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apreseNtação

Semear a esperança é a finalidade maior deste livro. Se na 
semente é onde se encontra a potência de toda a vida, cada 
capítulo aqui escrito é uma semente para a vida que mora na 
universidade extensionalizada. Fazer-se em extensão não é uma 
atividade isolada, pragmática ou, menos ainda, burocratizada. 
Extensionalizar-se é código genético da universidade e, de modo 
particular, das comunitárias. Ao apresentar este livro, reforço o 
caráter aprendente inerente à dinâmica de universidades que se 
extensionalizam e cultivam o desafio de significar o conhecimento 
por meio da organização curricular.

A semente, para germinar e crescer, precisa cair na terra e 
ser cuidada. Terra é princípio elementar para compreendermos a 
atividade da universidade como lugar do conhecimento. Terra é o 
suporte da vida. É matéria-prima para criarmos o mundo, por isso, 
“terri-tório”. Um conto oriental, que traz a metáfora da força da 
terra, pode ajudar-nos nessa reflexão.

Krishna é uma das principais divindades hindu. Ela é 
representada como uma criança matreira, serelepe, brincalhona, 
ou uma jovem que toca flauta e dança, ou, ainda, como adulta que 
orienta os viajantes. Conta a lenda que, quando criança, Krishna 
brincava com os amigos e, por traquinagem, resolveu comer terra. 
Um dos meninos correu até Yashoda, sua mãe adotiva e contou 
a ela a arte de Krishna. Yashoda, então, mandou Krishna abrir 
a boca para retirar a terra. Quando a filha abriu a boca, a mãe 
viu, dentro da criança, o universo inteiro: constelações, planetas, 
galáxias, todos os astros e os movimentos do universo. Os mitos 
são muito potentes para pensarmos a vida humana. Criação nossa, 
os arquétipos mitológicos dizem mais da nossa realidade do que 
de algo alheio à nossa humanidade. Foi comendo a terra que foi 
possível chegar ao universo. Esta parece ser uma atitude chave para 
compreendermos a dinâmica inerente ao conhecimento humano 
que, em busca do universo, pretende uni-versar. Para chegarmos 
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ao conhecimento do universo, é preciso comer a terra, apropriar-
se dela, torná-la parte de nós.

A universidade, ao propor-se integrar, de forma indissociável, 
três formas, três jeitos de construir o conhecimento, pelo tripé 
ensino-pesquisa-extensão, é convidada a esta atitude de apropriar-
se da terra, do chão em que se pisa, do elemento fundador de tudo. 
A extensão, nessa perspectiva, é o caminho de chegada a terra – 
ao território, ao mundo.

Ao transitar pelas páginas deste livro, o leitor ou a leitora 
terão a oportunidade de conhecer as iniciativas que, em várias 
universidades comunitárias da Região Sul, possibilitam esse 
encontro entre academia e vida, instituição e território, comunidade 
e universidade.

A extensão constitui-se, por seu caráter comunitário, em 
potencial pedagógico, produtor da aprendizagem. Projetos e 
programas que possibilitam o contato vivencial do estudante com 
segmentos e grupos da comunidade são núcleos epistêmicos a 
partir dos quais se irradia a força desejante do saber, manifesto 
na curiosidade. Pouco compreendido entre nós, ou reduzido ao 
caráter etapista de sua teoria do desenvolvimento humano, o 
epistemólogo Jean Piaget sustenta que só é possível aprender 
pela apropriação do mundo. É quando, numa relação recíproca 
entre sujeito e meio a que Piaget chama de acomodação, o mundo 
se torna tão próximo do sujeito que aquele se torna uma extensão 
deste. Para ser compreendido, o mundo precisa ser, antes de 
tudo, acessado, explorado, problematizado e “comido”. E isso só 
é possível se os conceitos cristalizados da universidade forem 
repensados: ensino, sala de aula, conteúdo, entre outros.

Os projetos aqui relatados, ao acessar o mundo por meio de 
atividades planejadas em todas as áreas, numa dinâmica metodológica 
interdisciplinar, permite o contato interativo dos estudantes com 
a realidade de tal forma imbricados que o resultado não poderá 
ser outro senão a aprendizagem significativa de um conhecimento 
qualificado e vivencial. Temas fundamentais para o desenvolvimento 
social de nosso tempo, tais como educação ambiental, tecnologias 
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verdes, ecoformação, informática na educação, inclusão digital, 
robótica computacional, saúde comunitária, formação docente, 
educação musical, envelhecimento humano, curricularização da 
extensão entre outros, que recheiam as páginas desse livro e que, 
com certeza, trazem muito entusiasmo para quem, com base na 
esperança que nutre pelo ensino superior, quer construir, de modo 
renovado, superando a dicotomia teoria x prática, uma pedagogia 
universitária significativa, inovadora e promotora da autonomia e 
do protagonismo dos sujeitos cognoscentes.

A extensão, como potência pedagógica para a educação 
superior, constitui-se no grande chamado para que, assim como 
o mito anteriormente relatado, a universidade “coma da terra” a 
fim de chegar ao conhecimento universal. Desejo a todas e todos 
que se propuserem a buscar nas páginas desse livro inspiração 
para qualificar sua prática, que possam se deixar desafiar pelo 
convite à apropriação do mundo, a fim de transformá-lo e torná-
lo melhor para esta geração e para os que aqui chegarão.

Dr. Adriano José Hertzog Vieira
Universidade de Passo Fundo-UPF

Passo Fundo – Outono de 2017





Bases pedaGóGicas para peNsar a 
curriculariZação da exteNsão

universidade de passo Fundo

Bernadete Maria Dalmolin1 
Marcio Tascheto da Silva2 

Adriano José Hertzog Vieira3

Resumo: O presente capítulo propõe reflexões sobre bases pedagógicas 
para a curricularização da extensão. Tomando como ponto de partida 
o Manifesto de Córdoba e a aproximação do seu centenário, busca-se 
levantar algumas questões para pensar a universidade e o seu papel na 
construção do sujeito autônomo e emancipado em vista da construção 
de uma sociedade mais digna para se viver. Num primeiro momento, 
é proposta uma discussão em torno do que seja a pedagogia e seus 
desdobramentos. Em seguida, propõe-se a extensão como reciprocidade, 
a ser identificada nos processos de construção de conhecimento. 
Apresenta-se o diálogo como um percurso metodológico capaz de 
ensejar potências para uma integração nas dinâmicas curriculares da 
extensão em suas dimensões metodológicas e objetivas. Finalmente, 
focalizam-se o currículo e as suas dinâmicas como eixo para embasar 
as reestruturações universitárias.
Palavras Chave:  Extensão. Currículo. Pedagogia. Reciprocidade. Diálogo.

iNtrodução

Toda educação é uma longa obra de amor aos que aprendem.
(Manifesto de Córdoba, 1918)

1 Possui graduação em Enfermagem e Obstetrícia. Mestrado e Doutorado em Saúde 
Pública pela Universidade de São Paulo. Atua como docente da Universidade de Passo 
Fundo/RS, desenvolvendo suas atividades nas áreas de Saúde Coletiva e Saúde Mental. 
Atualmente é Vice-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de 
Passo Fundo/RS e Vice-presidente da Coordenação Nacional do FOREXT.
2 Possui graduação em História. Mestrado em Educação pela Universidade Federal de 
Santa Maria. Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Atualmente é professor efetivo do Curso de Pedagogia, Coordenador da Divisão de Ex-
tensão da Coordenador do Programa UniverCidade Educadora da UPF.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
sor Pedagógico da Vice-Reitoria de Extensão da Universidade de Passo Fundo/RS.
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Em junho de 2018 comemora-se o primeiro centenário do 
Manifesto de Córdoba. Precisa-se preparar este aniversário 
com espírito celebrativo e crítico. Crê-se que algumas questões 
norteadoras desta preparação possam ser construídas a partir 
das percepções de mudanças na instituição universitária, 
particularmente latino-americana, neste último século. Quais 
avanços se pode identificar? Que limites são necessários superar? 
A extensão como um dos resultados das reformas provenientes 
do Manifesto se constitui em elemento central em torno do qual 
se pode argumentar acerca destas perguntas.

O Manifesto de 1918 tinha como núcleo de suas reivindicações 
um sistema universitário anacrônico, focalizado no autoritarismo 
docente. Como pano de fundo, a noção de ciência predominante era 
a da racionalidade instrumental, eurocêntrica e monometódica. 
A crítica principal dos estudantes tinha como alvo um modelo 
de ensino e de ciência. Por isto, para refletir a extensão é 
imprescindível problematizar estes modelos. E as perguntas 
desta problematização é estão centradas na pedagogia: Que 
pedagogia habita o modo de aprender/ensinar universitário? 
Qual foi a contribuição da extensão para se pensar/exercitar 
uma pedagogia universitária? As aprendizagens realizadas nas 
práticas extensionistas podem revelar um reposicionamento do 
potencial pedagógico da universidade, problematizando a noção 
cristalizada em torno da qual se estabeleceu a crença no ensino 
como fonte privilegiada do conhecimento acadêmico.

Passados quase um século do manifesto, é preciso construir 
uma reflexão em torno da compreensão do que seja a pedagogia, 
sua presença na proposta extensionista e suas bases para se pensar 
o ensino universitário e sua organização pela curricularização a 
partir do modo de aprender vivido na extensão.

Num primeiro momento, caminhar-se-á para construir um 
entendimento do que seja a pedagogia e sua importância social. 
Diante da multiplicidade de compreensões acerca da pedagogia, 
importa assinalar traços significativos de uma definição que 
colabore com uma pedagogia plástica, modulável aos encontros 
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entre ciência, técnicas e saberes, transpassada por dinâmicas 
sociais traduzidas cognitivamente, politicamente, esteticamente 
e eticamente.

Ver-se-ão, em seguida, alguns aspectos que fazem da extensão 
uma potência pedagógica para a produção do conhecimento a 
partir de uma aprendizagem com sentido e significado para os 
sujeitos e a sociedade. Clarificar a compreensão acerca da extensão, 
superando a visão reducionista de educação continuada, prestação 
de serviço ou assistencialismo, é atitude fundamental para 
identificar o potencial pedagógico presente na ação extensionista. 
Tal atitude, entretanto, só é possível a partir de um espírito de 
abertura e diálogo, construindo, também, uma lógica diferenciada 
daquela mercadológica, bastante presente, na atualidade, nos 
modelos de gestão de várias universidades.

A extensão como relação de reciprocidade é um terceiro 
ponto aqui refletido. Num contexto em que o conhecimento é 
construído em redes de interação, aquilo que é oferecido, recebido 
e retribuído constitui-se em dádiva (MAUSS, 2008) que beneficia 
a todos. A aprendizagem, nessa lógica retributiva, reposiciona, a 
partir de uma compreensão equitativa, os sujeitos do processo. A 
vivência de experiências de uma epistemologia construída nessa 
relação, proporcionada em grande parte pela extensão, enseja a 
possibilidade da autonomia comprometida com as necessárias 
mudanças sociais em vista de um mundo mais bonito em que o 
bem viver4 seja a expressão dos sonhos e projetos de todos.

A proposta do diálogo como base metodológica das ações 
extensionistas é construída a partir de alguns fundamentos 
apresentados por Freire (1987) como condicionais para uma prática 
dialógica efetiva e humanizadora. Tal proposta aponta o amor, a 
humildade, o pensamento, a fé e a esperança  em diálogo como sendo 
fundamentos para uma metodologia das práticas extensionistas. 
� A ética do bem viver é categoria �ue vem sendo estudada/estimulada em problemati�a- A ética do bem viver é categoria �ue vem sendo estudada/estimulada em problemati�a-
ção ao desgastado termo “�ualidade de vida”. Resgatada da proposta pitagórica de ética, 
o bem viver agrega elementos do cristianismo e das culturas consideradas como “do sul” 
do mundo. Trata-se de uma nova proposta paradigmática e programática de um modo de 
viver �ue integre a nature�a, as diferenças (em todos os âmbitos), a solidariedade, a frui-
ção, a convivência, entre outras características �ue promovam a humani�ação.
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Por esta peculiaridade, apresenta-se essa proposta também como 
recursividade ao currículo, perenemente aberto à reestruturação.

Finalmente, apresentam-se algumas características definidoras 
de uma compreensão de currículo. Discorre-se em torno da 
importância em considerar os acúmulos construídos pela extensão 
ao longo de quase cem anos para uma proposta de reestruturação 
curricular. Busca-se construir argumentos que sublinham a 
riqueza de uma epistemologia e uma metodologia inerente às 
práticas extensionistas que podem ser integradas numa proposta 
curricular da universidade.

Notas soBre a pedaGoGia

Pedagogia é uma categoria de fronteira. Não existe unicidade 
consensual em torno de seu significado. Quando se fala de 
fronteira, refere-se a uma situação na qual comparece a multiface 
de possibilidades. Fronteira é lugar de encontro, de conflito, de 
diálogo, de partilha, de reconhecimento das diferenças. E isto é 
bastante evidente na pedagogia. Não por acaso, o século XX foi 
fecundo nos avanços pedagógicos, mas com pouca participação de 
pedagogos. Os grandes referenciais da educação do século passado 
foram médicos, psicólogos, epistemólogos, advogados, biólogos. 
Isto denota uma peculiaridade transdisciplinar da pedagogia.

As definições do que seja pedagogia transitam desde a noção 
de ciência da educação até técnicas, estratégias, princípios, 
procedimentos para educar. Se se aceita que a pedagogia seja 
uma ciência, do ponto de vista clássico, qual seria, então, seu 
método? Qual é o objeto dessa suposta ciência: a pessoa e seu 
desenvolvimento ou as práticas de ensino e aprendizagem? 
Podemos afirmar que são as duas coisas e mais do que elas. 
Embora não se ocupe de um método específico, a pedagogia é 
construída a partir de uma diversidade metodológica. Mais do 
que isto, a partir de uma investigação rigorosa, produz resultados 
que vão desde procedimentos bastante eficazes para o aprender e 
o ensinar, passando por teorias importantes para a compreensão 
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dos artefatos sociais da educação, até projetos educativos (formais 
ou não) que promovem a melhoria da vida de pessoas e grupos. 
Enfim, os estudos pedagógicos produzem sentido, que é o que 
interessa para uma compreensão de ciência, porque não se encerra 
em si mesma, mas se capilariza para um propósito social, político 
e ético.

Se compreendida sob o diapasão da técnica, a pedagogia 
reduz-se à metodologia. A metodologia é instrumental, a 
serviço de um objeto, de um problema e de objetivos. Sob estes 
aspectos, e do ponto de vista clássico, a pedagogia não é uma 
ciência. Mas, certamente, sua produção se inscreve no estatuto 
científico. Também não é técnica, mas proporciona um elenco de 
procedimentos metodológicos que facultam a prática educativa.

Não sendo só ciência, tampouco só técnica, o que seria, então, 
a pedagogia? Como já anunciado, a pedagogia inscreve-se numa 
proposta transdisciplinar, superando definições herméticas 
de qualquer projeto epistêmico, encarcerado no paradigma 
taxonômico moderno. Neste sentido, mais que ciência e mais 
que técnica, constitui-se em movimento cognoscitivo em torno 
dos fenômenos da aprendizagem. Transitando entre o como se 
aprende e o como se ensina, a pedagogia acolhe tudo o que possa 
fundamentar compreensões e modos de aprender e ensinar. Tal 
característica, portanto, transcende os muros escolares e inscreve-
se num cenário antropológico, porque onde há ser humano, há 
aprendizagens e ensinagens.

Como movimento, a pedagogia acolhe tudo o que possa 
contribuir com a estruturação rigorosa de compreensões em 
torno de fenômenos capazes de transformar o ser humano pela 
aprendizagem, para uma vida mais plena. A aprendizagem constitui-
se como exercício da interação entre sujeito e meio, ou outros 
sujeitos, mobilizada pela curiosidade, objetivando a produção de 
conhecimentos em vista da constituição do sujeito e sua autoria 
na construção do mundo em que vive. Desta forma, aprender é 
ação, atuação, participação e não passividade. O predomínio do 
ensino nos processos educativos, inspirado numa noção de ciência 
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como produtora do conhecimento, gerou o bancarismo acadêmico 
(FREIRE, 1987). Estruturado desta forma, o ensino tratou de 
impor um tipo de poder absoluto à prática do docente, inibindo 
a ação discente e sua potente curiosidade. Foi contra esta atitude 
autoritária, que é representada no que foi compreendido, depois,  
como ensino bancário, que os estudantes de 1918 combateram. 
Portanto,  otimizar a potência da curiosidade será o mote para se 
pensar a pedagogia como movimento. A par disso, o patrono da 
educação brasileira diz:

Nós nos humanizamos a partir de desenvolver/aprimorar 
a curiosidade. Em seguida, nós nos humanizamos quando, 
com curiosidade, inventamos o saber. Terceiro, nos demos 
conta de que, mesmo sendo uma invenção ciente dos/nos 
humanos, percebemos que a curiosidade é algo inerente à 
vida; portanto, ela é mais ampla do que o projeto humano, 
ela é vital. (FREIRE, in NOGUEIRA, 2001, p. 71).

A curiosidade, motor operacional da aprendizagem, é acionada a 
partir do contato com certo objeto, problematizador de um campo de 
compreensão já estabelecido. Tal fenômeno foi designado por Piaget 
(2008) como “desequilibração”. A curiosidade pode ser ingênua ou 
epistemológica (FREIRE, 1996). Ingênua quando seu despertar 
possui um fim utilitarista; epistemológica quando a pergunta 
mobilizadora é situada no campo dos sentidos, da existência. Ambas 
não são antagônicas. Trata-se de um trajeto que vai de uma a outra 
e, se bem conduzido, possibilita complementariedades entre elas. 
Reside aí, nesta condução, o trabalho pedagógico, foco da atividade 
do educador.

Aprender é, fundamentalmente, operar no mundo como um 
sistema vivo (MATURANA, 1998). Ao operar, o sujeito impregna 
o mundo, a realidade com a qual interage ao mesmo tempo em que 
é, por ela, impregnado. Constrói, portanto, o mundo na medida 
em que é, por ele, construído. É nessa interação sujeito-meio que a 
pedagogia comparece como movimento que nutre a compreensão 
do modo de operar, a fim de subsidiar teorias e práticas viscerais 
que possibilitam a práxis renovada dos modos de aprender e 
de ensinar. Por isso, pedagogia é inventário cultural social, não 
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restritivo à instituição educativa. De outra parte, a abertura da 
universidade à compreensão dos distintos modos de operar no 
mundo permite repensar a pedagogia universitária.

a exteNsão como produtora de 
apreNdiZaGem e seNtidos

A extensão, como presença contextualizada, cenário operacional 
no qual atuam sujeito e meio, faz emergir a aprendizagem sob 
o enfoque da ação participante e atuante do sujeito. Em 1918, 
os estudantes da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, 
reivindicavam uma universidade democrática, denunciando 
o autoritarismo que se constituía como marca da docência, no 
ensino, um modo de aprender que desconsiderava a realidade. O 
problema, portanto, era fundamentalmente pedagógico.

A solução encontrada pelo sistema universitário foi a criação de 
uma terceira dimensão: a extensão. Entretanto, e de modo geral, a 
extensão tornou-se componente, agregada à estrutura burocrática 
do vetusto modelo universitário. A reivindicação de Córdoba não 
era “mais” um jeito, mas sim “outro” jeito de fazer a universidade.

Criada a partir dos mesmos parâmetros paradigmáticos do 
ensino e da pesquisa, a extensão é compreendida, inicialmente, 
como atributo de medida, é espacialidade, é física, algo que vai 
de um ponto a outro, daqui para lá. Trata-se do mesmo núcleo 
etimológico da rés extensa, da coisa que se estende, ou seja, de uma 
materialidade cartesiana, ensejada no conhecimento. Trata-se de 
algo a ser levado daqui – universidade –, para lá – comunidade. 
Daqueles que produzem o saber para aqueles que precisam 
dele. Nesta perspectiva, a nova universidade, com seus três 
pilares, quando dissociados, em nada diferencia do autoritarismo 
denunciado pelo Manifesto de Córdoba. Se a extensão se limitasse 
ao movimento de condutora do conhecimento do centro para a 
periferia, manteria a marca de reprodutora autoritária do ensino 
bancário, instrucionista e conteudista. Corroborando com esse 
argumento, Cunha (2001, p.29), afirma que a ideia de extensão 
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numa perspectiva messiânica de “levar tecnologia e cultura” aos 
povos que não as possuem” era o foco do manifesto.

A juventude universitária de Córdoba deixava claro que sua 
revolta tinha em vista “um regime administrativo, um método 
docente e um conceito de autoridade”. Passados quase um século, 
ao se olhar para o sistema universitário, pode-se perguntar: o que, 
destes três aspectos, mudou efetivamente? Se mudou, o quanto é 
possível indicar estas mudanças? Embora seja um só o paradigma 
que sustenta a administração, a metodologia e a autoridade 
universitárias, e ele situa-se no campo da pedagogia, utilizar-se-
ão como fio condutor das reflexões a questão metodológica e os 
seus vínculos com a pedagogia.

Mesmo marginalizada e pouco compreendida, a extensão 
potencializa a semente reivindicatória da juventude latino-
americana, corporificada nos estudantes cordobeses. A prática 
extensionista aqui explicitada possibilita a inserção dos sujeitos 
na vida. Tanto os educadores e estudantes universitários como 
integrantes da comunidade que participam das propostas de 
extensão, ao dialogarem, ampliam seus horizontes de compreensão 
do mundo e seus fenômenos. É esta imbricada coparticipação em 
projetos comuns que fecunda pensares e fazeres de cada sujeito, 
abrindo-se o campo curioso e problematizador do saber.

O encontro com a vida, nos distintos movimentos que realiza para 
se manifestar, problematiza a presença subjetiva e seu decorrente 
modo de operar. Será esta problematização o motor da pergunta 
pelo modo de interação com o real, produto da manifestação da 
vida. Nasce, então, a curiosidade com seus distintos caminhos 
entre o ingênuo e o epistemológico. Ocorre que, no âmbito da 
aprendizagem, qualquer objeto apresentado fora desta manifestação 
da vida, se não encontrar eco do viver nas subjetividades aprendentes, 
jamais se constituirá em problema, muito menos em curiosidade, 
impossibilitando, portanto, a aprendizagem.

O ensino, por sua tradicional trajetória racionalista, será 
insuficiente ao percurso cognoscitivo. É neste ponto que a extensão, 
por constituir-se como encontro com a vida, com a realidade, 
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enseja gérmen fecundo da aprendizagem. Educandos e educadores, 
tocados pela vida em seus contextos, abrem-se à problematização 
do próprio real em que se inserem, buscando dialogar com o 
cotidiano daquele mundo, modos de operar das subjetividades em 
vista de maior dignidade, qualidade, saúde, bem viver. Por esta 
característica, a extensão propõe caminhos metodológicos capazes 
de contribuir com a reestruturação da pedagogia universitária.

da exteNsão À exteNsioNalidade: um camiNHo 
da dádiva

A relação extensionista é, antes de tudo, de reciprocidade. Mas 
não uma reciprocidade comercial: “repasso tais informações a vocês 
e vocês me dão tantos beneficiados para o relatório de filantropia”. 
Não se trata disso. É reciprocidade no sentido compreendido 
por Mauss (2008), quando propõe a teoria da dádiva5. Por esta 
via, a reciprocidade fundada num sentimento retributivo supera 
a noção de débito e quitação, própria das relações comerciais, 
utilitaristas; e insere a retribuição como movimento de construção 
dos elos sociais. A diferença entre uma e outra reside no fato de 
que, na proposta utilitarista, a devolução é da mesma espécie do 
empréstimo. Na dádiva, retribui-se a partir do que se tem, do 
que se produz e do que se é, e não com algo da mesma espécie 
recebida. Nas relações comerciais, o endividado é dependente do 
credor. Já na dádiva, o comprometimento da dívida é construído 
pelo próprio devedor e gera laços. Ao contrário do mercado, para 
o qual o vínculo se estabelece entre as coisas, na relação a partir 
da dádiva o vínculo se dá entre as pessoas (CAILLÉ; GODBOUT, 
1999). As pessoas, seres humanos, mobilizam-se pela curiosidade 
e o que, a partir dela, constroem como aprendizagem. Na ação 
extensionista, portanto, serão estas aprendizagens as dádivas a 
serem trocadas entre os sujeitos envolvidos.

5 O trabalho de Mauss (2008), publicado originalmente em 1925 como “Ensaio Sobre a 
�á��v�”,�������������������������������g�á����������������������������������������-
turas arcaicas. Considerado o mais importante trabalho sobre as origens antropológicas 
do contrato nas culturas tidas como primitivas, nessa obra o autor sublinha um modo de 
relacionar-se fundado na ética do comprometimento, da partilha e da reciprocidade.
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Para Mauss (2008), as sociedades progrediram como 
organização social na mesma proporção em que estabilizaram suas 
relações de troca nos três movimentos: dar, receber, retribuir. O 
conhecimento, como produto social, não foge da lógica proposta 
pelo autor. É na reciprocidade, própria de uma cultura da dádiva, 
que se construirá o tão proclamado conhecimento em rede.

A universidade plena não será a que “tem” extensão, mas a 
que “se faz em” extensão, em pesquisa. O ensino, na perspectiva 
que se está tratando e por seus atributos, se capilariza como ação 
programática da docência, pela extensão e pela pesquisa. Ao propor 
a extensionalidade como construção identitária da universidade, 
reafirma-se o caráter constitutivo da instituição comunitária, 
superando a posição de funcionalidade, que limita e esteriliza o fazer 
acadêmico. Esse passo fecundo e plenificador da universidade supõe 
a superação de um propósito instrumental, da limitada preparação 
para o trabalho (mercado), e requer a sustentação do trabalho 
intelectual como organicidade (GRAMSCI, 1981). É neste aspecto 
que a extensão se apresenta como fecundidade para a construção do 
conhecimento legitimado. Ao abrir-se a ação dialógica, a extensão 
promulga o saber como alavanca de um conhecer interdependente. 
Abre-se, portanto, para a condição sapiente daquele sujeito que, 
estando fora do ambiente acadêmico, reflete o mundo em suas 
vivências construtoras do conhecer. Decorre daí que extensão é 
muito mais amplo que ações transmitivas de dados ou informações. 
Trata-se de diálogo no qual os saberes são partilhados num 
movimento pedagógico marcado pela reciprocidade.

Com muita propriedade, na obra “Extensão ou Comunicação” 
(1983), Freire caracteriza o processo educativo a partir da 
implicação da subjetividade com/no conhecimento. Transcende 
o caráter prescritivo, subjacente na compreensão tradicional de 
ensino, marcada pelo autoritarismo docente. Nesta perspectiva, 
conhecer é inserir-se. Daí que, do ponto de vista pedagógico, não 
há aprendizagem sem inserção no real. Não há aprendizagem sem 
uma relação de reciprocidade com o fenômeno a ser conhecido. 
Desta forma, não haverá bases para a extensão sem, antes, se 
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ter cumprido a tão proclamada indissociabilidade. Decorre daí a 
prerrogativa para se afirmar que não haverá aprendizagem sem 
extensão e sem pesquisa.

Na perspectiva de uma pedagogia que habita o fazer-se em 
extensão, é preciso pontuar algumas características inerentes a 
tal projeto de universidade:

Considerar, como elementos de um pano de fundo dos 
cenários em que a universidade atua, o imaginário social 
de usuários e aprendizes;

Trabalhar, efetivamente, em vista da superação do 
bancarismo pedagógico;

Propor processos diversificados, de acordo com códigos e 
significados diversos;

Criar uma cultura do comprometimento cidadão em 
procedimentos científicos.

Ao se considerar tais aspectos, todavia, não se quer hierarquizar 
as dimensões da universidade, tampouco desqualificar uma ou outra. 
Tal procedimento, como se viu com a supervalorização do ensino, 
não trouxe benefícios suficientes para o intento universitário. 
Trata-se, isto sim, de repensar uma lógica dos objetivos, meios 
e metas que, valorizando o currículo como núcleo dos processos 
de aprendizagem na universidade, potencialize a construção de 
conhecimentos que qualifiquem a formação integral dos sujeitos, 
promovendo a ética, a cidadania e a autonomia de pensamento. 
Neste caminho, a ação dialógica, como uma das bases pedagógicas 
para se pensar a curricularização da extensão, é essencial.

o diáloGo como FuNdameNto metodolóGico

A ação de dizer sobre algo, sobre aquilo que, de alguma forma, 
constrói a realidade, torna o autor do dito, criador, com outros 
sujeitos, de tal realidade. O dizer do que se constrói constitui-
se em discurso da autoria. É esta prática dialógica que enseja o 
potencial emancipador presente no ato educativo. O diálogo é, 
portanto, não um simples dizer, mas um dizer de realidades. Um 
encontro de autorias. 
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No processo dialógico, as diferentes experiências e vivências 
trazidas pelos sujeitos, seus distintos saberes, suas várias percepções 
e concepções de realidade e mundo, produzem uma escuta 
divergente, mas fecunda. Neste sentido é problematizadora.

O exercício dialógico é, nessa perspectiva, ao mesmo tempo, 
condicional e condição da reciprocidade. Condicional no sentido 
de realizar-se a partir da participação dos sujeitos envolvidos no 
diálogo. Condição porque, na medida em que vai sendo fruto da 
reciprocidade, vai gerando mais reciprocidade.

Essência de uma educação como prática da liberdade, a 
dialogicidade é produtora da autonomia, pela autoria. No processo 
educativo, a relação é tanto mais humanizadora quanto mais este 
processo se constitui em espaço de autorias.

Paulo Freire (1987) apresenta alguns pressupostos para que 
o diálogo seja, de fato, esse exercício humanizador que propicia o 
reconhecimento dos sujeitos como autores, libertando-os das amarras 
que os impede de criar o mundo. Para ele, o diálogo só acontece se 
estiver fundado no amor, na humildade, na fé, na esperança e no 
pensar. Sobre o amor, ele afirma que “Sendo fundamento do diálogo, o 
amor é, também, diálogo. (...) Porque é um ato de coragem, nunca de medo, 
o amor é compromisso com os homens” (p. 80).

Definindo o amor como diálogo, o autor reitera o caráter 
profundamente intrínseco dessa ação ao ser humano. Também 
atribui ao amor uma função ativa; amor, sendo também diálogo, é 
ação. Por ser o diálogo a ação de autores, o gesto de dizer e ouvir 
é gesto amoroso, por isso de coragem, por ser o manifestar-se de 
quem diz e de quem, dizendo de outro modo, escuta.

Não há, por outro lado, diálogo, se não há humildade. A pronuncia 
do mundo, com que os homens o recriam permanentemente, não 
pode ser um ato arrogante. (FREIRE, 1987, p. 80).

O diálogo se constitui em espaço humanizador na medida 
em que se estabelece essa atitude de humildade como expressão 
de profundo respeito entre os sujeitos. Cria-se assim um espaço 
de saber, porque em vez de ter impositores de verdades, “há 
homens que, em comunhão, buscam saber mais” (FREIRE, 1987, p. 
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81). A presença caracterizada pela abertura para a reciprocidade, 
própria da compreensão de que o conhecimento se constrói como 
dádiva, impregna a prática extensionista que só se consolida na 
humildade, pressuposto de qualquer ato cognoscente.

A atitude de respeito, manifesta na escuta, expressa a validade 
que quem escuta atribui a quem fala. Se isso ocorre é sinal que, 
quem fala, fala de sua autoridade. Esse é um sinal de fé. Para 
Freire, “não há também diálogo, se não há uma intensa fé nos homens” 
(FREIRE, 1987, p. 81). A esperança é compreendida como um 
indicativo de que o ser humano está sempre em formação e nunca 
está acabado. Na ação dialógica isso é pressuposto essencial. É 
a abertura para que, na conversa com o outro, eu me reconheça 
incompleto, necessitado do exercício dialógico para, em 
construindo o conhecimento, construir-me e construir o mundo. 
Segundo Paulo Freire, “Não existe, tampouco, diálogo sem esperança. 
A esperança está na própria essência da imperfeição dos homens, 
levando-os a uma eterna busca” (Freire, 1987, p. 82).

O autor ainda apresenta, como dimensão importante do 
diálogo, o pensamento: “Não há diálogo verdadeiro se não há nos 
seus sujeitos um pensar verdadeiro”  (Freire, 1987, p. 82). O pensar 
verdadeiro, para Freire, é o pensar crítico formulado a partir da 
problematização. O sujeito crítico, consciente de sua autonomia, 
problematiza o pensado. Não se trata de um problematizar como 
ação rebelde pela própria rebeldia, senão de assumir-se como 
construtor de uma realidade que não está pronta, acabada, mas 
que precisa ser sempre renovada.

Para Paulo Freire o diálogo é elemento central do processo de 
libertação e construção dos sujeitos. Os espaços de expressividade, 
de fala e de escuta, são os que possibilitam a construção do 
conhecimento, a problematização, a consciência e a criação da 
cultura e do mundo. Existe, nessa perspectiva, um papel ativo, 
uma responsabilidade de quem pertence à comunidade, em recriá-
la. Por isso, ele afirma:

Falar do dito não é apenas redizer o dito mas reviver o 
vivido que gerou o dizer que agora, no tempo do redizer, 
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de novo se diz. Redizer, falar do dito, por isso envolve 
ouvir novamente o dito pelo outro sobre ou por causa do 
nosso dizer. (FREIRE, 1992, p. 17).

A expressão de uma experiência vivida pelo sujeito que a diz 
é carregada de envolvimentos, tramas de tal modo significativas 
que o dizer de novo essa experiência, com outras vivências que 
cumulam o espaço entre o vivido e o relatado, se torna um novo 
vivido. A prática do diálogo, mais do que troca de relatos, passa 
a ser, desse modo, compartilhar de vivências que, sendo entre 
viventes, torna-se nova vivência, torna-se vida e passa a fazer 
parte da história.

Esse exercício da escuta constitui-se em construção da 
consciência na medida em que implica a abertura da possibilidade 
do pensamento de quem escuta ser mexido, questionado, 
problematizado por quem fala. Daí as dificuldades que, em várias 
circunstâncias, são postas para a vivência do verdadeiro diálogo, já 
que isso implica a mudança que, em sendo existencial, é mudança 
do sujeito e da realidade.

Na ação educativa o exercício do diálogo precisa ser vivido 
pelos sujeitos como escuta do mundo do outro. Não se trata de 
uma escuta no sentido informativo somente, para saber coisas. 
Trata-se de uma presentificação do mundo do outro no meu 
mundo. E isso exige abertura dos sujeitos participantes do 
diálogo. Trata-se de um confronto de realidades em que, quem 
escuta, ao escutar o outro, também se escuta, se pergunta sobre 
seu papel e responsabilidade nesta relação comunicativa que 
constrói o mundo. Daí o diálogo passa a ser existencial e, por 
isso, transformador e criador.

Essa atitude encaminha para uma compreensão do mundo 
“que, condicionada pela realidade concreta que em parte a explica, pode 
começar a mudar através da mudança do concreto”  (FREIRE, 1992, 
p. 27). Os mundos – dos sujeitos envolvidos no processo – se 
acercam de tal modo pelo diálogo, que o agir de cada um, ou do 
grupo, passa a ser ação comum, criando um mundo comum, na 
medida em que se compreendem intersujeitos dessa realidade.
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Na ação educativa fundada no diálogo, “ensinar e aprender são 
assim momentos de um processo maior – o de conhecer, que implica 
re-conhecer”  (FREIRE, 1992 p. 47). A noção de conhecimento 
vincula-se à consciência das realidades nas quais os sujeitos estão 
envolvidos. Há um significado na relação estabelecida com o mundo 
porque a presentificação de algo não é um simples dado, mas uma 
(re)apresentação do mundo do sujeito ou de certos aspectos dele. 
Daí que, para o autor, “ensinar a aprender só é válido, desse ponto de 
vista, repita-se, quando os educandos aprendem a aprender ao aprender 
a razão de ser do objeto ou do conteúdo”  (FREIRE, 1992, p. 81).

Nessa perspectiva, o diálogo tem um caráter comunicativo, 
no sentido de tornar comum aquilo que se diz como construção, 
criação, autoria do sujeito. É um encontro-confronto de mundos, 
de significados. No significado do dito e daquilo que ainda está por 
dizer está a razão de ser do objeto ou do conteúdo. Para Freire, 
este é um exercício da intersubjetividade. Não se trata apenas de 
ato isolado de passar informação, mas de estabelecer uma relação 
que, na própria ação, torne significativa a compreensão.

A ação educativa vivida na dialogicidade, por constituir-se em 
ato criador, envolve a totalidade da pessoa. Para ser dialógica, a 
relação necessita de um mínimo de envolvimento afetivo para que, 
então, estabeleça-se o contato com a potencialidade que permite 
o mútuo acolhimento. O conteúdo em torno do qual se discute, se 
conversa, trabalha com as compreensões que o participante tem 
de tal elemento tratado, envolvendo, por isso, a potencialidade 
intelectiva. A prerrogativa de o outro dizer sua palavra, o respeito 
pela possibilidade de cada qual criar seu pensamento, liberta e 
atualiza a vontade, o poder que está em cada ser humano. Nesse 
sentido, a ação educativa dialogada é integradora do sujeito como 
ser inteiro na indissociabilidade entre os afetos, a intelectualidade 
e a vontade.

É por esta abrangência emancipadora do processo de 
aprendizagem que, em sintonia com Nogueira (2001), 
compreende-se que “conhecer é ato aberto, requer o cuidado 
do diálogo e, embora requeira, não se esgota na performance 



30

instrumental da comunicação (a informação)” (p.20). Essa 
compreensão, por conseguinte, exige uma sistematização da 
metodologia dialógica pertinente ao propósito extensionista. 
A pergunta, neste caminho, desloca-se do como fazer extensão 
para como fazer-nos extensão?

A extensão proporciona o processo educativo, não somente 
o produto. Ao relacionar-se de forma dialógica e recíproca com 
a comunidade, a universidade exercita o trabalho intelectual 
compartilhado. A costureira, a dona de casa, o mecânico, praticam 
a intelectualidade, que não é privilégio do professor ou do 
educador. A intelectualidade é exercício com o outro (sujeito ou 
meio) pelo diálogo. Nesse sentido, os sujeitos envolvidos na ação 
extensionista aprendem não apenas os dados informados na relação 
de reciprocidade, mas também o processo no qual se envolvem.

Ao pensar-se a curricularização da extensão, importa considerar 
a riqueza metodológica que permeia a ação extensionista. A 
extensão não se reduz a uma prática produtiva, mas potencializa 
um modo de conhecer que, na lógica da indissociabilidade, precisa 
ser considerada nas novas propostas curriculares como processo 
de aprendizagem.

a curriculariZação: NÚcleo da reForma 
uNiversitária

O currículo, núcleo da organização do ensino nas instituições 
educativas, é o foco a ser considerado quando se pretende 
redimensionar a educação e seus processos. Macedo (2007, 2012 
e 2013) evidencia o modo como o currículo surge no cenário da 
educação, buscando igualar o sistema educacional ao sistema 
industrial, baseado na perspectiva da teoria taylorista, dentre 
outras. O autor destaca, também, as relações de poder intrínsecas, 
as tensões e as contradições que permeiam as suas políticas e 
pautas prioritárias e a necessidade de responder a tantas demandas, 
desde os desafios de um mundo sempre em transformação até a 
necessidade de manter um status quo corporativo.
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Silva (1999) lança questões que reforçam a necessidade de pensar 
o currículo como conexão entre identidade e poder, tendo em vista 
que ele também forma significativamente aquilo que somos, ou 
seja, nossa identidade e subjetividade: “está centralmente envolvido 
naquilo que somos, naquilo que nos tornamos e naquilo que nos 
tornaremos. O currículo produz, o currículo nos produz” (p. 27).

Nesse viés, é importante pautar a gestão acadêmica como 
mobilizadora da produção de subjetividades, considerando o 
papel formativo da universidade, em vista da inserção das pessoas 
nos distintos cenários sociais. Surge, então, outra emergência: 
pensar a curricularização da extensão universitária priorizando a 
complexidade do conhecimento e a integralidade do ser humano. 
Por isso a necessária atitude problematizadora do currículo.

Compreendendo o caráter relacional e construcionista desse 
dispositivo institucional, Macedo (2013) cunha a expressão 
atos de currículo, que vem justamente trazer a compreensão de 
que a formação se dá em ato, com todos os elementos que ele 
compõe: sentidos, significados, afetos, conhecimentos prévios, 
reinterpretações, experiências. É na perspectiva interconectada e 
processual que o currículo se desvencilha, no qual o autor credita 
a sua potência, refletida na qualidade da formação.

Trazendo essas questões para a realidade das universidades, 
começa a pulular o seguinte questionamento: nossos “currículos” 
são documentos “vivos”, em torno dos quais a vida acadêmica 
acontece, ou, ao contrário, são instrumentos burocráticos para 
cumprir requisitos legais e que não balizam a vida acadêmica, 
tampouco a tomada de decisão? A partir da indagação, surgem 
outras questões correlacionadas: qual é a forma de desenhar 
currículos no Brasil? Como se constrói sentido em torno dos 
temas curriculares?

Quando o conhecimento, como produção, construção e sentido, 
impossibilita a evidência do sujeito epistêmico e seu reconhecimento 
no universo cultural, a aprendizagem dá lugar à instrução, 
impedindo o exercício da cidadania, a corresponsabilidade política 
e a criação de cultura e o seu desdobramento na ciência.
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Para tratar dessa complexidade, é necessário enfrentar e 
analisar com profundidade o tema do currículo nas IES, bem 
como os demais documentos que devem sustentar o saber-fazer 
universitário, debatendo com seus atores e enfrentando cada um 
dos limites identificados no processo.

Couto (2013) definiu que:
Um projeto é inovador quando pensa o currículo no eixo 
da interdisciplinaridade e/ou transdisciplinaridade, com 
vivências extracurriculares para os estudantes; quando 
rompe as barreiras entre saber científico/popular, 
ciência/cultura, teoria/prática; quando busca um 
questionamento de questões referentes à vida e ao ser 
humano levando em consideração ideais democráticos; 
quando a construção da ciência está pensada dentro de 
valores éticos e morais; quando há uma produção do 
conhecimento pautada nas transformações sociais; e 
quando a formação do graduando não é encarada como 
acabada no período delimitado pela graduação. (2013, 
p. 98-99).

A extensão universitária, por ser uma das funções que compõe 
o tripé acadêmico, é parte de um processo formativo de alunos, 
professores e funcionários. Sua inserção já deveria integrar a vida 
curricular das universidades, envolvendo o coletivo dos estudantes, 
mas, apesar da legislação vigente, ainda fica circunscrita em torno 
de um grupo de professores e de alunos que, após selecionados nas 
vagas disponíveis (em geral, poucas), conseguem dispor de tempo 
para o desenvolvimento dos projetos e ações dessa natureza.

A presença da extensão nas universidades sempre foi 
permeada por relações de poder em torno de que universidade ou 
de que formação queremos construir. Nessa direção, entende-se que 
a “curricularização” necessita ser discutida e problematizada, 
buscando compreendê-la em um contexto mais amplo e complexo 
do que a simples inserção curricular, seja como disciplina, 
projeto ou programa. Ao contrário, sua inclusão dentro do 
formato curricular tradicional poderá ser (mais) um apêndice 
a satisfazer algumas das ansiedades e/ou as exigências legais, 
correndo o risco de destruir a potência que a extensão pode ter 
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em si, pela sua dialogicidade, porosidade e capacidade de captar 
distintas realidades.

A curricularização é a compreensão do currículo como 
um fenômeno que não pode ser distanciado das demandas da 
realidade (III JEM, 2014). Por isso, a transversalização dos 
currículos terá que considerar a singularidade de cada curso e de 
cada contexto histórico-social, buscando metodologias criativas 
e dinâmicas, que resultem em salas de aulas abertas e atrativas 
para os estudantes.

Destacam-se dois aspectos fundamentais para se pensar a 
inserção da extensão na formação do estudante: primeiro, a partir 
de um olhar transversalizado (dentro da instituição e o com o fora, 
a sociedade), como formação para a autenticidade, e o segundo, 
como formação para a pluralidade e convivência democrática.

Nessa direção, a concepção ético-política que deveria nortear 
o esforço para pensar a transversalidade entre extensão, pesquisa 
e ensino sustentaria uma concepção “avançada” de universidade 
e, por conseguinte, seria capaz de estabelecer de maneira mais 
adequada, ou seja, dialógica e conflitiva, a relação entre universidade 
e sociedade. Dessa forma, pensar de maneira orgânica a relação 
entre universidade e comunidade passa, obrigatoriamente, 
pelo aprofundamento interno da transversalidade entre o tripé 
que constitui a própria universidade. Tarefa irrenunciável da 
universidade, essa deve ser feita por ela, em diálogo crítico e 
construtivo com a sociedade, mas que não pode ser delegada em 
hipótese alguma para a sociedade.

A concretização da curricularização, assim como da 
indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão, supõe a 
realização de projetos coletivos de trabalho que se referenciem na 
avaliação institucional, no planejamento das ações institucionais e 
no interesse da maioria da sociedade. Dessa forma, acredita-se que 
a cada instituição cabe encontrar o seu caminho, correndo riscos 
e avaliando constantemente o seu processo com o dentro e o fora 
dela, sem nunca perder de vista a formação para a autenticidade e 
para a pluralidade e convivência democrática.
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coNclusão

A partir do exposto, pode-se propor/encaminhar alguns 
elementos para se pensar as bases pedagógicas, não somente da 
extensão, mas do fazer-se universidade. O primeiro elemento 
a considerar, entretanto, é estrutural. A possibilidade de 
curricularização da extensão enseja rever e projetar novas 
perspectivas para o processo de aprendizagem, até então 
compreendido na estrutura tridimensional da universidade. O 
currículo, antes pertencente ao ensino, passa a ser compartilhado 
com a extensão. Este é um primeiro passo pedagógico, fundamental 
para prosseguir.

O diálogo é o segundo elemento, que emergirá não só como 
instrumento metodológico, mas como metodologia epistêmica, 
no sentido de não se separar método de conteúdo. A metodologia 
é conhecimento. Apesar de este tema ser uma constante na obra 
freireana, é na Pedagogia do Oprimido e na Pedagogia da Esperança 
que emerge, de modo mais evidente, a compreensão de diálogo 
para Freire.

Trata-se, portanto, de considerar efetivamente as distintas e 
inúmeras experiências que estão implicadas na constituição dos 
sujeitos, e seus contextos, e em sua forma de perceber e conceber 
as realidades, expressas no dizer. O dizer sempre o é de uma 
compreensão das realidades. Como compreensão é de quem a 
possui, do sujeito que compreende, a realidade é de uma percepção 
comum que a torna objetiva se esta percepção é legitimada pela 
comunidade que a diz. Por isso, objetiva, como dizer de algo e não 
da verdade posta no objeto. Esse algo é real porque é expressão do 
espírito, que constrói o real e é por ele construído.

Um terceiro aspecto a ter-se presente é a reciprocidade. 
Num contexto em que se capitalizou o saber, construindo-se a 
consensualidade em torno da ideia de produto a ser vendido, 
sintetizada na expressão “sociedade do conhecimento”, importa 
problematizar a relação mercadológica que impregna os fins 
da educação na atualidade. A ideia de reciprocidade manifesta 
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na teoria da dádiva (MAULSS, 2008) comporta a razoabilidade 
necessária para a compreensão do conhecimento como construção 
colaborativa, corporificada na figura da rede. A relação 
intersubjetiva compreendida na perspectiva da rede concebe 
o sujeito epistêmico na dinâmica da doação, receptividade e 
retribuição. Será essa postura capaz de promover o clima social 
necessário ao convívio solidário, corresponsável e promotor da 
cultura do bem viver? Neste sentido, a vinculação permanente com 
o território, construindo propostas pedagógicas no e com o meio, 
pode potencializar um intercâmbio permanente de perspectivas 
entre a universidade e a sociedade, co-criando e co-produzindo 
saberes fronteiriços e comuns, capazes de contemplar a diferença 
e a diversidade epistemológica.

A curricularização, ao propor a reestruturação da peça 
elementar das instituições educativas, enseja a possibilidade real da 
mudança paradigmática dos modos de aprender na universidade. 
A extensão, ao longo de um século, já foi capaz de inventariar 
processos bastante eficazes para a construção significativa do 
conhecimento, agora disponíveis para a construção de novos 
currículos, potencialmente indissociáveis.

Finalmente, se se pensar a extensão a partir da curricularização, 
da dialogicidade e da reciprocidade como bases pedagógicas, 
estar-se-á delineando outros caminhos para a universidade.
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iNtrodução

A discussão que segue faz parte de estudos bibliográficos feitos 
em vários textos sobre a temática da extensão universitária e 
que compõem a tese de doutorado - A contribuição da extensão 
universitária para a formação docente de Garcia (2012).

Levando em consideração esses estudos, partiu-se do 
pressuposto de que as atividades de extensão universitária são: 
promotoras da aproximação da universidade com a comunidade; 
articuladoras de saberes acadêmicos e sociais; estímulos para a 
reflexão e para a crítica para além do espaço tradicional de sala de 
aula e promotoras do deslocamento do espaço de formação para 
outros locais, favorecendo, assim, o desenvolvimento humano e a 
transformação social.

Considerando as contribuições da extensão para a formação 
de docentes, compreende-se que os conhecimentos de diferentes 
naturezas podem ser potencializados pela participação dos 
acadêmicos das licenciaturas em atividades de extensão, 
proporcionando um contato prévio, antes mesmo do estágio 
curricular obrigatório, podendo auxiliar, principalmente, nas 
habilidades do ensinar e de se relacionar com os futuros espaços de 
atuação profissional.

Formosinho e Niza (2009, p. 125) assim se posicionam em 
relação a essa formação:

A formação profissional inicial visa proporcionar aos candidatos 
à docência uma formação pessoal e social integradora da 
informação dos métodos, das técnicas e das atitudes e valores 
científicos, pedagógicos e sociais adequados ao exercício da 
função de professor.

Os autores defendem um tipo de formação que converge 
imediatamente para o compromisso da universidade: formar para a 
cidadania, integrando valores pedagógicos, científicos e sociais que 
devem ser contemplados na formação dos acadêmicos de forma 
geral e, mais especificamente, dos futuros professores que têm 
o compromisso de aprender, de aprender a ensinar e de ensinar 
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aprendendo, num movimento dialógico com os saberes que são de 
sua competência e dos saberes que os rodeiam, pela diversidade 
que lhes é apresentada a cada ano de sua formação.

Cabe ao espaço de formação docente, nesse caso, a universidade, 
promover o contato com essa gama de condições, como é expresso 
nas palavras dos autores a seguir:

Assim, a universidade, por meio da indissociabilidade, 
tem um papel essencial a desempenhar, no sentido de 
estar vinculada a sujeitos que pensam que constroem 
conhecimento e que atuam de forma indissociável. Nesse 
sentido, para que aconteça a indissociabilidade, é necessário 
que os sujeitos educativos superem as diversas formas 
desintegrativas e conduzam um processo mais sistêmico e 
integrado. (SÍVERES; MENEZES, 2011, p. 53).

Os autores fazem referência à indissociabilidade entre o Ensino, 
a Pesquisa e a Extensão, uma Extensão que integra elementos 
essenciais no processo de ensino e aprendizagem: o professor, o 
aluno e a comunidade, comunidade essa que não seja compreendida 
como receptora dos saberes da universidade, mas que possa 
construir “com” a universidade um conhecimento sob a ótica dos 
fazeres e dos saberes dentro e fora do espaço acadêmico.

Com base nestas premissas é que as atividades de extensão 
universitária são consideradas instrumentos de mudança das 
próprias instituições onde se desenvolvem e nas comunidades 
em que estiverem inseridas estas atividades. No entanto, os 
indicadores que avaliam o desempenho do Ensino e da Pesquisa 
no fazer universitário, tanto nos Sistema Nacional de Avaliação 
do Ensino Superior (SINAES) quanto em outros instrumentos 
institucionais, são passíveis de análises mais objetivas, permitindo 
a utilização de ferramentas de medidas mais claras e consistentes, 
deixando mais evidentes os resultados esperados pela ação dessas 
instâncias na universidade.

Já as ações de Extensão, por sua natureza e diversidade, são mais 
difíceis de serem avaliadas de forma estritamente quantitativa, não 
ficando evidente muitas vezes o que há de mais importante nessas 
ações que junto com o ensino e a pesquisa podem, possivelmente, 
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contribuir para a formação profissional dos indivíduos de forma 
integral, alvo de discussão deste artigo.

o deseNvolvimeNto proFissioNal doceNte a 
partir da exteNsão

Ao discutir a extensão e seu papel na formação acadêmica, 
compreende-se que as atividades inerentes às ações extensionistas 
desencadeiam processos de desenvolvimento no indivíduo não só 
na formação inicial, mas ao longo da sua vida profissional.

Marcelo (2009, p. 09) assim se refere ao desenvolvimento 
profissional:

A denominação desenvolvimento profissional se adequa 
melhor à concepção do professor enquanto profissional do 
ensino. Por outro lado, o conceito “desenvolvimento” tem 
uma conotação de continuidade que, em nosso entender, 
supera a tradicional justaposição entre formação inicial e 
formação contínua dos professores.

Quando se trata da formação de professores, o que em primeiro 
lugar vem à mente é como estão sendo preparados os acadêmicos 
nos cursos de licenciatura.

Sobre estudos avançados sobre a formação de professores nas 
instituições formadoras, Silva e Rosa (2011, p. 378) afirmam que:

O currículo das licenciaturas destina para a prática e o estágio 
800 horas, enquanto que, se somados os quantitativos de 
tempo destinado aos conteúdos específicos e aos conteúdos 
didático-pedagógicos, tem-se 1800 horas. Isso demonstra 
que os estudos teóricos dispõem de mais do que o dobro do 
tempo destinado às aditividades práticas, e que reafirma uma 
relação historicamente construída com base na hierarquia 
entre o trabalho manual e o trabalho intelectual.

A destinação de um número maior de horas para conteúdos 
específicos demonstra que há uma priorização das atividades 
teóricas em relação às práticas. Os conteúdos didático-pedagógicos 
devem ser inseridos de forma efetiva durante a formação inicial 
de professores para que se caminhe na direção do equilíbrio entre 
conteúdos teóricos e práticos.
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Para Imbernón (2011), a formação inicial deve:
fornecer bases para a construção de um conhecimento 
pedagógico especializado;

evitar passar a imagem de um modelo assistencial e 
voluntarista que forja, muitas vezes, indivíduos acríticos;

apresentar bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural, 
contextual, psicopedagógico e pessoal para a tarefa 
educativa que é complexa;

oferecer conhecimentos necessários que sejam válidos e 
que gerem uma atitude interativa e dialética, apontando 
para a necessidade de atualização permanente;

apresentar um currículo formativo que provoque 
experiências interdisciplinares que deem condições ao 
futuro docente para integrar os conhecimentos didáticos 
com conhecimentos psicopedagógicos.

Na direção do que afirma Imbernón, entende-se que as atividades 
de extensão podem contribuir para a formação de docentes, 
oferecendo espaços para o desenvolvimento pessoal e profissional 
dos futuros professores.

Imbernón (2011, p. 67) toca em outra questão importante. 
Para ele:

É preciso, pois, derrubar o predomínio do ensino simbólico 
e promover um ensino mais direto, introduzindo na 
formação inicial uma metodologia que seja presidida pela 
pesquisa-ação como importante processo de aprendizagem 
da reflexão educativa, e que vincule constantemente teoria 
e prática.

A extensão universitária, a partir da socialização do conhecimento 
e da inserção comunitária, pode ser um canal privilegiado para o 
exercício em direção à práxis, que, definitivamente, precisa ser 
compreendida como processo imprescindível para que se desfaça a 
dicotomia entre teoria e prática.

Recorrendo ainda à citação de Imbernón (2011) em relação 
à pesquisa-ação, por ela ser um tipo de investigação-ação que 
se caracteriza pelo aprimoramento da prática e pela oscilação 
sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito 
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dela, a intervenção por meio de atividades de extensão é um campo 
vasto para o processo de aprendizagem da reflexão educativa, 
podendo contribuir para a formação docente.

Paulo Freire (2006) faz uma reflexão em relação à capacidade 
crítica que somente é permitida ao homem desenvolver e sobre 
como a extensão poderia auxiliar no desenvolvimento de tal 
capacidade. Freire (2006, p. 31) leva a crer que uma visão crítica 
sobre o mundo precisa ser considerada para nossa própria inserção 
nesse mundo real:

Como um ser da atividade que é capaz de refletir sobre si 
e sobre a própria atividade que dele se desliga, o homem é 
capaz de “afastar-se do mundo para ficar nele e com ele”. 
Somente o homem é capaz de realizar esta operação de 
que resulta sua inserção crítica na realidade. “Ad-mirar” 
a realidade significa objetivá-la, prendê-la como campo 
de sua ação e reflexão. Significa penetrá-la, cada vez mais 
lucidamente, para descobrir as inter-relações verdadeiras 
dos fatos percebidos.

A partir da posição de Freire, algumas das indagações levaram 
à percepção de que, sendo o homem capaz de descobrir e refletir 
sobre seus fazeres e saberes, a concepção de extensão como mero 
“estender” algo a alguém se afasta de uma relação dialógica entre 
universidade e sociedade; o conhecimento acaba sendo visto como 
estanque e estático, o que não reflete o papel da extensão diante da 
realidade que por ora se apresenta. A extensão precisa ser espaço 
de diálogo para a transformação.

Partindo desse pressuposto, acredita-se que, por meio da 
extensão, as instituições formadoras também podem relacionar-se 
de forma mais direta com a sociedade ouvindo dela o que não se 
pode ouvir quando não se tem um espaço para o diálogo, espaço 
este promovido pelas atividades de extensão.

Na direção de o que é preciso ser feito para melhorar a qualidade da 
formação de professores, Nóvoa (2009, p. 17) indaga “como fazer aquilo 
que dizem que é preciso fazer?” e propõe três medidas relevantes.

A primeira medida seria passar a formação de professores para 
dentro da profissão. Para ilustrar sua ideia, Nóvoa (2009, p. 19) 
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afirma que “não é possível escrever textos atrás de textos sobre a 
práxis e o practicum e a prudentia como referências do saber docente, 
sobre os professores reflexivos, se não concretizamos uma maior 
presença da profissão na formação”.

Neste sentido, a extensão contribui na medida em que oferece 
momentos de interação com a profissão docente. Quando 
os acadêmicos estão inseridos nas comunidades, no caso das 
licenciaturas, nas comunidades escolares, conhecem mais 
intimamente o espaço e as dinâmicas da escola.

A segunda medida sugerida por Nóvoa (2009) trata da 
necessidade de promover novos modos de organização da profissão. 
O autor coloca que, quanto mais se fala de autonomia, mais a 
ação docente surge controlada, por várias instâncias, diminuindo 
a liberdade e a independência do professor. Para o autor,  
“grande parte dos discursos torna-se irrealizável se a profissão 
continuar marcada por fortes tradições ou por rígidas regulações 
externas, designadamente burocráticas, que se têm acentuado nos 
últimos anos.” (NÓVOA, 2009, p. 20).

Nessa instância, as práticas desenvolvidas pelas ações 
extensionistas, por ocorrerem em espaços alternativos, por 
desenvolverem atividades sistematizadas de forma diferente 
das utilizadas comumente na escola, têm maior espaço para a 
inovação e criatividade, podendo ser um caminho na direção da 
autonomia docente.

A terceira medida versa sobre a necessidade de reforçar a 
dimensão pessoal e a presença pública dos professores. Nóvoa 
reconhece que há diversas correntes de investigação nessa área, 
mas também reconhece que:

Falta ainda elaborar aquilo que tenho designado por 
uma teoria da pessoalidade que se inscreve no interior de 
uma teoria da profissionalidade. Trata-se de construir um 
conhecimento pessoal (um auto-conhecimento) no interior 
do conhecimento profissional e de captar o sentido de uma 
profissão que não cabe apenas numa matriz técnica ou 
científica. (NÓVOA, 2009, p. 22).
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Em relação à presença pública do professor, o autor diz: “hoje, 
impõe-se uma abertura dos professores para o exterior. Comunicar 
com a sociedade é também responder perante a sociedade.” (NÓVOA, 
2009, p. 24) e conclui: “nas sociedades contemporâneas, a força de 
uma profissão define-se, em grande parte, pela sua capacidade de 
comunicação com o público.” (NÓVOA, 2009, p. 24).

As relações do professor com a escola, reconhecidamente, vão 
muito além da sala de aula, do ensinar. Elas se fazem por meio 
de contatos com todo o universo escolar: alunos, pais, colegas de 
trabalho, comunidade em que a escola está localizada, gestores 
educacionais, enfim, agentes comuns aos espaços da escola.

As inserções, realizadas por meio de atividades de extensão 
universitária, podem oportunizar experiências prévias aos futuros 
docentes, preparando-os, assim, para lidar com as situações a serem 
enfrentadas na escola e reduzindo suas dificuldades iniciais.

A experiência obtida, por meio da extensão, durante a formação 
inicial, antes do estágio obrigatório, pode interferir de forma 
contundente na atuação futura do graduando que se prepara para 
o ofício, pois tais experiências podem levar a mudanças de postura 
diante da profissão.

Segundo Oliveira e Garcia (2009, p. 115), “a importância das 
experiências vividas durante a participação em atividades e ações 
extensionistas tem sido um divisor de águas, principalmente em 
tempos de mobilização do terceiro setor, espaço privilegiado para 
a preparação do acadêmico para a vida”.

Não se pode perder de vista que a extensão da qual se fala é aquela 
que dialoga com os membros da comunidade onde são desenvolvidas 
tais atividades. A extensão deve ser campo de atuação para uma 
relação dialética entre saberes para que não se corra o risco de nada 
acrescentar além de estender o que a universidade desenvolve.

Dessa forma, quando se entende que a extensão universitária faz 
parte da formação do acadêmico, é preciso que ela promova novos 
olhares sobre os fazeres da escola e que as experiências oriundas 
dessa nova forma de olhar gerem maior compreensão em relação 
às especificidades da profissão docente.
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Considerando que as atividades de extensão podem oportunizar 
experiências prévias em relação às da docência, recorre-se à Tardif  
(2002, p. 21), que apresenta fios condutores do saber dos professores. 
Dentre eles, a experiência de trabalho como fundamento do saber. 
O autor entende que a compreensão das especificidades da profissão 
docente está ligada, também, às experiências de trabalho:

Quanto menos utilizável no trabalho é um saber, menos valor 
profissional parece ter. Nessa ótica, os saberes oriundos 
da experiência de trabalho cotidiana parecem constituir o 
alicerce da prática e da competência profissionais, pois essa 
experiência é, para o professor, a condição para a aquisição 
e produção de seus próprios saberes profissionais. Ensinar 
é mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-
os no trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e 
para o trabalho.

Assim, pensando no professor em seu local de trabalho, quanto 
melhor preparado profissionalmente e pessoalmente o graduado 
chega à escola, mais autonomia desenvolverá na direção de sua 
prática e de seu desenvolvimento profissional.

O caminho que o docente percorre para se tornar autônomo, em 
uma perceptiva ampla, já é a própria autonomia; o desejo de vir a 
ser já é ser. A permanência de egressos dos cursos de licenciatura, 
como voluntários em programas e projetos de extensão, vem 
crescendo nos últimos anos, pois segundo estes egressos, além de 
se identificarem com as ações de pesquisa e extensão desenvolvidas 
em diversos projetos e programas, participam, organizam e opinam 
sobre tais atividades (GARCIA, 2012).

Esse contato permanente com a universidade por parte destes 
egressos tem também proporcionado a educação continuada para 
muitos que têm procurado os cursos de pós-graduação na área de 
educação e cultura para seu desenvolvimento profissional.

Dessa forma, pode-se afirmar que a contribuição das atividades 
de extensão reside, principalmente, nas experiências cotidianas 
que se materializam nas relações sociais dos acadêmicos com as 
comunidades em que atuam ou com as quais se relacionam por 
meio de atividades extensionistas.



46

Essas experiências têm sido promotoras do desenvolvimento 
pessoal e profissional dos acadêmicos, fundamentando melhores 
práticas na busca de estratégias que toquem os discentes e que 
desenvolvam neles a vontade de aprender. O envolvimento em 
atividades de extensão é responsável por um dos movimentos 
de identificação do acadêmico que, já decidido a ser professor, 
busca no cotidiano do curso de licenciatura caminhos para sua 
formação e desenvolvimento. Esse movimento é corroborado por 
Marcelo (2009), quando se refere ao desenvolvimento profissional 
indissociado da formação inicial.

A participação em atividades de extensão promove discussões 
sobre como atuar junto às comunidades. As discussões e o uso 
de estratégias junto à comunidade criam um fazer que integra 
teoria e prática, caminhando na direção da práxis, que deixa o 
campo da reflexão e se faz ação, preparando os acadêmicos para 
o ofício docente.

Esse exercício cria formas de ver o mundo e a escola, 
desenvolvendo uma consciência crítica. Sem a tomada dessa 
consciência, não há mudanças. Cada ação pensada, construída e 
posta em prática vai constituindo um jeito de fazer que desenvolve 
em cada sujeito um processo de aprender e de ensinar. Essa 
reelaboração contínua encontra nas atividades de extensão um 
campo vasto para a criação de novos modos de construir práticas 
para o exercício da profissão, superando o predomínio do ensino 
simbólico, que se limita a simulações de práticas, conforme alerta 
Imbernón (2011).

Assim, formar professores deve ir além do envolvimento em 
atividades de sala de aula, além de coleta de dados para diagnósticos, 
deve ir além da prática indissociada da teoria, precisa se centrar 
na formação integral que constitui a essência das instituições 
formadoras.

Nessa direção, a extensão universitária pode contribuir na medida 
em que auxilia na formação de profissionais mais críticos, mais 
abertos ao diálogo, mais autônomos e sensíveis às transformações 
do mundo que os rodeia.
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coNsiderações FiNais

A educação integral compreende então, atividade muito 
complexa, trata-se de tema amplo e que merece atenção, de modo 
que, quando se pensa em instituições de ensino superior, mais ainda 
se deveria pensar sobre como ocorre a relação entre conhecimento e 
sociedade, pois, a universidade tem como objetivo maior a formação 
de sujeitos, e é nesses sujeitos que reside a semente da mudança.

Para que esses sujeitos possam se abrir para o mundo, precisam 
estar munidos de condições que os assegurem um enfrentamento 
ético e responsável diante do novo paradigma da atualidade. Vive-se, 
cada vez mais, em um espaço fluido, com incertezas mais do que com 
certezas, com mais liberdade do que direcionamentos prontos e em 
companhia de “verdades” desconstruídas pela contemporaneidade. 
A partir dessa realidade, há, cada vez mais, a necessidade de se ter 
uma visão autônoma sobre o mundo e, especificamente, sobre o 
mundo da escola.

Para que a Extensão possa ser articuladora, juntamente com o 
Ensino e a Pesquisa na direção da formação integral, é necessário 
então que ela seja parte integrante do projeto institucional das 
universidades e dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos 
de graduação e pós-graduação, bem como dos programas de 
capacitação docente. Enfim, que ela irrigue institucionalmente os 
cursos e não se torne apenas um grupo de ações isoladas.

Assim, afirma-se que a formação universitária deve ser efetivada 
num horizonte de maior amplitude para que a profissionalização 
de seus acadêmicos tenha um caráter integral. Isso somente será 
possível quando ocorrer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão.

Dessa forma, a ampliação da dimensão do ensino para a inserção 
dos acadêmicos em espaços educativos para além da sala de aula precisa 
ser considerada para que se abram espaços para novas experiências 
por meio da investigação e da ação, na perspectiva da pesquisa e 
da extensão, dando outro sentido para o processo de aprendizagem, 
“fazendo com que a universidade idealizada, não ilusória, cumpra o 
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seu papel não de resolvedora ou mitigadora das dores da sociedade, 
mas de geradora de uma sociedade mais justa, mais equânime, mais 
sustentável.” (OLIVEIRA; GARCIA, 2011, p. 160).
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Resumo: Entendendo a extensão como um processo articulador do 
ensino e da pesquisa para promover a interação com a sociedade, um 
grupo de professores do Departamento de Ciências Exatas e Engenharias 
(DCEEng), da Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul 
(UNIJUÍ), idealizou o projeto “Desenvolvimento e Implementação de 
Software Educacional para a Área de Matemática voltado para Escolas da 
Rede Pública”. A principal característica deste projeto é a relação entre as 
áreas de formação básica e as instituições de ensino: Escolas e Universidade. 
O foco das ações desenvolvidas está na construção de forma colaborativa, 
de situações de ensino que serão aplicadas em aulas de Matemática, através 
do uso de softwares educacionais e na construção de objetos virtuais de 
aprendizagem, que serão disponibilizados no Laboratório Virtual de 
Matemática (LVM), no portal da Universidade. Neste contexto, estão 
envolvidas as áreas de Matemática, Ciência da Computação e Design.
Palavras-chave: Tecnologias, Ensino, Matemática, Softwares 
Educacionais, GeoGebra.

iNtrodução

Vivenciamos um momento desafiador, visto que de um lado temos 
jovens e adolescentes extremamente munidos e usuários de tecnologias 
e por outro lado a Escola com as suas metodologias encalcadas em 
tradições e costumes moldados pelo sistema. Estamos falando de 
uma Escola que possui equipamentos tecnológicos e de um professor 
que possui pouco tempo para planejamento e, ao mesmo tempo, está 
desmotivado para se desafiar em situações desconhecidas.

Na perspectiva de contribuir para uma melhoria das práticas de 
sala de aula e, consequentemente, a melhoria da aprendizagem dos 
alunos em Matemática, estruturamos o projeto “Desenvolvimento 
e Implementação de Software Educacional para a Área de
9 Graduação em Matemática e Mestrado em Matemática pela UNIJUÍ- Universidade Re- Graduação em Matemática e Mestrado em Matemática pela UNIJUÍ- Universidade Re-
gional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. É coordenador das disciplinas do 
NCE - Núcleo Comum das Engenharias e professor do Departamento de Ciências Exatas 
e Engenharias da UNIJUÍ.
10 Mestre em Modelagem Matemática pela UNIJUÍ e professora de Matemática na UNIJUÍ.  Mestre em Modelagem Matemática pela UNIJUÍ e professora de Matemática na UNIJUÍ. 
Especiali�ação em Ciência da Computação pela PUC-RS. Especiali�ação em Redes de Com-
putadores pela UNIJUÍ. Coordenadora do projeto PROEXT-  Desenvolvimento e implementa-
ção de software educacional para a área de matemática voltado para escolas de ensino médio 
da Rede Pública de Educação Básica.
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Matemática, voltado para Escolas da Rede Pública” (DISEAM), 
que em consonância com as Políticas e Diretrizes da Extensão da 
Instituição, está alocado no Programa de Inovação e Tecnologia, 
na linha de Inovação e Inclusão Social e Tecnológica e conta com o 
apoio do Fundo Institucional de Extensão e da concessão de quatro 
bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX). 
Em sua essência, este projeto, se propõe a desenvolver ações de 
forma colaborativa, no coletivo dos professores das escolas, dos 
professores e dos acadêmicos dos cursos de graduação do DCEEng. 
A proposta da construção de atividades de ensino, através do uso 
de softwares educacionais, considera o professor como participante 
ativo na produção, de acordo com as suas necessidades de sala de 
aula, ou seja, seguindo as intencionalidades descritas no plano de 
ensino da disciplina.

Assim, neste texto visamos socializar as experiências e as 
aprendizagens resultantes das ações desenvolvidas no projeto até o 
momento, que serão apresentadas em quatro seções: a introdução, 
as tecnologias em sala de aula, as trajetórias das áreas na extensão 
e, por fim, as ações do projeto DISEAM.

as tecNoloGias em sala de aula

Há mais de uma década nos debruçamos sobre a temática do 
uso de tecnologias em sala de aula e suas implicações no ensino 
e na aprendizagem. Neste período, publicamos diversos textos 
que abordam essa discussão, entre eles citamos Piva, Dorneles e 
Spilimbergo (2010a); Piva, Dorneles e Spilimbergo (2010b); Gabbi 
et al. (2013) e Pereira e Pereira (2011), em que salientamos que, 
nos dias atuais, o ensino de Matemática exige novas estratégias 
metodológicas e que, para isso, são necessárias pesquisas voltadas 
à busca dessas novas experiências e à qualificação dos profissionais 
que atuam na educação. Entendemos que, através do uso de recursos 
computacionais, é possível que parte dessa inovação ocorra.

Concordamos com Dullius, Haetinger e Quartieri (2010), que 
apresentam discussões referentes à necessidade de capacitação dos 
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professores, no sentido de apropriar-se da ferramenta como uma 
possibilidade metodológica.

Isso ocorre porque a maioria dos professores não sabe 
utilizar esses recursos como auxiliares no processo de 
ensino... Não se trata de mera instrumentalização para 
operarem máquinas e programas (hardwares e softwares), 
mas, principalmente, para que tenham acesso ao 
conhecimento e à análise de outras opções metodológicas 
para o processo de ensino. (DULLIUS; HAETINGER; 
QUARTIERI, 2010, p.146).

A utilização de tecnologias em sala de aula, segundo Lévy 
(1993), requer discussões e trocas de experiências, no sentido 
de mostrar o diferencial na sua utilização, em que podemos 
observar que, neste contexto das tecnologias, os softwares 
educacionais têm a capacidade de realçar o componente visual 
da Matemática, atribuindo um papel importante na construção 
do conhecimento a partir da interação entre professores, alunos, 
recursos computacionais e conteúdos matemáticos.

Então, o nosso propósito se dá através das possibilidades a que 
se propõe um projeto de extensão, ou seja, um processo articulador 
do ensino e da pesquisa para promover a interação com a sociedade, 
uma práxis dialética do conhecimento acadêmico que realiza 
aprendizados e eleva o nível do conhecimento anterior a partir da 
troca entre os saberes acadêmico e popular, conceito este usado 
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), buscando promover 
mudanças no ensino e na aprendizagem de Matemática através 
do uso de tecnologias. Para potencializar estas ações, realizamos 
agrupamento das áreas de Matemática, Ciência da Computação e 
Design, entre seus docentes e acadêmicos.

A Ciência da Computação traz uma discussão mais técnica das 
tecnologias e das experiências de um projeto de inclusão digital 
(PADOIN et al., 2007), já o Design se insere neste projeto, numa 
perspectiva de colaboração no que se refere ao design de interface de 
softwares educacionais e ao design gráfico de materiais de divulgação, 
pois este aspecto é fundamental para a comunicação com os usuários 
dos objetos. Desta forma, não podemos desprezar este componente 
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importante na interação com os adolescentes, pois o interesse em 
estudar também está ligado a uma proposta de layout atrativo e 
funcional. Por fim, a área de Matemática se insere com a experiência 
de dois projetos de extensão: um na produção de objetos virtuais de 
aprendizagem e outro na busca de softwares livres potenciais para o 
ensino e aprendizagem desta área.

as traJetórias das áreas Na exteNsão

Temos clareza de que ter domínio e conhecimentos 
relacionados à informática nos dias de hoje não se refere somente 
a questões meramente técnicas. As tecnologias atuais buscam 
melhorar o conforto das pessoas e facilitar as inúmeras operações 
de trabalho e da vida cotidiana. Elas transformam nossas vidas 
por alterar nossa forma de conhecer e de nos relacionarmos, de 
olhar para o mundo de uma forma diferente. No entanto, grande 
parcela da população ainda não está incluída nesse contexto 
tecnológico, e isso só aumenta a diferença social entre incluídos 
e excluídos.

Entendemos que nos dias atuais a inclusão digital atinge grande 
parte da população, porém o seu uso fica restrito devido à falta 
de domínio de certos componentes ligados às tecnologias, então 
urge a necessidade de grandes discussões. Mas, para podermos 
abordar sobre esta inclusão efetiva, é necessário olhar a história 
da educação/informática no Brasil. Atualmente, algumas crianças 
vêm para a escola com um grande conhecimento, fruto de suas 
redes familiares e sociais, enquanto outras desconhecem este 
mundo. As formas de pensar, ver e compreender o que está ao seu 
redor, estão em constante transformação. Esta mudança exige 
professores cada vez mais preparados, alunos questionadores 
e atuantes e ambiente educacional adequado e favorável a essa 
composição (LUX et al., 2005). Neste sentido, trazemos algumas 
discussões e construções desenvolvidas em projetos que enfocaram 
a inclusão digital, quer seja no conhecimento das tecnologias, 
bem como no seu uso. 
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projeto de inclusão digital (pid) 

O Projeto de Inclusão Digital (PID), criado em 2004, possuía 
a missão de contribuir para a diminuição da exclusão sociodigital, 
envolvendo alunos e professores. Este projeto atendia um público 
formado por jovens e adultos. Este tema não estava somente 
dentre as linhas de ações propostas pelo projeto, mas também ia ao 
encontro das diversas ações dos governos federal e estadual, os quais 
entendiam que a alfabetização digital das camadas populacionais 
menos favorecidas, a ampliação do grau de qualificação profissional 
e a garantia de acesso às informações poderiam alterar o futuro 
dos alunos participantes. Então, objetivamos promover a inclusão 
social utilizando as tecnologias da informação como instrumento 
de construção e exercício da cidadania.

O referido projeto qualificou mais de mil alunos de seis escolas, 
além dos diversos alunos de graduação que atuavam como bolsistas 
ou voluntários. O desenvolvimento das ações deste projeto 
possibilitou a inclusão digital dos sujeitos de nossas comunidades, 
formando cidadãos mais qualificados e preparados para o mercado 
de trabalho, o que colaborou no desenvolvimento humano regional. 
Além disso, deflagrou ações na própria comunidade, oportunizando 
a autonomia dos envolvidos na criação de alternativas de trabalho 
no campo das tecnologias para a educação (BRASIL, 2016).

Uma das principais justificativas deste projeto foi a imensa 
disparidade social brasileira. Em 2003, o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2016) classificou o Brasil 
na 65ª posição no mundo, entre 175 nações pesquisadas na indicação 
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Em levantamento 
anterior (PNUD, 2016), em 2000, o país ocupava a 69ª posição. 
Segundo o PNUD, o país, entre 1975 e 2001, foi a nação que mais 
galgou posições no planeta, foram 16 postos no total. Mas ainda 
continuava atrás de países latino-americanos, como Argentina, 
Uruguai, Chile, Cuba, México Colômbia e Costa Rica. A Tabela 
1 apresenta a Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do Brasil com base nos dados do PNUD. 
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Tabela 1 - Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano – Brasil.

Ano
Posição no
Ranking

Taxa de 
Alfabetização

Índice de
Desenvolvimento 
Humano

2004 63 88,4 790
2005 68 88,4 788
2006 69 88,6 792
2010 73 - 699
2014 79 - 744

Segundo Santanna, em 2007 o número de internautas no Brasil 
era de 33 milhões, valor este similar à quantidade de analfabetos, 
32 milhões. O número de pessoas que possuía cartão de crédito era 
de 45 milhões e era igual ao número de pessoas que estava abaixo 
da linha de pobreza no país (SANTANNA, 2007). Assim, em 2011 
encerramos as ações deste projeto, considerando que em partes seus 
objetivos foram atingidos e a partir de então passamos a trabalhar 
com a unificação desse com outros projetos da Instituição.

projeto desenvolvimento e uso de softwares educacionais

O avanço da informática na sociedade e, consequentemente, na 
educação, pela qualificação do ensino-aprendizagem, pelo surgimento 
de novas formas de aprender e pensar, pela sua importância no 
contexto atual, pressupõe a exigência de uma nova linguagem, 
de novos conhecimentos e maneiras de interagir com esta nova 
tecnologia. Com a intencionalidade de interagir com os sujeitos 
envolvidos no ensino de Matemática, ou seja, professores da rede 
pública, professores e acadêmicos da Licenciatura em Matemática, 
desenvolvemos, em 2006, um projeto que tinha como principal 
objetivo a construção e a disponibilização de objetos virtuais de 
aprendizagem. Estes objetos produzidos estão disponíveis no 
Laboratório Virtual de Matemática (LVM), por meio do endereço 
http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica. Aliado a este, se 
desenvolvia um segundo projeto que tinha a sua principal ação na 
identificação, na seleção, na classificação e na experimentação de 
softwares livres disponíveis na Internet, potenciais para o ensino da 
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Matemática, cujos resultados foram publicados em Spilimbergo, 
Piva e Dorneles (2012).

Os projetos citados buscavam atingir os mais diferentes níveis 
de ensino, promovendo o acesso e capacitando os usuários para 
o uso desses softwares ou objetos educacionais, levando em conta 
o grande potencial para o processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática e provocando reflexões dos sujeitos envolvidos sobre 
a aprendizagem a partir de dois polos: a promoção do ensino e a 
construção do conhecimento pelo aluno.

Assim, estes projetos objetivaram contribuir para o processo 
de formação continuada dos professores e para as aprendizagens 
matemáticas, para que as tecnologias fossem utilizadas de 
forma reflexiva e exploratória no contexto do trabalho docente 
em Matemática.

as ações do proJeto diseam

O projeto Desenvolvimento e Implementação de Software 
Educacional para a Área de Matemática (DISEAM), voltado para 
escolas da rede pública e desenvolvido a partir de 2015, caracteriza-
se pela unificação dos projetos citados no item 3 (As Trajetórias 
das Áreas na Extensão), cujo foco principal está em estabelecer 
relações com a comunidade escolar, em que as trocas, as vivências 
e a busca pelo conhecimento podem promover o desenvolvimento 
e a melhoria da atuação dos profissionais envolvidos, quer sejam 
professores atuais ou professores em formação.

As ações propostas neste projeto consideram que o uso de 
tecnologias em sala de aula instiga mudanças na forma de organizar 
e apresentar um conteúdo, além de inquietar alunos e professores. 
Nesta perspectiva, propomo-nos desenvolver ações que visem à 
produção e à disponibilização de softwares educacionais em vista de 
qualificar o ensino de Matemática, seja na educação básica ou no 
ensino superior.

Assim, o principal objetivo do projeto é desenvolver e aplicar 
situações de ensino de conceitos matemáticos através do uso 
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de softwares educacionais, além de desenvolver e disponibilizar 
atividades virtuais de ensino abordando conceitos matemáticos.

Para o desenvolvimento das ações propostas no projeto, 
escolhemos escolas públicas parceiras de ensino médio, duas no 
Município de Panambi (RS) e duas no Município de Ijuí (RS), cujos 
professores de Matemática foram convidados e incluídos como 
membros da equipe do projeto.

Inicialmente essas escolas foram visitadas com o objetivo de 
reconhecimento da estrutura dos laboratórios de informática e de 
tratativas das possibilidades de serem desenvolvidas atividades 
através do uso de software. O software sugerido para estas atividades 
foi o GeoGebra (2013) pela facilidade de acesso, que pode ser via 
computador ou celular. Percebemos que a maioria dos alunos possui 
celular e, portanto, este fato facilita a utilização deste software em 
aulas de Matemática.

Cabe salientar que nos dias atuais o celular é amplamente 
utilizado pelos alunos e este uso muitas vezes causa transtornos 
no andamento das aulas, visto que o professor não tem encontrado 
uma alternativa que amenize este problema e normalmente tem 
proibido o manuseio dele durante as aulas. Nesse sentido, o fato do 
GeoGebra poder ser utilizado via celular indica uma possibilidade 
do seu uso inteligente (BRITO; MATEUS, 2010), ou seja, que se 
transforme em um instrumento pedagógico. Porém, para que isso 
realmente se efetive, faz-se necessário que o professor tenha claro o 
seu propósito pedagógico e que esta tecnologia seja incorporada em 
seu planejamento, assim como deve ser para o uso do computador.

Neste percurso, percebemos duas situações, o professor que 
está na escola, que é nosso egresso do Curso de Licenciatura em 
Matemática e não tem familiaridade com uso de tecnologias; bem 
como os atuais alunos deste curso, que nas suas práticas de ensino 
também apresentam a mesma dificuldade. Frente a este panorama, 
entendemos que deveriam ser oferecidas oficinas específicas 
sobre o uso do GeoGebra em atividades de ensino, tanto para 
os professores que estão na escola, como para os professores em 
formação. Foram desenvolvidas até o presente momento duas 
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oficinas nas escolas e duas oficinas no Laboratório de Ensino de 
Matemática da universidade, onde se desenvolveu o potencial do 
GeoGebra tanto no computador como no celular.

Estas oficinas realizadas com os professores da escola resultaram 
em propostas de atividades a serem desenvolvidas com os alunos do 
ensino médio em assuntos tais como: Intervalos, Trigonometria, 
Funções e Geometria Espacial. Para exemplificar, apresentamos 
duas telas do GeoGebra (Figuras 1 e 2).
Figura 1 - Tela do GeoGebra em relação a Intervalos.

Figura 2 - Tela do GeoGebra em relação a Trigonometria.

Outra atividade realizada pelo projeto foi em cursos de 
graduação, com a presença dos bolsistas, em disciplinas como 
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Pré-Cálculo, Cálculo I e na disciplina de Matemática do Curso de 
Agronomia. Essas atividades abordaram diferentes assuntos, tais 
como polinômios, funções, limite, derivada no ponto, números e 
arredondamento, trigonometria, entre outros. O enfoque dado a 
essas atividades foi o uso do GeoGebra na perspectiva da visualização 
e da análise de pontos, pontos sobre uma curva, distâncias, retas, 
retas tangentes, retas perpendiculares, aproximações, etc. A seguir, 
relatamos uma atividade realizada na disciplina de Pré-Cálculo do 
Curso de Ciência da Computação.

oficina no GeoGebra: analisando Gráficos de Funções

Esta oficina teve como foco principal a análise de funções 
algébricas: polinomiais, modulares, irracionais, definidas por 
mais de uma sentença e fracionárias, através do reconhecimento 
de pontos extremos das raízes e da tendência da curva, usando o 
software GeoGebra.

Para tal, demos aos alunos orientações, no sentido de reconhecer 
o aplicativo em seus diferentes ícones, tanto no computador como no 
celular. O menu inicial fica explícito na tela do computador, já no celular 
é necessário acionar o “lápis” no canto superior do lado esquerdo. 
Foi também necessário explicitar alguns comandos para entrar com 
funções como: ^ para potência; * para multiplicação e / para divisão. 
Por exemplo, (x^2+2*x)/(x+2), para a função 2x

x2x)x(f
2

+
+

= . Outra 
ação indicada foi a entrada de um ponto móvel sobre a curva, cuja 
orientação é digitar em Entrada: A = (k,f(k)) e então aparecerá uma 
janela no software solicitando que o usuário crie o controle deslizante 
para k. Observamos que a versão para celular cria o controle 
deslizante automaticamente. É possível ajustar o incremento do 
controle deslizante, possibilitando uma melhor visualização do ponto 
sobre a curva. Para realizar este ajuste, no computador, basta clicar 
com o botão direito do mouse sobre o controle e selecionar a opção 
propriedades; enquanto que no celular, devemos clicar sobre o controle 
e alterar a opção Step. A partir destas orientações de reconhecimento 
do programa, passamos a realizar a atividade exploratória.
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Num primeiro momento, após a inclusão do ponto A e 
movimentando este sobre cada curva, os alunos deveriam determinar 
por aproximação ou exatamente os seguintes aspectos das funções, 
caso existissem: os extremos de máximo ou mínimo, as raízes 
reais, os valores de f(0), f(1) e f(-1), e por fim, os intervalo(s) onde 
a função é positiva e/ou negativa. Todos estes aspectos deveriam 
ser anotados no caderno. Para exemplificar, vamos apresentar a 
análise de uma das funções sugeridas.
Figura 3 - Função cúbica com ponto móvel. Visualização no computador.

Figura 4 - Função cúbica com ponto móvel. Visualização no celular.
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Nas Figuras 3 e 4 podemos observar o ponto A, neste 
caso, muito próximo do extremo procurado. Neste momento, 
percebemos que o trabalho de localização dos extremos e das 
raízes, através de um ponto móvel, tornava-se complicado, 
especialmente no celular, então sugerimos que estes pontos 
fossem localizados através dos ícones Extremum e Roots do menu 
do GeoGebra.
Figura 5 - Pontos extremos da função cúbica.

Figura 6 - Pontos extremos e raízes da função cúbica.

Neste exemplo, estão determinadas as raízes que são 
representadas pelos pontos D, E e F e os extremos pelos pontos 
B e C (Figuras 5 e 6). Mantivemos o ponto móvel A, para a 
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análise do sinal da função e a determinação dos valores de f(0), 
f(1) e f(-1), observando que o fato de não existir função para 
um ponto dado, é indicado na Janela de Álgebra por Indefinido 
(Figura 7).

Na segunda parte da oficina, desenvolvemos conceitos da 
função fracionária, utilizando a ideia intuitiva de limites. A 
análise sugerida foi no sentido dos alunos perceberem que 
a não existência da função para alguns valores de x estava 
relacionada a restrições no domínio e geometricamente 
representando a assíntota vertical, bem como a tendência da 
curva para valores de k maiores, marcando, assim, a imagem 
da função e a assíntota horizontal. Tais conceitos foram 
desenvolvidos através da seguinte orientação: digite a função

1x
1)x(f
+

= , introduza o ponto A=(k, f(k)), movimente-o sobre 
a curva e responda:

a) Para quais valores de k existe f(k)?
b) Para k tendendo a -1 ( )1k −→ , para quais valores tende f(k)?
c) Para k tendendo ao infinito negativo ( )−∞→k , para quais 

valores tende f(k)?
d) Para k tendendo ao infinito positivo ( )∞→k , para quais 

valores tende f(k)?
Figura 7 - Tela no computador da análise e investigação da proposição a.



63

Figura 8 - Tela no computador da análise e investigação da proposição b.

Figura 9 - Telas no celular da análise e investigação das proposições c e d.

Destacamos a importância do olhar algébrico e geométrico na 
análise da situação posta nesta atividade, em que é possível visualizar 
na janela de álgebra um ponto como indefinido e ao mesmo tempo 
perceber na janela de visualização que isso representa uma assíntota 
vertical e que então é possível aproximar infinitamente k ao valor 
-1 e perceber os resultados da função tendendo ao infinito (Figuras 
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7 e 8). Por outro lado, também podemos observar, com o simples 
movimento do ponto A sobre a curva, a aproximação dos valores 
da função a zero (Figura 9).

Finalizamos a oficina com a apresentação oral dos aspectos 
observados em cada função. Salientamos que a participação dos 
alunos foi efetiva e a aprendizagem dos conceitos abordados foi 
observada nas aulas seguintes. Isso demonstra que esse tipo de 
atividade instiga os alunos na busca da compreensão e da elaboração 
dos conceitos, através da simulação e das observações algébricas e 
geométricas que vão sendo construídas e apresentadas na tela do 
aplicativo. Esta oficina apresentada ilustra uma, dentre as inúmeras 
possibilidades de exploração de conceitos matemáticos que podem 
ser desencadeadas a partir da utilização do software GeoGebra.

coNsiderações

Levando em conta as proposições do atual projeto, já é possível 
vislumbrar algumas modificações nos sujeitos envolvidos no 
que se refere ao uso das tecnologias em aulas. Em um primeiro 
contato, o que percebemos, nos professores, foi certa resistência 
ou medo em desenvolver atividades por meio do uso de softwares 
educacionais. As razões apresentadas se referem especialmente à 
falta de tempo de planejamento e, também, o que nos chamou a 
atenção foi o receio de não “dar conta” dos conteúdos do currículo. 
Este fato nos remete a duas questões para reflexão: a primeira é 
que o professor não consegue ou teme não conseguir desenvolver 
conceitos através de uma atividade que usa softwares; a segunda é 
que o professor não quer sair da sua zona de conforto, ou seja, usar 
uma atividade que pode fugir do seu controle.

Neste sentido, colocamos as proposições do projeto, ou seja, 
na construção coletiva das atividades, na instrumentalização dos 
professores via oficinas, bem como na operacionalização apoiada 
pelos bolsistas. Com isso, estamos em andamento com algumas ações 
em sala de aula e na produção de objetos virtuais de aprendizagem, 
com linguagem acessível aos usuários. Juntamente com as ações, 
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surgem as reflexões dos professores, os avanços a que almejamos, 
pois superada a incorporação das tecnologias e entendida como 
uma aliada no processo de ensino e aprendizagem, passamos a 
instigar os nossos estudantes para uma utilização mais inteligente 
das tecnologias, especialmente do celular em sala de aula.
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Resumo: A extensão universitária possibilita a inclusão e a 
transformação do indivíduo e, quando associada a práticas leitoras, 
exerce uma valiosa influência na vivência cidadã. Este trabalho 
apresenta um relato de experiência tendo como objeto o programa 
de extensão PROLER UNIVALI, voltado à formação de leitores e 
de mediadores de leitura. Este programa propicia o acesso a práticas 
de leitura múltiplas e criativas, dialogando com outras formas de 
expressões culturais.  O presente estudo promove a ampliação do 
conceito de leitura e remete à necessidade de perceber que o ato de ler 
envolve múltiplas compreensões. Acredita-se que o exercício da leitura 
amplia não somente o repertório do indivíduo, assim como possibilita a 
emancipação política do sujeito. O objetivo deste trabalho é apresentar 
algumas reflexões e estratégias sobre a valorização social da leitura, 
tendo como desafio a formação de um território leitor. O relato 
caracteriza-se como descritivo e documental, com um tratamento dos 
dados de caráter qualitativo. O crescente reconhecimento do Programa 
PROLER UNIVALI junto à comunidade indica que a sociedade vem 
reagindo positivamente às intervenções, contribuindo para a formação 
de um sujeito crítico, inquieto, sensível às artes, inacabado e em 
constante transformação.
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iNtrodução

A extensão universitária constitui-se em um ambiente favorável 
às intervenções sociais, contribuindo para diminuir a distância 
entre a universidade e a comunidade. Além de agregar valor à vida 
das pessoas, ela forma um profissional que se diferencia pela atitude 
cidadã e comprometimento diante da busca de soluções para os 
problemas da sociedade (FORPROEXT, 2012).

Neste cenário, a universidade registra seu compromisso com a 
produção e a socialização do conhecimento pelo ensino, pesquisa 
e extensão. Para isto, estabelece parcerias solidárias com a 
comunidade, integrando-se à vida regional e prestando serviços 
em busca da promoção do desenvolvimento da cultura, por meio 
da educação (UNIVALI, PDI 2012-2016).

Foi justamente pensando em articular um programa de 
extensão, comprometido com a formação e a emancipação de 
alunos e professores, tendo como base o desenvolvimento da 
capacidade reflexiva e crítica, que nasceu o PROLER UNIVALI, 
instituído em 2010.  Inúmeros estudos na área da leitura 
circulam no meio acadêmico, no entanto uma política de leitura 
que se pretenda eficaz não pode deixar de refletir sobre as ações 
extensionistas voltadas à formação de um território leitor nas 
universidades brasileiras. Sabe-se que a extensão universitária 
possibilita a inclusão e a transformação do indivíduo e, quando 
associada a práticas leitoras, exerce uma valiosa influência na 
formação do cidadão. O hábito da leitura não é espontâneo. Para 
formar leitores em uma comunidade, faz-se necessário viabilizar 
projetos e políticas de incentivo à leitura.

Estimular o diálogo plural, estimular a promoção do 
conhecimento humano e o pensamento crítico têm sido alguns 
dos compromissos e desafios deste Programa. O objetivo deste 
trabalho é apresentar algumas reflexões e estratégias sobre a 
valorização social da leitura, relatando a trajetória de atuação dos 
últimos cinco anos do PROLER UNIVALI. Para isso, procurar-
se-á apresentar as ações alcançadas pelos projetos e seus impactos 
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sociais, estabelecendo um cenário para a efetiva implantação de 
uma política sistemática de acesso à leitura.

Este trabalho se justifica pela reflexão sobre políticas de 
valorização social da leitura, bem como vai ao encontro da 
missão de valorização da transdisciplinaridade e do espírito 
humanístico preconizados pela Universidade do Vale do Itajaí – 
UNIVALI, sinalizados em seus documentos oficiais, como Plano 
de Desenvolvimento Institucional - PDI e o Projeto Pedagógico 
Institucional – PPI (2012-2016).

O presente estudo caracteriza-se como descritivo e documental, 
com um tratamento dos dados de caráter qualitativo, tendo sido 
estruturado da seguinte maneira: breve fundamentação teórica no 
que diz respeito ao conceito de leitura e saber sensível; descrição 
das ações do Programa PROLER NACIONAL e PROLER 
UNIVALI; apresentação dos sete projetos desenvolvidos no 
PROLER UNIVALI, a saber: ContArte, Percussão, Leitura à Flor 
da Pele, EntreLer, Artes Visuais, Brincante e PROLER Teatral; 
descrição dos resultados obtidos a partir das ações dos projetos e 
considerações finais.

saBer seNsÍvel e coNcepção de leitura 

Um caminho para despertar o sensível e dinamizar o 
entrelaçamento entre a universidade e a comunidade pode ser 
trilhado por um entendimento de mundo cuja leitura plural se 
manifesta por múltiplas linguagens. Santin (1997, p. 4) defende que 
“a sensibilidade deve ocupar um lugar mais significativo na vida 
individual e em toda a ordem cultural”. Ao aguçar a visão estética, 
revitaliza-se a sensibilidade, geradora de emoções e sentimentos 
e promove-se o alargamento da percepção do sujeito por meio da 
experimentação da arte e da cultura em suas diferentes linguagens. 
As significações vêm sendo construídas com ênfase sobre os modos 
lógico-conceituais, provocando uma incisão progressiva entre o 
inteligível e o sensível (DUARTE JR., 2010), assim, resgatar o 
sensível é uma forma de se mediar e se provocar uma concepção 
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de leitura que inclui a noção de prática social, de cidadania, de um 
olhar para o sensível, o estético, permitindo ao ser humano recriar 
o mundo numa perspectiva mais humanística.

Ler passa, sobretudo, pelos sentidos (FREIRE, 1984). Para 
Martins (2006, p. 33), “A leitura se realiza a partir do diálogo do 
leitor com o objeto lido – seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma 
imagem, um acontecimento”. Ao compreender e ampliar o conceito 
de leitura, fugindo do ato mecânico, entende-se então que ler é dar 
sentido a que e a quem nos cerca, num “processo de compreensão 
de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de 
que linguagem” (MARTINS, 2006, p. 33).

A concepção de leitura como uma prática social leva em 
consideração os fatores contextuais, assim como suas finalidades. 
Para isso, parte-se do princípio de que os sentidos de um texto 
são construídos a partir do acionamento de uma série de valores, 
crenças e ideologias concebidos socialmente. É igualmente 
entender que “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de 
fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em 
todos os domínios” (BAKHTIN, 1992, p. 41). É na leitura que os 
significados vão sendo construídos, tendo como ponto de partida 
a realidade e seu entrelaçamento com o universo cognitivo. Em 
síntese, as significações nascem da relação dos mundos interno e 
externo (BAKHTIN, 1992).

À medida que o homem caminha em suas descobertas sobre 
o universo, mais complexos se tornam os sistemas e isso exige 
uma sociedade altamente letrada. O ato de ler, então, passa a ser 
visto como uma prática social de letramento e compreendido como 
uma “construção de sentidos a partir de toda a subjetividade e 
historicidade que envolve o homem”. (SILVA, 2010, p. 59). Assim, 
amplia-se sua concepção e a leitura passa a ser entendida como “o 
conjunto de atividades humanas que, de alguma forma, se baseiam 
na escrita para realizarem-se” (SILVA, 2010, p 59).

Ler o mundo é tomar consciência de que cada ação traz em 
si posições ideológicas e políticas, mesmo que aparentemente 
ingênuas (FREIRE; MACEDO, 2011). Aprender a ler e a escrever 
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é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo e compreender o 
contexto que nos rodeia, não numa manipulação mecânica de 
palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e 
realidade. “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 
que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade 
da leitura daquele” (FREIRE, 1984, p. 11-24). É, portanto, através 
da linguagem que se dá a produção das significações, e assim “a 
leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, 
mas por certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, 
de transformá-lo, através de nossa prática consciente” (FREIRE, 
1984, p.22). A leitura, portanto, começa na compreensão do mundo 
em que se vive, passa pelo questionamento do que nele acontece e 
deságua na vontade de mudá-lo.

Ler criticamente implica perceber as relações que texto e contexto 
estabelecem. Não há como dizer, escrever, compreender a palavra 
senão pela retroalimentação de uma leitura de mundo precedente. 
A palavra se impregna daquilo que se vive, se experimenta, e só 
faz sentido na medida em que novos entendimentos de mundo 
vão sendo (re)construídos. Os “textos, as palavras, as letras se 
encarnam numa série de coisas e objetos, em todas as experiências 
vividas, crenças, receios, valores” (FREIRE, 1984, p.13).

A leitura da vida preexiste à leitura da palavra. Esta, por sua 
vez, potencializa e amplia a nossa capacidade de perceber a vida. 
Ler não se prende apenas ao ato de correr com olhos sobre algumas 
letras que juntas formam um “texto”. Antes disso, lê-se com os 
sentidos, com a emoção.

metodoloGia

Esta pesquisa é de caráter descritivo e documental. Quanto ao 
tratamento dos dados é de caráter qualitativo. Far-se-á um panorama 
das ações desenvolvidas pelo PROLER UNIVALI, procurando 
relacioná-lo aos objetivos gerais do PROLER Nacional.

Os dados foram organizados considerando a descrição dos 
objetivos e das ações do Programa PROLER NACIONAL e 
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PROLER UNIVALI. Na sequência, faz-se a apresentação dos sete 
projetos desenvolvidos no PROLER UNIVALI, a saber: ContArte, 
Percussão, Leitura à Flor da Pele, EntreLer, Artes Visuais, 
Brincante e PROLER Teatral. Por fim, apresentou-se a descrição 
dos resultados obtidos entre os anos de 2011 a 2015 das ações do 
PROLER UNIVALI.

programa proler NacioNal 

O Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER, 
desde a sua criação em 1992, tem se dedicado a fomentar ações 
de incentivo à leitura e à cultura. Vinculado à Diretoria de Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliotecas – DLLLB, sabe-se que o êxito desse 
programa é viabilizado pela cooperação estabelecida entre o órgão 
público e os demais setores da sociedade civil que, organizados 
na forma de Comitês, promovem iniciativas em favor da leitura. 
O PROLER tem hoje 78 comitês de leitura espalhados por todo 
o Brasil, com atividades que abrangem cerca de 500 municípios 
(PORTAL BRASIL, 2016).

Como principais objetivos do PROLER Nacional, destacam-se: 
promover ações de valorização social da leitura, por meio de uma 
política voltada para a formação de leitores e de mediadores de 
leitura; contribuir para a ampliação do direito à leitura, viabilizando 
o acesso a práticas de leitura e de escrita críticas e criativas, 
articulando a leitura com outras expressões culturais, integrando 
as práticas leitoras aos processos educacionais, favorecendo o 
acesso ao texto literário; possibilitar o contato com diferentes ações 
e formas de leitura, decorrente da variedade de gêneros textuais e 
literários presente nas propostas e nos projetos de leitura; articular 
a leitura e a escrita com a cultura; respeitar a diversidade das 
tradições e dos costumes; priorizar ações que envolvam parceria 
com instituições públicas; fortalecer a leitura no imaginário social; 
reconhecer a leitura como elemento fundamental no entendimento 
do cenário político-educacional; democratizar o acesso à leitura; 
estimular à criação de bibliotecas e pontos disseminadores de 
leitura (PROLER NACIONAL, 2009) 
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Como principais estratégias do PROLER Nacional destacam-se: 
a formação de uma rede nacional de encontros regionais de incentivo 
à leitura e à escrita; a promoção de cursos de formação continuada de 
profissionais que realizam práticas de leitura, escrita e mediadores 
de leitura; a assessoria para implementação de projetos de leitura; 
e a produção de publicações impressas como material de apoio para 
os profissionais de leitura (PROLER NACIONAL, 2009).

programa proler uNivali 

O Programa PROLER UNIVALI foi instituído como projeto de 
extensão da UNIVALI no ano de 2011. No entanto, o comitê PROLER 
UNIVALI (Itajaí) foi criado em 2010. A origem do programa nasce das 
ações desenvolvidas pelo projeto de formação de leitores conhecido 
como ContArte – contadores de histórias da UNIVALI.

Este programa tem como objetivo central a promoção de 
atividades comunitárias que permitam acesso à leitura e à cultura, 
com vistas à conquista da cidadania, por meio do alargamento da 
percepção do sujeito acerca de sua posição no tempo e no espaço em 
que vive, organizando-se em dois grandes eixos: produção de arte 
e bens simbólicos e cultura, educação e cidadania (PROLER 
UNIVALI, 2015).

O primeiro eixo - PRODUÇÃO DE ARTE E BENS 
SIMBÓLICOS - objetiva desenvolver atividades artísticas e 
culturais em escolas públicas e espaços educacionais, sem fins 
lucrativos, facilitando o acesso da comunidade à leitura e às 
manifestações artísticas e culturais.

O segundo eixo - CULTURA, EDUCAÇÃO E CIDADANIA 
- objetiva promover a educação para a cidadania, por meio da 
cultura, propiciando atividades de formação continuada em escolas 
públicas e outros espaços educacionais.

Além disso, o programa propõe unir diversas ações de extensão 
que integram numa perspectiva interdisciplinar os cursos de 
licenciaturas da UNIVALI, envolvendo acadêmicos, professores e 
comunidade dos municípios nos quais a universidade atua.
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O PROLER UNIVALI tem como parceiros integrantes do 
Comitê a Secretaria Municipal de Educação (Itajaí), a Biblioteca 
Pública Municipal Escolar Norberto Candido Silveira Junior 
(Itajaí), a Fundação Cultural (Itajaí), o SESC (Itajaí), a Secretaria 
Municipal Educação (Balneário Camboriú), a Fundação Cultural 
(Balneário Camboriú), a Secretaria Municipal de Educação 
(Balneário Piçarras) e o Instituto Caracol (Navegantes).

Compreender o caráter plural do programa passa pela 
internalização de que a leitura não se restringe à mera decodificação 
do signo linguístico. Entende-se que a formação cultural do 
sujeito perpassa a leitura de outras formas de arte e linguagens, 
contribuindo para a consolidação do saber sensível.

programa proler uNivali e seus projetos

O objeto de pesquisa deste trabalho contempla sete projetos 
desenvolvidos no PROLER UNIVALI, a saber: ContArte, 
Percussão, Leitura à Flor da Pele, Entreler, Artes Visuais, Brincante 
e PROLER Teatral.

O organograma a seguir mostra a estrutura interdisciplinar do 
programa PROLER UNIVALI.
Figura 01. Organograma PROLER

Fonte: Coordenação Proler (2015). 
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Procurar-se-á fazer uma breve descrição de cada um desses 
subprojetos para melhor entender o enfoque plural dado à leitura.

O projeto ContArte objetiva promover e estimular atividades 
de leitura, tendo em vista a função estética da literatura, por meio 
da metodologia da literatura fruitiva. Trabalha em quatro linhas 
de ação básicas: a formação de leitores, a formação de professores, 
a roda da leitura monitorada e a formação estética.

O projeto Percussão tem como principais objetivos: contribuir 
para a formação de plateia para eventos de música; pesquisar e 
produzir conhecimento na área de ensino coletivo de percussão; 
valorizar e dar visibilidade à música feita para percussão; propiciar 
aos acadêmicos um espaço de troca de experiências e de construção 
de conhecimentos musicais; divulgar e representar a UNIVALI em 
diferentes eventos, para a comunidade em geral, evidenciando a 
possibilidade de se entender a leitura musical como essencial para 
a formação estética do cidadão.

O projeto Leitura à Flor da Pele tem como objetivos: formar 
mediadores de leitura capazes de enxergar muito além das linhas do 
texto; aguçar a capacidade de produção textual que se manifesta em 
novas representações; estimular relações de compreensão do universo 
as quais extrapolam o cotidiano; promover atividades comunitárias 
que permitam o acesso à leitura com vistas à conquista da cidadania; 
promover a língua como patrimônio cultural e artístico.

O projeto EntreLer traduz a concepção de ações voltadas ao 
desenvolvimento de uma biblioteca ambulante do Programa de 
Extensão PROLER UNIVALI e tem como objetivo desenvolver a 
prática social da leitura, além de incentivar hábitos de leitura em 
espaços formais e informais, que se justifica na medida em que a 
leitura é um importante instrumento para o exercício da cidadania.

O projeto Artes Visuais objetiva resgatar a produção de arte 
local e a leitura das obras de arte, levando o artista até as escolas e 
as escolas à UNIVALI (com a prática de monitorias em exposições 
de arte e interação entre artistas, alunos e professores). Além 
disso, o projeto pretende desenvolver noções de estética e criação 
artística, promovendo também a leitura do texto imagético.
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O projeto Teatral objetiva promover a leitura de textos 
dramáticos; estimular a formação de leitores de textos 
dramatúrgicos; divulgar a linguagem teatral; dinamizar 
atividades artísticas e culturais nas escolas e na universidade; 
contribuir para formação de plateia para eventos teatrais; 
realizar formação continuada com o tema Leitura Dramática 
para professores e estudantes.

O projeto Brincante objetiva promover a qualificação de 
professores, mediadores e “brinquedistas” na construção, elaboração, 
catalogação de brinquedos, brincadeiras e vivências por meio da 
exploração do lúdico na construção de histórias infantis.

resultado e aNálise dos dados

A trajetória de atuação dos sete projetos do PROLER UNIVALI 
tem-se mostrado positiva e promissora ao longo dos cinco últimos 
anos. O público atingido pelas ações do programa apresenta 
um crescimento, o que, em última instância, comprova a efetiva 
aceitação das práticas de leituras múltiplas e criativas, tendo como 
foco a formação de leitores e de mediadores de leitura. A Tabela 01 
especifica o público atingido pelas ações dos projetos.
Tabela 01- Público atingido nos projetos entre 2011 a 2015
PROJETO 2011 2012 2013 2014 2015
CONTARTE 2864 4105 4640 3463 1982
PERCUSSÃO 2578 4931 5618 3760 2906
ARTES VISUAIS 1326 1815 1036 793 623
LEITURA À 
FLOR PELE 1333 1111 956 590 1086

TEATRAL 2927 6350 3809 1073 2247
ENTRELER ------ 422 1445 1169 1639
LITERALIBRAS* 551 ------
BRINCANTE ------ 2699
RESGATANDO 
VALORES* 5762 5809 ------ ------ ------

COORDENAÇÃO ------ 3722 19586 200 2037
TOTAL 16.790 28.285 37.090 11.599 15.219

Fonte: Relatório anual enviado à Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, 
Extensão e Cultura – UNIVALI (2013).
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*O projeto PROLER Resgatando Valores deixou de existir em janeiro de 
2013, assim como o projeto Literalibras deixou de existir em janeiro de 2015.

A Tabela 01 demonstra um aumento substancial do público 
atingido, sendo respectivamente 16.790 pessoas em 2011; 28.285 
pessoas em 2012; 37.090 pessoas em 2013; 11.599 pessoas em 
2014; e 15.219 pessoas em 2015. Mais de 100.000 pessoas foram 
beneficiadas com as ações do PROLER UNIVALI nestes 5 anos de 
atuação junto à comunidade da região do Vale do Itajaí.

O programa vem consubstanciando suas ações por meio da 
participação crescente em atividades artístico-culturais e de leitura 
a convite da comunidade, a saber: participação na Regata Volvo 
Ocean Race (10.000 pessoas/2012), Regata Jacques Vabre (18.000 
pessoas/2013); participação em formações continuadas nas rede 
municipal e estadual; eventos acadêmico-científicos em outras 
universidades e instituições; palestras para comunidade; oferecimento 
de oficinas destinadas à formação de mediadores de leitura. O resultado 
dessas ações ainda não pode ser demonstrado qualitativamente, no 
entanto merece atenção o crescente reconhecimento do programa 
junto à comunidade. O público crescente indica que a sociedade vem 
reagindo positivamente às intervenções promovidas pelo programa, 
como se pode constatar no Tabela 02.
Tabela 02- Público atingido nos Encontros Regionais entre 2012 a 2015

Fonte: Relatório anual enviado à Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, 
Extensão e Cultura – UNIVALI (2015).
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A autossustentabilidade, a racionalidade, a resolutividade, a 
eficácia e a eficiência e o custo-efetividade são alguns dos parâmetros 
que norteiam as ações de extensão do Programa PROLER 
UNIVALI. Seus sete projetos levam a um significativo impacto social 
junto à comunidade, destacando-se a ampliação da autonomia do 
sujeito para exercer seus direitos políticos e de cidadania; a fluência 
na leitura; o desenvolvimento da formação cultural do sujeito por 
meio da leitura e das outras artes, possibilitando a exploração 
do saber sensível do ser humano; a formação de mediadores de 
leitura; e a facilitação do acesso da comunidade às manifestações 
artísticas e culturais no processo de formação estética e cultural. 
Além disso, este programa também leva a apreciação do texto 
literário; propicia a capacitação de professores, de bibliotecários e 
de acadêmicos dos cursos de licenciaturas; promove a participação 
no Comitê Diretivo da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e 
Biblioteca – MINC e a discussão na construção do Plano Municipal 
de Incentivo à Leitura/Itajaí.

coNsiderações FiNais

Perceber que a universidade oportuniza à sociedade ter acesso 
ao conhecimento e que as ações extensionistas contribuem para 
diminuir a distância entre ela e a comunidade se constitui em 
um caminho para o bem-estar social, o respeito ao cidadão e a 
promoção dos valores democráticos de igualdade e de participação. 
Acrescenta-se, ainda, que o grande desafio dessas ações é romper 
com a visão assistencialista e mercadológica, promovendo acima 
de tudo um espaço de formação humana e social.

O reconhecimento do compromisso da universidade e a 
potencialização das ações do Programa PROLER UNIVALI, 
vinculados à formação de leitores e mediadores de leitura, promovem 
o empoderamento do cidadão, garantindo que a educação pode ser 
uma grande aliada na inclusão social. O aumento no número de 
atendimentos sinaliza positivamente que as ações do Programa 
PROLER UNIVALI têm se mostrado eficazes. Portanto, ações de 
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mediação de leitura, educação e extensão são alicerces fundamentais 
para uma instituição que pretende oportunizar um diferencial na 
formação profissional de seus acadêmicos, independentemente da 
área de expertise em que se desenvolve.

O Programa PROLER UNIVALI compactua com as diretrizes 
do Programa PROLER Nacional, na medida em que prima pela 
socialização do acesso à leitura à população, contribuindo para 
a redução dos mecanismos de exclusão social. Vale dizer que 
o programa valoriza a formação cultural dos atores, por meio 
da leitura e das outras artes, possibilitando o estímulo do saber 
sensível, mediado pela multiplicidade de linguagens.

Neste cenário, a universidade reitera seu compromisso 
com a produção e socialização do conhecimento pelo ensino, 
pesquisa e extensão. Para isto, estabelece parcerias solidárias 
com a comunidade, integrando-se à vida regional e prestando 
serviços em busca da promoção do desenvolvimento da cultura 
(UNIVALI, 2011).

Pensar projetos extensionistas de leitura que promovam 
a emancipação do sujeito, construídos coletivamente e que 
considerem as aspirações da comunidade local, contribui para 
construção de uma sociedade justa, crítica e participativa, e traduz 
o espírito humanístico preconizado pela universidade.
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Resumo: A universidade tem suas atividades fundadas no tripé ensino, 
pesquisa e extensão e esforços acadêmicos são concentrados no sentido 
de institucionalizar essa interação nos Projetos Pedagógicos dos cursos. 
Esse artigo está inserido nas atividades de um projeto de extensão 
que há mais de uma década interage com entidades comunitárias do 
denominado terceiro setor, as quais sem fins lucrativos desempenham 
papel importante em defesa da cidadania, dos direitos humanos e sociais 
e promoção da responsabilidade social. O estudo objetiva aprofundar a 
dimensão teórica a partir das tipologias apresentadas na literatura e na 
legislação fiscal para entidades sem fins lucrativos, e ainda identificar 
aquelas encontradas em município da região Noroeste do RS. Para tanto 
foi realizada pesquisa exploratória e descritiva, uma vez que os achados 
se tornam meio de comunicação da realidade observada e analisada. 
Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa e no que tange 
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aos procedimentos, caracteriza-se como documental, sendo utilizados 
documentos disponibilizados pelo setor de cadastro do município para 
quantificar, tipificar e caracterizar as Entidades do terceiro setor que 
estão registradas junto ao poder público. Os achados dão conta de 
responder à questão de pesquisa proposta pelo estudo, considerando 
que 184 entidades sem fins lucrativos estavam cadastradas, sendo que 
40,76% delas são associações e que dentre elas foram identificadas as de 
produtores rurais e aquelas de funcionários de empresas e de moradores 
de bairros. Identificou-se também a existência de vários centros de 
tradições e de cultura, de clubes, igrejas, fundações e sindicatos.
Palavras-Chave: entidades; atividades; responsabilidade social; extensão.

iNtrodução

Em 2015 o Curso de Ciências Contábeis da Universidade 
comemorou 40 anos de sua implantação. Na dinâmica de avaliação e 
atualização do Projeto Pedagógico em 2000, diante de significativa 
alteração no perfil dos jovens ingressantes na universidade, foi 
implantado o Laboratório de Contabilidade. Nesse espaço, os 
alunos, não mais egressos de cursos técnicos em Contabilidade 
e sem a prática de escritório de contabilidade, encontraram a 
infraestrutura e os demais recursos ou instrumentos utilizados no 
exercício profissional.

Para viabilizar as atividades práticas, a universidade aprovou 
um projeto de atividades de extensão para entidades sem fins 
lucrativos. Com o projeto de extensão, o curso passou a ter no 
Laboratório de Contabilidade um espaço em que a orientação 
de professores e coordenação de profissional da contabilidade, 
entidades da comunidade teve suas necessidades fiscais e contábeis 
atendidas. Com o projeto, alunos como bolsistas, estagiários e 
trabalhos voluntários realizam atividades técnicas e profissionais, 
possibilitando a interação teoria e prática desenvolvida no decorrer 
do curso.

Em 2015, com o projeto de extensão, foram atendidas vinte 
entidades do terceiro setor e sem fins lucrativos que, mediante 
convênio com a universidade, disponibilizam sua documentação e 
seus dados para manuseio e utilização dos alunos para execução 
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de atividades práticas e também em disciplinas como Auditoria 
Operacional, sob a orientação e coordenação de professores e 
do contador e técnico responsável pelo laboratório. Dentre as 
atividades do projeto, foi elaborado esse artigo, com o objetivo de 
apresentar aprofundamento teórico sobre as entidades sem fins 
lucrativos e seu importante papel para a sociedade, verificar os 
benefícios fiscais decorrentes da legislação e ainda buscar junto ao 
setor competente do município quantas entidades estão registradas 
no poder público local.

Destaca-se inicialmente que o surgimento das entidades 
do terceiro setor apresentou em no país grandes mudanças 
nas relações entre o setor público e o setor privado, sendo que 
essas organizações envolvem um grande número de entidades e 
gigantesco contingente de pessoas (VOLTOLINI, 2009). A definição 
e a caracterização das entidades do terceiro setor tornaram-se 
mais complexas, devido à existência de entidades de grande porte 
e alta rentabilidade (FISCHER; FALCONER, 1998). Esse grupo 
de entidades se desenvolve a partir de iniciativas individuais, de 
grupos e de entidades privadas sempre buscando a realização de 
ações no intuito de criar melhores condições para se viabilizar o 
desenvolvimento pessoal e o bem comum das comunidades, isso 
sem fins lucrativos (RODRIGUES, 1998).

No terceiro setor agregam-se organizações não governamentais 
constituídas juridicamente como associações, fundações, consórcios, 
sindicatos, clubes, sociedades cooperativas, assim como por outras 
denominações, e que estão presentes na sociedade, desenvolvendo 
ações em busca do atendimento de necessidades sociais, sem 
interesses lucrativos (ALBUQUERQUE, 2006).

As ações do terceiro setor buscam normalmente contribuir para 
melhorar a qualidade de vida do cidadão, o desenvolvimento da 
cidadania e das virtudes sociais, do associativismo, do cooperativismo, 
da solidariedade e outras melhorias para a população (FISCHER; 
FALCONER, 1998). As entidades do terceiro setor são consideradas 
imunes ou isentas de tributos, mas estas, à semelhança das 
empresas que desenvolvem atividades econômicas, também têm a 
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cumprir com obrigações acessórias e principais perante o fisco. No 
desenvolvimento do seu relevante papel social, também movimentam 
recursos, gerenciam patrimônios e precisam prestar contas de suas 
atividades aos seus associados, à comunidade e ao fisco, ou seja, 
necessitam estar com regularidade fiscal (THEUVSEN, 2004).

O artigo 45 do Código Civil estabelece que a existência legal das 
pessoas jurídicas de direito privado inicia com a inscrição do ato 
constitutivo no respectivo registro, sendo que, quando necessário, 
será autorizado ou aprovado pelo Poder Executivo, averbando-se 
no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

As entidades categorizadas como do terceiro setor cada vez mais 
são pressionadas por partes interessadas, incluindo governamentais 
e não governamentais financiadoras, doadoras, voluntárias, 
colaboradoras, usuários e beneficiários, a medir seu desempenho, 
a fim de permitir a prestação de contas dos recursos investidos 
nessas organizações (FALCONER, 1999). Necessitam inicialmente 
do apoio de profissional da contabilidade que realiza os serviços 
relacionados com a legalização e os registros da entidade junto aos 
Órgãos governamentais (THEUVSEN, 2004). Posteriormente há 
a necessidade do acompanhamento permanente para a realização 
do registro dos fatos administrativos e contábeis decorrentes da 
gestão do empreendimento, encaminhando o requerido pelo fisco, 
em suas devidas instâncias governamentais e gerando informações 
para os usuários internos e externos.

As características próprias de cada subsetor tornam as 
organizações do terceiro setor ainda mais ambíguas, complexas e 
dinâmicas (VOLTOLINI, 2009), sendo assim, tem-se a seguinte 
questão de pesquisa: Considerando as tipologias estudadas na 
literatura e na legislação para entidades sem fins lucrativos, quais 
são encontradas em um município da região Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul? No sentido de responder a questão de pesquisa, 
o presente trabalho tem como objetivo identificar a partir das 
tipologias estudadas na literatura e na legislação para entidades 
sem fins lucrativos quais são encontradas em um município da 
região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.
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Os estudos de Flockhart (2005), Fregonesi et al. (2005), Paula, 
Brasil e Mário (2009), Wright et al. (2009), Luke, Barraket e Eversole 
(2013), Arvidson et al. (2013) e Nascimento (2013) verificaram a 
compreensão e a aplicabilidade da metodologia SROI, e sua aplicação 
em diferentes organizações. Destas organizações destacam-se as 
entidades sem fins lucrativos e algumas organizações com fins 
lucrativos, que têm impacto na comunidade local, demonstrando 
como a avaliação de desempenho influencia a gestão das entidades 
do terceiro setor. Os estudos trouxeram a visão sobre a avaliação 
de desempenho dessas entidades. Nesse sentido, o presente estudo 
diferencia-se dos demais, por estudar, a partir da literatura e da 
legislação, como se caracterizam as tipologias de entidades do 
terceiro setor e as atividades desenvolvidas, considerando os 
aspectos fiscais e tributários a elas relacionados.

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória 
e descritiva, pois objetiva identificar e descrever maiores informações 
sobre determinado assunto, no sentido de facilitar a delimitação do 
tema de trabalho e da definição dos objetivos que se têm em mente 
(MARTINS; THEÓPHILO, 2007). Trata-se de uma pesquisa 
descritiva, uma vez que os achados se tornam meio de comunicação da 
realidade observada e analisada e, segundo Gil (2008), para analisar 
os fatos do ponto de vista empírico e confrontar a visão teórica com 
dados da realidade, torna-se necessário traçar um modelo conceitual 
e operativo da pesquisa.

Quanto aos procedimentos, tem-se uma pesquisa documental, que 
para Raupp e Beuren (2004) a pesquisa documental corresponde aos 
procedimentos de analisar, organizar e interpretar dados dispersos. 
Foi realizado um estudo de multicasos, em que foi estudado mais do 
que uma entidade. Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa 
quantitativa, sendo organizadas tabelas com percentuais, utilizando-
se de dados fornecidos e disponíveis junto ao município. Os dados 
foram tabulados em planilhas do Excel e evidenciados em análise 
com apresentação das entidades por tipologias.

A coleta dos dados foi realizada em um município localizado 
no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e os dados 
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utilizados para realização das análises foram fornecidos pelo 
setor de cadastro deste município, totalizando 184 registros de 
entidades sem fins lucrativos. Informação do setor competente 
do município indica que o último recadastramento foi realizado 
no ano de 2011, existindo a possibilidade de alguma entidade ter 
deixado de existir e não ter solicitado baixa no cadastro e que 
outras empresas podem ter sido constituídas e não tenham se 
cadastrado junto ao município.

FuNdameNtação teórica

Nesta seção, apresenta-se a fundamentação teórica do presente 
estudo, a qual aborda a contextualização das entidades do terceiro 
setor, caracterizando as tipologias e as atividades desenvolvidas, 
considerando os aspectos fiscais e tributários a elas relacionados.

entidades sem Fins lucrativos

As Entidades sem fins lucrativos vêm desempenhando funções 
cada vez mais importantes na sociedade. Segundo Young (2009), 
quando se fala em terceiro setor, ou entidades sem fins lucrativos, 
está se referindo a uma série de tipologias de entidades, tais como 
associações, fundações, clubes, sindicatos, cooperativas sociais 
que desenvolvem atividades de caráter filantrópico, recreativo, 
educacional, cultural e científico, entre outros.

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 
2012), são consideradas entidades sem fins lucrativos, por 
exercerem atividades, como assistência social, saúde, educação, 
técnico-científica, esportiva, religiosa, política, cultural, 
beneficente, social e outras, administrando pessoas, coisas, fatos e 
interesses coexistentes, e coordenadas em torno de um patrimônio 
com finalidade comum ou comunitária. As organizações sociais 
são parceiras do Estado e são identificadas como instituições 
do terceiro setor, sendo pessoas privadas de fins públicos, sem 
finalidade lucrativa, constituídas voluntariamente por particulares, 
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auxiliares do Estado na persecução de atividades de relevante 
interesse coletivo (MEREGE; BARBOSA, 2001).

Como afirma Paes (2003), pode-se dizer que o terceiro setor 
não é público e nem é privado, constituindo-se como um conjunto 
de organismos, de organizações ou instituições sem fins lucrativos 
que são dotadas de autonomia, que possuem administração própria 
e que buscam como objetivo principal atuar voluntariamente junto 
da sociedade civil, sempre em busca de melhorias sociais. Nos 
espaços em que o Estado não dá o suficiente atendimento para a 
população, o terceiro setor aparece para complementar as ações 
do Estado; e onde a iniciativa privada não identifica possibilidades 
reais de obtenção de resultados, aparece o terceiro setor para suprir 
essas lacunas deixadas pelo mercado (RODRIGUES, 1998).

As entidades do terceiro setor possuem características comuns, 
de acordo com Albuquerque (2006), fazendo um contraponto às 
ações do governo: os bens e serviços públicos resultam da atuação 
do Estado e da multiplicação de várias iniciativas particulares; 
também fazem contraponto às ações do mercado: abrindo o campo 
dos interesses coletivos para a iniciativa individual; dão maior 
dimensão aos elementos que as compõem, destacando o valor 
político e econômico das ações voluntárias sem fins lucrativos; 
projetam uma visão integradora da vida pública, enfatizando a 
complementação entre ações públicas e privadas.

As organizações do terceiro setor surgiram da necessidade de 
atender as demandas da sociedade, as quais não eram supridas pelo 
estado. Dessa forma, as organizações vêm atuando com diferentes 
interesses de abrangência social, desde as tradicionais filantrópicas, 
de utilidade pública, até as entidades consideradas modernas e 
profissionalizadas (PAES, 2003; ARAUJO; MELO; SCHOMMER, 
2005). Paula, Brasil e Mário (2009) acrescentam que as entidades 
sem fins lucrativos realizam os mais diversos tipos de serviços em 
prol da sociedade e, ainda, em defesa do meio ambiente.

A Figura 01 tem o intuito de evidenciar como ocorre a 
interligação entre o setor público, o setor privado e o denominado 
de terceiro setor. 
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Figura 01 – Demonstrativo da Interação entre os três setores.

Fonte: Machado (2009, p. 32).
Dentre as várias entidades que fazem parte do terceiro setor, ou 

seja, que não possuem a obtenção de lucro como objetivo, destacam-
se as associações, as sociedades, as fundações, os consórcios, os 
clubes esportivos e recreativos, os centros de tradições e cultura, 
os sindicatos e as sociedades cooperativas, entre outras.

entidades de interesse social e entidade Beneficente de 
assistência social

As entidades sem fins lucrativos também podem ser 
categorizadas de acordo com as atividades que desenvolvem em 
entidades de interesse social, e entidade beneficente de Assistência 
Social. Segundo Paes (2003), entidades de interesse social são 
todas aquelas sociedades e associações que não visam à geração de 
lucros, e que demonstram em suas cláusulas estatuárias objetivos 
de ordem social e assistencial.

Considera-se uma entidade assim categorizada, quando não 
possui fim lucrativo, ou intenção de distribuir seus resultados, 
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mesmo tendo patrimônio gerado por contribuições dos associados 
para realização de atividades de fins culturais, educacionais, 
religiosos, entre outros. Uma associação não se desnaturaliza 
mesmo que realize negócios para manter ou modificar o seu 
patrimônio, tanto aumentar ou diminuir, mas o que não pode é 
distribuir lucros aos seus associados.

Segundo o artigo 3º da Lei n. 8.742/93, entidades de assistência 
social são aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e 
assessoramento aos beneficiários, tal como as que atuam na defesa 
e na garantia dos seus direitos.

Os artigos 194, 195 e 196 da Constituição Federal de 1988 
estabelecem que a assistência social está inserida no conceito de 
seguridade, que de acordo com a Lei 8.742/93 tem como fim:

a) A proteção à família, a maternidade, a infância, a 
adolescência, e à velhice;

b) O amparo às crianças e adolescentes carentes;

c) A promoção da integração ao mercado de trabalho; 

d) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

e) A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 
tê-la provida por sua família, conforme a lei.

Percebe-se a importância das atividades desenvolvidas pelas 
entidades sem fins lucrativos e das suas contribuições para a 
sociedade, seja promovendo a integração entre as pessoas, a cultura, 
a arte, a educação, o esporte, além de desempenhar um relevante 
papel social.

O terceiro setor sempre desempenhou importante papel na 
sociedade e em toda a economia. Segundo Machado (2009), 
a população com as mais diferentes carências precisa de uma 
organização autônoma que as apoie, que as entenda e que contribua 
para amenizar os efeitos dos problemas sociais, com a finalidade de 
contribuir e viabilizar o bem-estar social. 
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Conforme afirma Paes (2003), o reconhecimento da importância 
social dessas entidades revela a capacidade que este setor tem em 
atender as demandas sociais, as quais muitas vezes não são atendidas 
pelo Estado. Paes também cita a capacidade que essas entidades têm 
em gerar emprego, assim como o idealismo evidenciado na execução 
de suas atividades, destacando-se a participação democrática dos 
envolvidos, exercício de cidadania e sua responsabilidade social.

O artigo 3º da Lei n. 9.790 de 23 de março de 1999, que dispõe 
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSIPO, define algumas das finalidades de uma entidade 
sem fins lucrativos:

I - promoção da assistência social;

II - promoção da cultura, defesa e conservação do 
patrimônio histórico e artístico;

III - promoção gratuita da educação, observando-se a 
forma complementar de participação das organizações de 
que trata esta Lei;

IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma 
complementar de participação das organizações de que 
trata esta Lei;

V - promoção da segurança alimentar e nutricional;

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e 
promoção do desenvolvimento sustentável;

VII - promoção do voluntariado;

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e 
combate à pobreza;

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos 
sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, 
comércio, emprego e crédito;

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de 
novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse 
suplementar;

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos 
humanos, da democracia e de outros valores universais;



91

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 
alternativas, produção e divulgação de informações e 
conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 
atividades mencionadas neste artigo.

Segundo a percepção de Paes (2003), a partir do elenco dos 
itens apresentados pela lei, percebe-se que não há uma delimitação 
explícita ou definição exata do que seja, de que se compõe e em 
qual área o terceiro setor atua. Ou seja, a real importância deste 
setor para a sociedade é evidenciada pela legislação mediante o 
vasto número de itens que está no elenco de atividades amparadas 
pela Lei, sendo suas atribuições bastante amplas e variadas.

Em conformidade com Manãs e Medeiros (2012), as ações do 
terceiro setor não atendem apenas as necessidades básicas, mas 
buscam também uma melhor qualidade de vida do cidadão, o 
fortalecimento do voluntariado, o amadurecimento da cidadania, 
das virtudes sociais, das aptidões e das habilidades profissionais, 
iniciativas beneficentes, cooperativismo, independência pessoal, 
espírito humanitário, solidariedade e outras ações de mesmo efeito.

Ainda segundo Manãs e Medeiros (2012), as ações dessas entidades 
cada vez tornam-se mais indispensáveis para a sociedade e, sem 
dúvida, trazem efeito construtivo para todos, inclusive contribuindo 
e buscando a redução do analfabetismo e da violência social.

 Seguindo nesse raciocínio, esses autores também afirmam que o 
terceiro setor adota um compromisso no combate à marginalização 
social ao gerar emprego e renda, capacitação para exploração 
de atividades próprias e também apoio a pessoas e famílias que 
necessitam dessa atenção e ainda com o incremento de projetos 
que têm como objetivo fomentar atividades empreendedoras que 
gerem trabalho e renda para pequenas comunidades locais.

aspectos Fiscais: imunidade e isenção 

Com relação à forma de tributação das entidades sem fins 
lucrativos, pode-se classificá-las como sendo imunes ou isentas da 
tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL).
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A Constituição Federal, em seu artigo 150, concede imunidade 
tributária para as entidades do terceiro setor:

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

De acordo com esse artigo, a imunidade não permite que os entes 
governamentais instituam impostos para essas entidades. Paes (2003) 
afirma que a imunidade compreende somente os impostos sobre o 
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades das 
instituições de educação e de assistência social.

Quanto às isenções, Machado (2009) afirma que, diferente da 
limitação do poder de tributar da imunidade, as isenções, mesmo 
que constitucionais, dependem de condições especiais para sua 
concessão. Ainda nesse raciocínio, Machado diz que as isenções 
foram criadas como incentivos governamentais, para que essas 
entidades, com o desenvolvimento de suas atividades, pudessem 
completar lacunas deixadas pelo poder público.

Os impostos, cuja constituição concede imunidade e/ou a isenção, 
são, de acordo com Paes (2003), o Imposto sobre Transmissão 
Inter Vivos de Bens Imóveis (ITBI); Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos (ITCD); Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); Imposto 
sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); Imposto 
sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza (IR); Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI): Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS); Imposto Territorial Rural (ITR); Imposto 
sobre Importação (II); Imposto sobre Exportação (IE).

Porém Young (2009) afirma que as imunidades, as isenções e 
não incidências não desobrigam essas pessoas jurídicas das demais 
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obrigações, sobretudo as que tenham relação com a retenção e o 
recolhimento de imposto sobre rendimentos creditados ou pagos, 
além da prestação de informações, principalmente ao fisco.

De acordo com Machado (2009), as entidades de fins não 
econômicos são obrigadas a cumprir as obrigações acessórias 
comuns a todas as pessoas jurídicas. Já de acordo com o CRCRS, 
independentemente do seu enquadramento ou da forma de 
tributação, as entidades estão obrigadas a cumprir com várias 
obrigações, tanto acessórias quanto principais. Além daquelas 
obrigações de todas as pessoas jurídicas, há as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias; obrigações fiscais; obrigações 
contábeis e específicas das organizações do Terceiro Setor.

É importante salientar que, independente do ramo de atividade 
de uma organização, todas possuem obrigações relacionadas às 
áreas trabalhistas e previdenciárias. Parte dessas obrigações refere-
se a obrigações acessórias.

A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é, de acordo com 
o CRCRS (2011), uma das obrigações a ser atendida pelas entidades 
do terceiro setor e que tem como finalidade suprir as necessidades 
de controle, informações e estatísticas governamentais e públicas, 
instituídas pelo Decreto nº 76.900/75.

Segundo Machado (2009), a entrega do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED) é uma obrigação que 
deve ser cumprida por todas as entidades e que sua falta ocasionará 
multa. De acordo com informações do CRCRS (2011), devem ser 
informados ao Ministério do Trabalho os dados referentes às 
movimentações dos funcionários, envolvendo as admissões e as 
demissões em cada mês.

O atendimento ao Sistema Empresa de Recolhimento do 
FGTS (SEFIP) e Guia de Recolhimento do FGTS e Informações 
à Previdência Social (GFIP), que conforme o CRC (2011) é um 
software desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, do qual o 
empregador envia informações sobre o recolhimento do FGTS para 
os órgãos responsáveis, também é uma exigência a ser atendida 
pelas entidades sem fins lucrativos.
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Com relação às obrigações fiscais, entende-se que, mesmo sendo 
uma entidade sem fins lucrativos, são pessoas jurídicas e necessitam 
prestar algumas informações de cunho fiscal ao governo federal.

Segundo a Receita Federal do Brasil (2015), as entidades sem 
fins lucrativos são obrigadas a entregar anualmente a Declaração 
do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), sendo que esta 
declaração tem o objetivo de informar os rendimentos pagos a 
pessoas físicas domiciliadas no país, inclusive os isentos e os não 
tributáveis. Com essa declaração se informa ao Estado o valor do 
imposto sobre a renda e/ou contribuições retidas na fonte e os 
rendimentos pagos ou creditados e seus beneficiários.

Segundo o site da Receita Federal, a Escrituração Contábil Fiscal 
(ECF) substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais 
da Pessoa Jurídica (DIPJ), desde 2014, com entrega prevista para o 
último dia útil do mês de setembro de 2015 no ambiente do Sistema 
Público de Escrituração Digital (Sped).

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas 
jurídicas, ou seja, as Entidades do terceiro setor também são 
obrigadas. No entanto, caso a pessoa jurídica imune ou isenta não 
tenha apurado nas três contribuições incidentes sobre as receitas 
(PIS, Cofins e CPRB) montante superior a R$ 10.000,00, está 
dispensada da apresentação.

 De acordo com o Portal Tributário, a Escrituração contábil 
digital (ECD) foi instituída para fins fiscais e previdenciários 
e deverá ser transmitida pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas, 
inclusive as entidades imunes e isentas. A ECD será considerada 
válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém 
e, quando for o caso, após a autenticação pelos órgãos de registro.

As entidades do terceiro setor devem contribuir com o Programa 
de Integração Social (PIS) Folha de pagamento e, de acordo com 
Young (2009), a contribuição será determinada mensalmente, com 
base no total bruto da folha de salários com alíquota de 1%. Ainda 
segundo Young, o salário-família e aviso prévio indenizado não 
integram a base de cálculo. O tributo deve ser pago até o último dia 
útil do 2º decêndio do mês subsequente.
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associações

Segundo Young (2009), é considerada associação a pessoa 
jurídica que foi criada para atender aos interesses comuns; 
desenvolve ações de caráter religioso, cultural, político, assistencial, 
cultural, esportivo; entre outras.  As associações não possuem 
como finalidade a obtenção de lucro nem a divisão de resultados, e 
embora normalmente possuam patrimônio, são mantidas a partir 
da contribuição de seus associados.

Para o desenvolvimento e na continuidade das atividades de 
uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve um projeto de 
cunho social, são necessários muitos recursos materiais, humanos 
e financeiros e, diante da carência de recursos financeiros, as 
entidades contam normalmente com doações diversas tanto de 
pessoas físicas como de pessoas jurídicas, públicas e ou privadas, 
como forma de participação e contribuição para o alcance de um 
resultado social comum.

Uma associação pode desenvolver alguma atividade econômica 
lucrativa como forma de gerar recursos para sua manutenção, desde 
que não realize a divisão do resultado gerado, que é reinvestido nas 
atividades. O artigo 53 do Código Civil define que “Constituem-se 
as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não 
econômicos”. O artigo 54 do Código Civil estabelece, sob a pena de 
nulidade, que no documento constitutivo da associação há de constar:

I - a denominação, os fins e a sede da associação;

II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos 
associados;

III - os direitos e deveres dos associados;

IV - as fontes de recursos para sua manutenção;

V - o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos 
deliberativos e administrativos;

VI - as condições para a alteração das disposições 
estatutárias e para a dissolução;

VII - a forma de gestão administrativa e de aprovação das 
respectivas contas.
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Não é permitido impedir ao associado exercer direitos ou funções 
que lhe tenham sido legitimamente conferidos pelo Estatuto, a 
não ser nos casos previstos em lei. O artigo 55 do Código Civil 
estabelece que “Os associados devem ter iguais direitos, mas o 
estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais”.

O associado só pode ser excluído se houver justa causa, mas 
também pode ocorrer se for caracterizada a existência de motivos 
graves, isso sempre em acordo com o disposto no Estatuto da 
associação. Importante destacar que o artigo 61 do Código Civil 
estabelece que, no caso de dissolução da associação, o remanescente 
do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas as quotas ou as 
frações ideais, deverá ser destinado para outra entidade local que 
desenvolve atividades sem fins econômicos semelhantes.

Caso a associação sem fim lucrativo não possua patrimônio 
para cobrir dívidas como a trabalhista, previdenciária ou fiscal, 
os bens de seus administradores poderão ser penhorados para 
quitar a dívida, mesmo nos casos em que os ocupantes de cargos 
na diretoria não sejam remunerados.

resultados

Nesta seção apresentam-se a descrição e a análise dos dados, 
organizados a partir da busca efetuada junto aos documentos e 
aos relatórios disponibilizados pelo setor de cadastro do município 
estudado. Inicialmente, as entidades foram categorizadas verificando 
as tipologias de entidades sem fins lucrativos existentes em um 
município da região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.

De acordo com os dados do cadastro do setor de tributos do 
município, estavam em junho de 2015 cadastradas 184 entidades sem 
fins lucrativos, denominadas terceiro setor. Os dados apresentados 
na Tabela 01 estão de acordo com as atividades e os objetivos dessas 
Entidades Sem Fins Lucrativos cadastradas no município.

Entre as 184 entidades cadastradas no município, 75 delas são 
associações, ou seja, essas representam 40,76% em relação ao total 
das entidades. Entre as associações há, por exemplo, associações de 
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produtores, associações de funcionários de empresas e associações 
de moradores de bairros.

Os centros culturais totalizam 29, ou seja, representam 15,76% 
do número total de entidades castradas. Essas entidades se 
caracterizam por serem associações e vários centros de tradições 
culturais e de etnias. Essas entidades ligadas a etnias possuem 
um grande número de associações pelo fato de o município ser 
reconhecido como “terra das culturas diversificadas”, o que 
pode ser conferido anualmente na  Festa Nacional das Culturas 
Diversificadas (FENADI).
Tabela 01 – Entidades Sem Fins Lucrativos adastradas no Município.
Tipologia N° Entidades %
Associações 75 40,76
Centros Culturais 29 15,76
Sindicatos 12 6,52
CPM 4 2,17
Grêmios 2 1,09
Institutos 9 4,89
Igrejas 18 9,78
Fundações 14 7,61
Clubes 21 11,41
Total 184 100

Fonte: Setor de Cadastros do município estudado (2015).
Os clubes representam 11,41%, com 21 entidades. Estes 

promovem atividades culturais e esportivas, por exemplo. Quanto 
aos templos religiosos, estes têm um número de 18 entidades, ou 
seja, representam 9,78% do total das entidades cadastradas. Pela 
tradição religiosa da população, também representam uma boa 
parcela das entidades sem fins lucrativos.

Os sindicatos, institutos, grêmios e outros possuem uma 
representatividade menor. Há 09 institutos, o que representa 
4,89%, segundo os dados fornecidos pelo setor de cadastros do 
município. Os sindicatos são formados por 12 entidades legalizadas, 
representando 6,52% do rol de entidades cadastradas. São entidades 
que agregam trabalhadores de um determinado setor de atividade, 
como rural, comércio, transporte e educação. Há apenas 2 grêmios, 
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representando 1,09%. São grupos de pessoas para uma determinada 
atividade, como recreação e esporte. Os demais são representados 
por Círculos de Pais e Mestres (CPM´s) e por Fundações.

A representatividade de cada tipologia de entidade pode variar 
de acordo com a atividade econômica e cultural predominante 
de cada localidade. No município em estudo, por exemplo, há um 
número expressivo de associações e centros culturais devido às 
suas tradições e também de associações ligadas à agricultura pela 
sua importância na economia local.

Cabe destacar que os dados apresentados pelo setor de cadastros 
do município revelam que não há um esforço maior por parte do 
poder público no que se refere ao controle, à fiscalização e à emissão 
de Alvará de funcionamento para as entidades categorizadas como 
do terceiro setor, ou seja, as sem fins lucrativos.

De outro lado, percebeu-se também que há entidades que não 
constam no cadastro e isso revela que, por parte dos responsáveis pela 
entidade, não tem ocorrido a responsabilização quanto à legalização 
e ao registro da entidade junto ao poder público municipal.

Pode-se afirmar que entidade não legalizada é uma entidade 
que atua informalmente, sendo que seus diretores podem ser 
penalizados diante de eventuais irregularidades que possam vir a 
ocorrer. O alvará emitido pelo poder público municipal após visita 
nas instalações emite para a entidade o atestado de regularidade 
para seu funcionamento.

coNclusão

As atividades desenvolvidas no projeto de extensão geram 
oportunidades de aplicação e interação de conhecimentos 
integrando as dimensões de ensino, pesquisa e extensão pela 
interação universidade e comunidade. No projeto envolvem-se pela 
universidade professores, técnicos e estudantes que interagem com 
instituições da comunidade cujas pessoas envolvidas com a direção 
e gestão dos empreendimentos em dinâmica de processo educativo 
recebem contribuições de diversas áreas do conhecimento. Essa 
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dinâmica possibilita a retroalimentação tanto das ações de pesquisa 
e ensino na universidade, contribuindo para a qualificação da 
formação e inserção dos alunos junto da sociedade e realidade do 
mercado de trabalho.

O objetivo proposto para o estudo foi identificar a partir das 
tipologias apresentadas na literatura e na legislação para entidades 
sem fins lucrativos quais e quantas são encontradas em um município 
da região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, 
através dos dados apresentados na pesquisa, verificou-se que as 
organizações que compõem o chamado terceiro setor apoiam várias 
práticas de cunho social, dentre elas se destacam as conhecidas como 
centros de tradições e culturais que, além de seu trabalho social e 
cultural, também fomentam atividades econômicas na comunidade 
local, como verificado na apresentação dos dados coletados junto 
ao poder público municipal.

A pesquisa buscou produzir informações necessárias para 
conhecer quais são os tipos de entidades que atuam no município e 
também verificar a representatividade de cada tipo de entidade na 
relação das 184 cadastradas conforme listas fornecidas pelo setor 
de cadastro do município.

A partir da elaboração desse estudo, entendeu-se que o terceiro 
setor é composto por diversas entidades sem fins lucrativos e que 
essas entidades desempenham um papel importante na valorização 
cultural e em defesa dos direitos sociais, como o ato de promover a 
responsabilidade social. Apesar de que muitas entidades do terceiro 
setor apresentam dificuldades para sua própria manutenção 
em relação ao quadro econômico-financeiro, atuam e mobilizam 
muitas pessoas dispostas a assumir voluntariamente trabalhos 
desenvolvidos por essas entidades. Nos anos recentes ocorreram 
alguns avanços significativos, pois a sociedade tem valorizado e 
atribuído maior importância para as ações desempenhadas por essas 
entidades que não têm fins econômicos, e sim buscam promover o 
bem-estar das pessoas.

As ações do projeto de Extensão Assessoria Empresarial e 
Serviços de Contabilidade para Entidades do terceiro setor ocorrem 
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há mais de dez anos como forma de oportunizar aos alunos do 
curso de Ciências Contábeis a interação entre teoria e prática, 
contribuindo para a qualificação do fazer da universidade.
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temáticas trabalhadas foram puberdade, adolescência, sistema reprodutor 
masculino e feminino, métodos contraceptivos, gravidez e gênero. Estão 
envolvidos docentes e discentes dos cursos de Biomedicina, Enfermagem 
e Psicologia, buscando articular o tripé ensino, pesquisa e extensão. Para 
avaliação da apropriação do conteúdo, utilizou-se um questionário, que 
obteve, entre as sete turmas, 27,9% de acerto. Em relação ao nível de 
satisfação, obteve-se como resultado quanto à metodologia que 55% 
dos adolescentes avaliaram com nota 10,0 e 10% com nota 9,0. No item 
aprendizado, 71% avaliaram com nota 10,0 e 9,5% com nota 9,0. No 
primeiro encontro do ano de 2016, aplicou-se um questionário para avaliar 
a efetividade das atividades do ano de 2015. Dentre os respondentes, 78% 
marcaram a opção “Adolescência” como tema trabalhado mais lembrado, 
seguido de “Puberdade”, assinalada por 62% dos estudantes. Constatou-se 
que os jovens apresentaram-se participativos e engajados nas atividades 
propostas. No transcorrer das oficinas, foi concretizada a formação de 
vínculo dos estudantes com a equipe extensionista, o que contribuiu para 
a apreensão dos conteúdos trabalhados.
Palavras-chave: Educação em Saúde; Promoção da Saúde; Adolescência.

iNtrodução

Este é o relato das ações desenvolvidas pelo projeto de extensão 
“Discutindo a Relação” - #DR da Universidade do Vale do Itajaí, com 
adolescentes dos anos finais do ensino fundamental de uma Escola 
de Educação Básica da rede municipal de Itajaí (SC). O projeto teve 
seu início em março de 2015, com o objetivo de desenvolver ações 
para a promoção da saúde e o enfrentamento das vulnerabilidades 
que podem comprometer o desenvolvimento integral do adolescente, 
envolvendo a comunidade escolar e os profissionais da Estratégia 
de Saúde da Família. Trata-se de uma proposta interdisciplinar que 
abrange três cursos vinculados ao Centro de Ciências da Saúde: 
Biomedicina, Enfermagem e Psicologia, e busca articular o tripé 
ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, a base de elaboração deste 
projeto foi fundamentada nos princípios da interdisciplinaridade e 
do trabalho em equipe como provedores de atuação multiprofissional 
para as ações de Educação em Saúde.

De acordo com Tavares, Matos e Gonçalves (2005, p.214), a 
interdisciplinaridade pode ser entendida como o desenvolvimento 
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de um tema em comum, permeando vários campos do conhecimento, 
expandindo-os e diversificando-os.

A Educação em Saúde se apresenta como o eixo norteador da 
escolha político-pedagógica para a promoção em saúde. Ela está 
fundamentada na concepção da Educação Popular em Saúde sob 
os pressupostos de Paulo Freire, na qual os sujeitos interagem 
apropriando-se dos saberes científico e popular. O público 
prioritário para a educação em saúde, segundo Brandão e Heilborn 
(2006, p.1426), são os adolescentes, haja vista apresentarem, nesta 
fase, maiores possibilidades e situações de aprendizagem, bem 
como de adoção de novos comportamentos.

As ações do projeto estão em consonância com as recomendações 
do Ministério da Saúde, que lançou em 2005 o Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE). 
Este programa tem, em sua essência, a aproximação da academia 
com os serviços públicos de saúde, mecanismo fundamental para 
transformar o aprendizado com base na realidade socioeconômica 
e sanitária da população brasileira. O projeto intervém nos Eixos: 
Orientação Teórica, por meio dos vetores “Determinantes de 
Saúde e Doença” e “Pesquisa ajustada à realidade local”; Cenários 
de Prática do vetor, “Integração Ensino- Serviço”; e “Orientação 
Pedagógica”, do vetor Aprendizagem Ativa (BRASIL, 2007a, 
p.80). A extensão forma um dos alicerces da universidade e se 
torna relevante e indispensável para a consolidação dos Projetos 
Pedagógicos dos cursos envolvidos.

Durante o ano de 2015, foram desenvolvidas oficinas 
abrangendo as temáticas norteadoras e preconizadas pelo 
Programa Saúde na Escola (PSE).  O PSE busca aprofundar os 
objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das diretrizes 
estratégicas organizadas em um conjunto de metas e princípios 
que objetivam avançar na constituição de um sistema de saúde 
universal, equânime e integral, consolidando ações de promoção 
da saúde e intersetorialidade (BRASIL, 2009, p.100). O PSE foi 
implantado por meio do Decreto nº 6.286, datado de cinco de 
dezembro de 2007.
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O projeto norteou suas ações a partir de objetivos propostos pelo 
PSE, compreendendo vários eixos, como: a promoção da saúde e 
da cultura da paz, a prevenção de agravos à saúde dos adolescentes 
através da articulação dos Ministérios da Saúde e da Educação, 
criação de ações relativas com os estudantes e seus familiares. Assim, 
prevendo uma contribuição de condições para a formação integral 
de educandos, que busca, principalmente, fortalecer os estudantes 
no enfrentamento das vulnerabilidades, que possam comprometer 
o pleno desenvolvimento escolar e promover a comunicação entre 
escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações 
sobre as condições de saúde dos mesmos (BRASIL, 2009, p.12).

Articulado ao PSE, encontra-se o Projeto Saúde e Prevenção 
nas Escolas (SPE). O Ministério da Saúde afirma que o SPE é uma 
estratégia de formação continuada que pretende contribuir para 
a aprendizagem compartilhada por profissionais da educação, da 
saúde, de outras instituições públicas e de organizações da sociedade 
civil, cujas ações repercutem na redução da vulnerabilidade de 
adolescentes e jovens às Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST) e à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 
- (BRASIL, 2007b, p.148). O SPE representa um marco na 
integração saúde-educação e privilegia a escola como espaço para 
a articulação das políticas voltadas para adolescentes e jovens, 
mediante a participação dos sujeitos desse processo: estudantes, 
famílias, profissionais da educação e da saúde.

A articulação de políticas públicas, buscando valorizar as 
contribuições setoriais, bem como a participação da sociedade 
civil, expande a capacidade de recursos e responsabilidades 
para possibilitar transformações mais efetivas nas condições 
geradoras de vulnerabilidade das populações jovens (BRASIL, 
2007b p.148). Acredita-se que as oficinas com os adolescentes 
possibilitam espaços de conhecimento e informação, permitindo 
a construção de uma rede de educação e saúde integrada e 
referenciada geograficamente, além de estimular a comunidade 
à participação mais ativa no cotidiano dos sistemas de ensino e 
saúde (BRASIL, 2007b p.148).
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As oficinas tiveram duração de uma hora aula (56min.), 
abrangendo os temas: puberdade, adolescência, sistema reprodutor 
masculino e feminino, gravidez e métodos contraceptivos, e 
gênero. Estas oficinas foram desenvolvidas em sete turmas, sendo 
duas turmas de 6º ano, duas de 7º, duas de 8º e uma de 9º ano, 
tendo participação de, em média, 160 adolescentes em cada oficina 
programada, bem como os professores das respectivas turmas, haja 
vista que as oficinas ocorreram durante as aulas regulares.

O projeto #DR prevê encontros semanais de formação e 
planejamento com a equipe extensionista, preparando ações para as 
oficinas propostas, organizando e sistematizando as informações e 
os registros, para a geração de dados, desenvolvimento de pesquisas 
e relatos de experiências.

A primeira atividade desenvolvida em campo foi a observação 
dos alunos, durante as três primeiras semanas de inserção na escola, 
tendo como objetivo conhecer as relações estabelecidas entre os 
estudantes e seus professores, a cultura e a forma de comunicação. 
Este momento também foi importante para o acolhimento e 
formação de vínculo da equipe extensionista com os adolescentes 
e profissionais da escola.

Também foi significativa a realização, junto com as Agentes 
Comunitárias da Estratégia de Saúde da Família, do reconhecimento 
das áreas geográficas em que os estudantes residem, visando à 
aproximação da realidade do público-alvo.

Após o período de observação, iniciou-se o planejamento 
das oficinas estruturadas da seguinte forma: “Dinâmica de 
aquecimento”, “Desenvolvimento da temática de forma lúdica e 
participativa” e “Relaxamento”. A dinâmica de aquecimento e a 
forma de abordar os conteúdos das oficinas foram diferenciadas, 
atendendo às características e à faixa etária de cada turma, 
como: jogo de percurso, com perguntas e respostas; utilização 
de materiais didáticos, como álbum seriado, quadro imantado e 
próteses do aparelho reprodutor masculino e feminino; elaboração 
de estações, distribuídas dentro da sala de aula; gincana; recursos 
audiovisuais, como vídeo; elaboração de cartazes; cenas de teatro 
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descritas e encenadas pelos adolescentes; e, na última oficina, como 
modo de encerramento, um movie maker com fotos dos estudantes 
durante todas as ações, buscando descontraí-los com uma atividade 
diferenciada, na qual eles pudessem se observar e se reconhecer 
como protagonistas das oficinas.

Como forma de avaliação do nível de aprendizado dos 
adolescentes durante a oficina, foram utilizados vários métodos, 
como: questões relacionadas às temáticas das oficinas, descrição 
das oficinas; elaboração de cartazes e outras formas de arte; além de 
gincanas e jogos. Os resultados das avaliações e das oficinas foram 
registrados por meio de observação participante em instrumentos 
criados para esta finalidade.

Outro instrumento para avaliar a efetividade das atividades 
desenvolvidas pelo #DR, por meio do aprendizado dos estudantes, 
foi um questionário aplicado no primeiro encontro do ano de 2016. 
Nele constatavam duas perguntas: “Dos temas que trabalhamos 
em 2015, marque quais você utilizou em sua vida”, na qual o 
estudante teria como opções “Puberdade”, “Adolescência”, “Sistema 
Reprodutor/Gravidez”, “Métodos Contraceptivos”, “Sexualidade” 
e “Gênero”; “Dê exemplo de como você utilizou isto em sua vida”.

Para avaliação do nível de satisfação, utilizou-se um instrumento 
com escala numérica de 1 a 10 quanto à metodologia utilizada e 
ao aprendizado referido. O instrumento foi aplicado em todas as 
oficinas, exceto na nona ação, quando foi realizado o encerramento 
do ano letivo.

resultados e discussão

A adolescência é uma fase de construção conflituosa, entender 
este processo é difícil, pois está na maioria das vezes em oposição 
aos valores e às tradições impostas pela sociedade. Por alguns é 
entendida como rebelde, como alguém que necessita de constantes 
orientações, que responde diferente ao lugar que a sociedade lhe 
destina. Entretanto este crescimento é inerente a qualquer padrão, 
pois implica transformações sociais, biológicas e psicológicas, por 



109

se tratar de uma etapa do desenvolvimento humano (BERTOL; 
SOUZA, 2010, p.828).

Os estudantes agem de forma diferente, conforme a conduta 
dos professores. Inicialmente, os comportamentos adotados pelos 
adolescentes causaram estranhamento à equipe, devido alguns 
momentos de agressividade, tanto dos adolescentes, quanto de alguns 
professores. Entretanto, pôde-se observar que, diante da presença de 
professores que demonstravam firmeza respeitosa com os estudantes, 
a aula transcorria sem grandes conflitos e com boa efetividade.

Neste período observaram-se conflitos entre os alunos, na 
forma de gestos, como bater em carteiras, cadeiras, nos colegas; 
juntamente com xingamentos e brincadeiras obscenas. Entendeu-
se, depois, que faz parte da cultura local a utilização de gírias 
carregadas de expressões hostis, e que o comportamento adotado 
pelos estudantes fazia parte do cotidiano dos mesmos.

Esses fatos encontram respaldo em resultados de outros 
pesquisadores, que afirmam que o processo de aprendizagem 
é uma função do sujeito e está significativamente impactado 
pelos entrelaçamentos da subjetividade individual e social, em 
que se apresenta a diversidade dos sentidos subjetivos como 
eclosão das singularidades de alunos e professores (TACCA; 
GONZÁLEZ REY, 2008, p.142). Dessa forma, compreende-se 
que o comportamento exibido pelo professor no espaço de ensino 
aprendizagem influencia de maneira relevante na expressão da 
subjetividade dos educandos.

Incluído nesse período de observação, houve o reconhecimento 
de duas áreas da Equipe de Estratégia Saúde da Família, onde 
se localiza a escola palco das ações do Projeto #DR. A primeira 
área é caracterizada por vasto comércio, como posto de gasolina, 
panificadoras, empresa de recuperação de veículos, artigos de 
festas, clínicas, academia, igrejas de várias religiões e uma fábrica 
de papel construída em 1872 que está desativada. Durante o 
trajeto desta área, observou-se apenas um terreno baldio em que 
se concentravam destroços, entretanto havia pouca quantidade de 
lixo nas ruas e as casas, na sua maioria, são de alvenaria.
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Já na segunda área, a situação é visivelmente diferente. Está 
localizada mais próxima da escola e tem como característica 
marcante a presença de vasta extensão de manguezal. A situação 
ambiental é de grande risco, as casas são construídas de forma 
precária, a maioria de madeira e muitas em palafitas. Ocorre venda 
de drogas em vários pontos, assim como a presença de “olheiros”. 
Este reconhecimento de área proporcionou maior proximidade à 
realidade dos estudantes, favorecendo a formação de vínculo.

De acordo com Castro et al. (2002 p.87), a agressividade dos 
jovens na escola,  observada pelos extensionistas, pode-se justificar 
pela localidade onde nasceram, cresceram e se desenvolveram. 
Destaca-se que não há um tipo único de jovem. Os jovens da periferia 
apresentam descontentamento por sua exclusão social agravada, 
circunstancialmente de forma violenta, buscam reconhecimento e 
valorização como cidadãos.

Em relação às oficinas que abordaram a temática puberdade 
e adolescência, houve agitação e curiosidade dos adolescentes, 
uma vez que esses termos estavam sendo apresentados a muitos 
deles pela primeira vez, gerando dúvidas quanto à diferenciação 
de seus conceitos. Ressaltaram-se em alguns momentos esses 
conceitos, quando se fez necessário, esclarecendo que puberdade é 
um fenômeno físico, biológico e que acontece na adolescência, que 
é um fenômeno sociocultural.

No século XIX a adolescência passou a ser considerada como 
uma etapa diferente da infância e da idade adulta. Desde então, 
foi constituída na história demandada pela sociedade e suas 
características foram desenhadas a partir das relações sociais 
estabelecidas com o mundo adulto e com as condições sócio-
históricas em que se deu o seu desenvolvimento. Sendo assim, 
entende-se que a adolescência é uma fase do desenvolvimento 
humano forjada pela sociedade moderna ocidental. Não é um 
processo universal, muito menos compreende um estágio natural 
vivenciado por todos os seres humanos (KOSHINO, 2011, p.89). Ao 
contrário disso, representa uma criação histórica da humanidade, 
ou seja, um momento forjado e interpretado pelos seres humanos 
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(OZELLA, 2003, p.9). Rebeldia, vulnerabilidade emocional, 
propensão à bagunça e desordem são algumas características 
negativas comumente atribuídas a este período. Infelizmente, alguns 
profissionais se apropriam dessas concepções e desqualificam os 
jovens calcados em visões equivocadas, cristalizadas e estereotipadas, 
instituindo-os como sujeitos conflituosos e patológicos. Esta visão 
naturalizante apaga as determinações sociais nas quais o adolescente 
está submetido e interceptam as tentativas de construção de políticas 
públicas que visem à inserção desse jovem na sociedade como 
sujeito de agência, dotado de potência de ação, força e criatividade 
(KOSHINO, 2011, p.90).

Por outro lado, a puberdade possui um demarcador concreto: é 
caracterizada pelas mudanças corporais e diz respeito a uma fase 
vivida pelo ser humano entre a infância e a fase adulta, ou seja, na 
adolescência. A ação gerou muita curiosidade, pois os adolescentes 
encontram-se em fase de descobertas e mudanças, identificando 
muitas delas em si mesmo e as expondo aos demais colegas como: 
crescimento de acne, crescimento de pelos, início do interesse em 
ter relações amorosas, distanciamento da família, entre outros 
aspectos que puderam ser aprofundados (BRASIL, 2007b, p.148).

Ao longo das oficinas abordando as temáticas: sexualidade, 
sistema reprodutor, métodos contraceptivos e gravidez, 
ficou evidente a curiosidade dos estudantes, surgindo desde 
questionamentos simples até os mais inusitados, como a falta de 
conhecimento do sistema reprodutor masculino e feminino. Este foi 
explorado por meio de imagens em quadro imantado, chocando os 
alunos do sexto ano e, ao mesmo tempo, proporcionando discussões 
como o fato de o menino não poder engravidar por não ter útero. 
Houve, aparentemente, vergonha inicial dos adolescentes quanto 
à visualização das fotos e às próteses reproduzindo as genitálias 
masculina e feminina. Várias perguntas surgiram em relação à 
fecundação e à gravidez. Fato interessante ocorreu durante uma 
ação em que foi elaborada uma estação denominada: “mudanças 
corporais nos meninos e meninas”, na qual uma das caracterísiticas 
a ser diferenciada era “interesse em namorar meninos” ou “interesse 
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em namorar meninas”. Neste momento, os alunos passaram a 
discutir e afirmaram que essas características se encaixavam para 
ambos os sexos, evidenciando que já estavam habituados à realidade 
das uniões homoafetivas.

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que identificou 60 mil casais homoafetivos 
no país no censo de 2010, a maioria das uniões homossexuais - 
99,6% - não é formalizada (com registro civil ou religioso) e, dessa 
população, 13,5% está concentrada na região sul do país (IBGE, 
2010, s.n.).

Em relação aos métodos contraceptivos, os adolescentes 
conheceram os diversos tipos presentes no mercado, mostrando-
se curiosos, manuseando o material, atentos às suas instruções 
de uso. Juntamente a este processo, abordaram-se o processo de 
fecundação, as transformações corporais que ocorrem com a mãe 
e o desenvolvimento do concepto. O interesse dos estudantes foi 
unânime e surgiram comentários como:

“Como um grãozinho de feijão fica tão grande depois?”

Nas primeiras ações desenvolvidas, foi entregue a Caderneta 
de Saúde da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2013, p.50), um 
documento importante para acompanhar a saúde, o crescimento 
e o desenvolvimento do adolescente. A primeira parte desta 
caderneta é dedicada ao adolescente e à sua familia. A segunda 
parte é destinada aos profissionais de saúde. Os estudantes 
demonstraram euforia em recebê-las, assim como o cuidado que 
demostraram com as mesmas, possibilitando, também, o diálogo 
acerca da Caderneta com os pais. As temáticas das oficinas foram 
pautadas neste documento.

A maior dificuldade percebida durante a aplicação das 
atividades foi em relação aos conteúdos referentes aos órgãos do 
sistema reprodutor, haja vista que os alunos não demonstraram 
apropriação dos conceitos teóricos ao serem questionados. Um fato 
que chamou a atenção do grupo extensionista, na turma do nono 
ano, foi que o conteúdo trabalhado fazia parte do currículo escolar, 
sendo apresentado pelo professor da disciplina de Ciências e, ainda 
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assim, não houve significativo domínio, quando comparado com as 
demais turmas.

Segundo Machado et al. (2007, p.340), a educação sexual é 
fundamental para saúde, pois proporciona o desenvolvimento de 
um pensar crítico e reflexivo, permitindo desvelar a realidade e 
propor ações transformadoras como sujeito histórico e social capaz 
de propor e opinar nas decisões de saúde para o cuidado de si, de 
sua família e da sociedade.

Essa prática de educação é uma ferramenta importante para que 
se possa subsidiar discussões das práticas e dos comportamentos 
dos jovens em relação aos riscos que envolvem a atividade sexual, 
além de promover a prevenção de problemas futuros e proporcionar 
o conhecimento sobre o próprio corpo. Não apenas com a finalidade 
de informar, mas, também, desenvolver as habilidades necessárias 
à utilização dessas informações para o exercício saudável de tudo 
que se relaciona ao corpo (FIGUEIRO, 2009, p.74).

Para avaliação da apropriação do conteúdo, utilizou-se um 
questionário. Desse, obteve-se, no geral, dentre as sete turmas, 
um acerto de 27,9% das quatro perguntas aplicadas dos conteúdos 
trabalhados, mostrando a necessidade da intensificação dos mesmos, 
inclusive pela escola, para que os adolescentes pudessem adquirir 
maior conhecimento e significância de saberes tão essencias para 
um bom desenvolvimento físico e social.

Analisando-se todos os questionamentos, curiosidades 
e posicionamento dos estudantes durante as ações, viu-se a 
necessidade de uma oficina com o intuito de resgatar o aprendizado 
dos mesmos frente às ações realizadas. O momento foi dedicado 
ao esclarecimento das dúvidas apresentadas, proporcionando aos 
estudantes um espaço de discussão.

O tema Gênero também fez parte do planejamento de ações, 
objetivando debater as implicações na sociedade e a superação de 
possíveis preconceitos e estereótipos. Nesta ação, observou-se que 
todos os adolescentes mostraram-se participativos e atenciosos 
durante a excecução da oficina, colaborando com a proposta realizada 
e satisfazendo as expectativas do grupo extensionista sobre o tema.
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Alguns fatos trazidos pela equipe extensionista chocaram os 
adolescentes em todas as turmas, como uma mulher trabalhando 
como caminhoneira ou dentro da construção civil; e o homem 
sendo cabelereiro, balairino, ou até mesmo responsável por cuidar 
do lar e filhos. Muitos comentários e dicussões surgiram o tempo 
todo, juntamente com um momento de reflexão dos estudantes, 
afirmando que, se alguém achar as situações apresentadas 
incorretas, estaria invadindo o espaço e a opinião do outro, uma 
vez que todas as pessoas são iguais e possuem os mesmos direitos 
de cidadania. Algumas falas, como:

“cada um é dono do seu corpo e ninguém tem o direito de 
mexer nele sem que você queira”;

“ser diferente é ser normal”;

“posso ser eu mesmo, sem me preocupar com os outros”.

“É a esse processo de incorporação que se aplica a expressão 
socialização de gênero”  (TRAVERSO-YÉPEZ; PINHEIRO, 
2005, p.149). Compreende-se que o processo de socialização está 
sempre em constituição, assim como as categorias de gênero, que 
por meio das interações com as pessoas vão sendo reconstruidas 
“[...] e com elas os valores, papéis, atribuições e normas de 
interação entre os sexos.” (TRAVERSO-YÉPEZ; PINHEIRO, 
2005, p.149). “[...] o sexo social - portanto, o gênero - é uma 
das relações estruturantes que situa o indivíduo no mundo 
e determina, ao longo de sua vida, oportunidades, escolhas, 
trajetórias, vivências, lugares, interesses” (TRAVERSO-YÉPEZ; 
PINHEIRO, 2005, p.149).

É preciso considerar que o início da sexualidade não pode 
ser compreendido com a primeira relação sexual simplesmente. 
Ainda hoje, a sexualidade é vista como uma escolha de gêneros, o 
que pode se tornar um dilema para  muitos adolescentes. Muitas 
vezes sua prática não atende às suas expectativas e às escolhas, 
mas sim por aquilo que rege os padrões da sociedade vigente, 
influenciando na iniciação da prática sexual (MARTINS et al., 
2012,p. 26).
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No decorrer da oficina, observou-se a necessidade de se trabalhar 
mais sobre a temática, para que os conceitos fossem consolidados, 
sanando as dúvidas que estavam pendentes. Foram realizadas mais 
duas oficinas para este fim.

Em relação ao nível de satisfação dos estudantes, obteve-se 
como resultado quanto à metodologia que 55% dos adolescentes 
avaliaram com nota 10,0 e 10% com nota 9,0. No item aprendizado 
referido, 71% avaliaram com nota 10,0 e 9,5% com nota 9,0. Os 
demais resultados foram irrelevantes para análise, dado o nível 
de dispersão. Este resultado mostra que todas as ações foram de 
grande agrado e aprendizado pelos estudantes.

Encerrou-se o ano letivo de 2015 com uma oficina dedicada à 
confraternização. Apresentou-se um movie maker, com a proposta 
de que os adolescentes pudessem se perceber e se reconhecer 
nas ações realizadas durante o ano. Conforme o movie maker era 
apresentado, os estudantes faziam comentários positivos das ações, 
eufóricos e felizes por estarem visualizando a própia participação 
e evolução no decorrer do ano. Ao fim desta etapa, todas as salas 
se despediram carinhosamente dos extensinistas, mostrando-se 
ansiosas pelo novo ano que estaria por vir.

No primeiro encontro do ano de 2016 foi aplicado um questionário 
para avaliar a efetividade das atividades desenvolvidas pelo #DR, 
por meio da verificação da aprendizagem dos adolescentes. Dos 
160 estudantes que participaram das oficinas, 126 adolescentes 
responderam o instrumento.

Dentre os respondentes, 78% marcaram a opção “Adolescência” 
como tema trabalhado mais lembrado. Em relação aos exemplos de 
utilização da temática em sua vida, foram citadas as expressões:

“Na adolescência brinquei com minhas amigas”.

“Sexualizei para uma menina”.

“Conversei com meu pai”.

“No mundo do branco ganhei mais responsabilidade”.

“Eu não estranhei quando comecei a mudar e a ter 
responsabilidade”.
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“Indo para a praia e conversando com os amigos”.

“Amadureci muito... namorei muito... fiquei muito... mas 
me preservei muito”.

A adolescência é um período de rápido amadurecimento físico, 
cognitivo, social e emocional (KOLLAR, 2002, p.546). É considerada 
como um período de aprazamento social, caracterizado como um 
tempo capaz de preparar o jovem para a realização de projetos 
futuros e a busca de uma identidade que lhe permitam experiências 
emocionais e sociais, sem maiores compromissos. Entretanto, não 
é vivida de forma semelhante em todos os segmentos sociais, 
pois as condições de vida produzem diferentes circunstâncias de 
desenvolvimento (FONTOURA, 2002, p.163).

As expressões citadas apontam que houve a apropriação do 
conceito de adolescência pelos respondentes, evidenciando que as 
atividades desenvolvidas pelo projeto influenciaram nas atitudes 
dos estudantes.

A opção de temática “Puberdade” foi assinalada por 62% dos 
estudantes. As expressões mais citadas pelos adolescentes foram: 

“Aprendi que tenho que me cuidar”.

“Eu cresci”.

“Mudanças no meu corpo”.

“Utilizei cuidando do meu corpo”.

“Minha irmã menstruou e eu disse pra ela que era 
normal”.

“Mudança na minha voz”.

“Eu falei pra minha irmã que ela deve se cuidar”.

“Percebi pelos crescendo e espinhas aparecendo”.

A puberdade possui um demarcador concreto: é caracterizada 
pelas mudanças corporais e diz respeito a uma fase vivida pelo ser 
humano entre a infância e a fase adulta, ou seja, na adolescência. 
Transformações físicas e biológicas são ocasionadas por estímulos 
hormonais. Ocorrem mudanças no tom de voz; inicia-se o aumento 
dos testículos, do pênis e dos seios; ocorre o aparecimento de pelos 
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na região pubiana, nas axilas, no rosto e no restante do corpo, assim 
como aumento da transpiração e odores (BRASIL, 2013, p.50).

As expressões citadas indicam a apropriação e a utilização correta 
dos conceitos pelos adolescentes, demonstrando a efetividade das 
ações desenvolvidas por meio do #DR.

Os demais temas, como “Gênero”, “Sexualidade”, “Sistema 
Reprodutor/Gravidez” e “Métodos Contraceptivos” também 
foram citados pelos estudantes, porém em menor frequência. Ainda 
assim, as expressões desses tais temas denotaram a significância 
dos mesmos, colaborando para a construção do conhecimento.

Os resultados indicam que a metodologia utilizada pelo projeto 
mostrou-se adequada para o trabalho com a população-alvo, o que 
vem ao encontro de Kollar (2011, p.546), quando afirma que dinâmicas 
de grupo podem auxiliar os adolescentes a desenvolver condutas 
efetivas para o enfrentamento das vulnerabilidades vivenciadas no 
dia a dia, no que se relaciona à sexualidade, no sentido da tomada de 
decisão madura, vivenciando-a de forma responsável.

coNsiderações FiNais

Ao analisar os resultados do ano de 2015, considera-se que 
a metodologia utilizada foi conveninete em todas as nossas 
ações, adequando-se sempre ao que era proposto, possibilitando 
assim, a sensibilização dos adolescentes para a necessidade do 
desenvolvimento de postura pró-ativa para o autocuidado com 
autonomia e responsabilidade.

Os resultados gerais apresentados nas oito oficinas, por meio da 
ficha de avaliação do nível de satisfação, mostraram que a maioria 
indicou a nota máxima para o quesito metodologia aplicada e 
aprendizado referido.

Foi observada grande participação dos adolescentes nas oficinas 
e formação de vínculo com a equipe extensionista.

Os temas mais lembrados pelos adolescentes foram 
“Adolescência”, seguido de “Puberdade”. Os adolescentes deste 
estudo demonstraram ter incorporado as informações trabalhadas, 
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utilizando-as em seu cotidiano, revelando a construção de 
conhecimento e influenciando o seu comportamento. Tal 
constatação revela o impacto gerado pelas atividades desenvolvidas 
pelo projeto como mediadoras neste processo de aprendizagem.

A articulação dos conhecimentos debatidos e das ações educativas 
junto à realidade vivida pelo público alvo influenciou diretamente 
na potencialização desses estudantes para o enfrentamento de 
sua realidade, seja ela vulnerável ou não, na busca de um pensar 
coletivo acerca da preocupação com a saúde.

Entende-se que as vivências proporcionadas pelo projeto de 
extensão se tornam valiosas no processo de ensino e aprendizagem 
dos extensionistas, por possibilitar o contato com uma realidade 
socioeconômica e cultural diferenciada; experiência de trabalho 
interdisciplinar; reflexão crítica das políticas públicas; autonomia, 
independência e responsabilidade em suas ações. Assim, considera-
se que os princípios do PRÓ/PET-Saúde para a consolidação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) estão sendo efetivados.

Embora não tenha sido objetivo deste relato, faz-se importante 
destacar a produção de dados que gerou a elaboração de artigos 
e apresentação de trabalhos em eventos científicos na área, 
possibilitando a difusão e o compartilhamento do conhecimento 
produzido pelo Projeto de Extensão Discutindo a Relação - #DR.

Constatou-se, por fim, que todas as temáticas trabalhadas foram 
essenciais para a construção do adolescente como um ser dotado 
de opinião, capacitando suas escolhas.
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Resumo: O relato tem o propósito de apresentar experiências sociais 
de educação ambiental em doze escolas do Rio Grande do Sul, nas 
cidades de Cruz Alta, Boa Vista do Incra e Salto do Jacuí. Diante 
disso, evidenciam-se neste estudo, por meio de relatos participativos, 
as interações sociais entre os catadores de materiais recicláveis do 
Projeto Profissão Catador da UNICRUZ e os alunos da rede de ensino 
público e privado do 1º ao 6º ano e, em apenas um educandário, do 7º e 
do 8º ano. Embasando-se em conceitos de reinvenção da emancipação 
social, propostos por Boaventura de Sousa Santos (2009), pretende-
se construir subsídios que contribuam com a transformação destas 
comunidades no convívio com o meio ambiente, desvelando conceitos 
que negam a estruturação de um pensamento alternativo às estratégias 
da ciência hegemônica, no âmbito da educação na interface com a 
extensão universitária.
Palavras-chave: Educação Popular; participação; protagonismo; 
sensibilização.

iNtrodução

Este relato enfoca evidências empíricas de intervenções sociais 
que buscaram sensibilizar os estudantes de doze escolas do Rio 
Grande do Sul, em Cruz Alta, Boa Vista do Incra e Salto do 
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2 Doutora em Educação (UNISINOS/RS). Mestre em Educação. Especialista em Funda-
mentos Teórico-Metodológicos do Ensino . Integra o corpo docente do PPG em Práticas 
Socioculturais e Desenvolvimento Social � Mestrado � da UNICRUZ.
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Jacuí, por meio da cartilha de educação ambiental “Cruzaltino em 
Profissão Catador”3 da Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ). De 
início, trazem-se conceitos de educação ambiental e, a seguir, faz-se 
uma reflexão sobre o reinventar a emancipação social. A partir daí, 
ressaltam-se as concepções embasadas em Santos (2009) de razão 
metonímica, razão proléptica, ecologia dos saberes e sociologia 
das emergências. Esta trajetória de construção do conhecimento 
prático-teórico vem ao encontro da explanação dos relatos das 
experiências sociais por meio de interações entre os catadores de 
materiais recicláveis e os estudantes das escolas referidas.

O método que norteou a construção do estudo teve por base a 
interrelação da pesquisa empírica com a teórica, dando sentido 
a esta discussão e propondo registrar e problematizar momentos 
que desconstroem a lógica hegemônica de uma educação produzida 
somente por professores diplomados. Assim, apresentam-se relatos 
que demonstram o engajamento dos catadores na troca de saberes 
populares com os alunos em relação à separação dos resíduos 
recicláveis e orgânicos. Alcançaram-se as informações por meio de 
pesquisa-ação participante em doze escolas pertencentes ao Conselho 
Regional de Desenvolvimento (COREDE) do Alto Jacuí.

a educação amBieNtal No processo de 
reiNveNção da emaNcipação social

A educação ambiental começou a ser discutida veementemente 
a partir da Lei Federal de 1999, “a qual instituiu a Política 
Nacional de Educação Ambiental, que incluiu esta temática como 
um elemento fundamental na articulação com as demais áreas da 
educação, por meio da interdisciplinaridade”. Entende-se que a 
criação de tal política pública foi essencial para que começasse a 
ser pensada a questão da educação ambiental no ambiente escolar, 
pois a sociedade necessita de alternativas viáveis para a construção 
de um saber coletivo, que seja colocado em prática. Vê-se que a 
����U��C�U������P�������P���������C������,���p����������p����p������g���S�p���S�������U��C�U������P�������P��������C������,���p����������p����p������g���S�p���S���-
tivo (Mascote da Coleta Seletiva), unem forças com a turma do Cru�altino (Personagem 
abagualado), em sua primeira História em Quadrinhos, para alertar a população sobre os 
benefícios da coleta seletiva e da reciclagem.
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contribuição da educação ambiental só acontece se for ao encontro 
da transformação da sociedade em um espaço digno, suprindo 
as necessidades de convívio dos seres humanos. Ter acesso ao 
conhecimento pode ser um dos pontos de partida para que os 
sujeitos consigam modificar suas relações com o meio ambiente. De 
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), foram 
definidos assuntos transversais para o Ensino Fundamental, nos 
quais o meio ambiente figura como um tema a ser estudado pelas 
diversas disciplinas escolares. Na visão de Magalhães (1994, p. 02), 
“a preocupação básica da Educação Ambiental é a de garantir um 
meio ambiente sadio para todos os tipos de vida existentes na face 
da terra”.

Ao encontro dessa ideia, Santos (2000, p. 05) menciona que “de 
todos os problemas enfrentados pelo sistema mundial, a degradação 
ambiental é talvez o mais intrinsecamente transnacional”. Ir em 
busca de uma possível solução para esta questão é fundamental, 
mesmo que se tenha que conviver com um pessimismo pós-teórico 
em relação à implementação da educação ambiental nos espaços 
de convivência. Estes podem ser considerados como berços 
de incubação que buscam novas alternativas viáveis em prol de 
uma sociedade efetivamente sustentável. Para isso, os sujeitos 
devem estar engajados em torno de um objetivo transformador e 
alternativo à lógica hegemônica e perversa da degradação social e 
ambiental, que visa ao lucro econômico a todo custo. Santos (2014, 
p. 14) alerta para o fato de que:

[...] a devastação social, política e ecológica que o 
capitalismo neoliberal provocou nos últimos trinta anos 
voltou a tornar mais evidentes e grosseiros os processos 
de exploração e de exclusão social subjacentes às políticas 
capitalistas de classe, tanto nos países centrais como nos 
periféricos. [...]. O poder capitalista é hoje um poder 
totalitário montado num pedestal global donde comanda 
[...] as sociedades nacionais e suas esferas públicas, a que 
chamamos democracia por inércia ou por não sabermos 
que outro nome lhe dar. Mas, ao contrário do que 
poderia parecer, o capitalismo continua a não dispensar o 
colonialismo e o patriarcado para exercer o seu domínio.
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Argumenta-se que, apesar de o modelo socioeconômico não ser 
o ideal para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, 
cabe aos atores sociais da contemporaneidade realizarem uma busca 
incessante por alternativas viáveis, que proponham transformações 
sociais, educacionais e ecológicas para a preservação menos perversa 
dos finitos recursos naturais. Nesta perspectiva, Guimarães (1995, 
p. 9) advoga que “o novo mundo que queremos, mais equilibrado 
e justo, requer o engajamento pessoal e coletivo de educadores 
e educandos no processo de transformações sociais”. Já Fadini e 
Fadini (2001, p. 9) entendem que “o conhecimento da questão dos 
resíduos é a única maneira de iniciar um ciclo de decisões e atitudes 
que possam resultar na efetiva melhoria de nossa qualidade 
ambiental e de vida”.

Acredita-se que essas propostas emergentes precisam dialogar 
por meio da comunicação, mas é essencial que não ocorram por 
via de uma mera transferência de saber. Complementando, Freire 
(1983, p. 46) afirma que “a educação é comunicação, é diálogo, na 
medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de 
sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”. 
Compreende-se que se torna essencial apontar um caminho interativo 
entre direções, professores, alunos, pais e sociedade, objetivando a 
transformação da realidade social, a partir da sensibilização destes 
protagonistas no processo de educação ambiental. É mister realizar 
um recorte social para a construção de uma ciência que torne 
as ausências visíveis no sentido de intervenção e transformação 
social. Desmitificar os conceitos hegemônicos produzidos é ter a 
lucidez necessária para relacionar a teoria à prática no contexto 
da ecologia dos saberes, nomenclatura utilizada por Santos (2009) 
e que propõe realizar experiências possíveis. Conforme Santos 
(2009, p. 24):

[...] provavelmente, o mais preocupante no mundo de hoje 
é que tanta experiência social fique desperdiçada, porque 
ocorre em lugares remotos. Experiências muito locais, 
não muito conhecidas nem legitimadas pelas ciências 
sociais hegemônicas, são hostilizadas pelos meios de 
comunicação social, e por isso têm permanecido invisíveis, 
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“desacreditadas”. [...] o primeiro desafio é enfrentar esse 
desperdício de experiências sociais que é o mundo; e temos 
algumas teorias que nos dizem não haver alternativa, 
quando na realidade há muitas alternativas.

É fundamental pensar os recortes sociais nas periferias de uma 
totalidade complexa. As pesquisas nas ciências sociais terminam por 
não dar relevância a realidades periféricas por causa de uma visão 
metonímica4, que reduz e torna invisível determinados sujeitos e 
objetos. Por se ter essa visão é que as políticas hegemônicas deixam 
muitos contextos de fora, visto que não conseguem acompanhar os 
processos na dimensão social. Apesar de o futuro social ser infinito 
segundo a razão proléptica5, o futuro das pessoas é finito. É preferível 
preparar o presente pensando como sujeito para se ter uma futura 
sociedade, do que não pensar e não deixar um legado para as próximas 
gerações. Santos (2009, p. 296) afirma que “nossa racionalidade se 
baseia na ideia da transformação do real, mas não na compreensão 
do real”. Percebe-se o quanto é útil a discussão da questão sobre 
reinventar a emancipação social por meio da ecologia dos saberes6, 
pois tais conhecimentos estão nos lugares mais visíveis, embora 
muitos não queiram visualizar. Santos (2009, p. 55) destaca que:

A Universidade tem um máximo de consciência 
possível, é preciso explorá-lo. E pode-se fazer ecologia 
de saberes dentro da universidade. [...] é a extensão 
universitária ao contrário: a extensão convencional é levar 
a universidade para fora, a ecologia de saberes é trazer 
outros conhecimentos para dentro da universidade, uma 

������z��������í�����é������g�������������������á������������ó�����q�����g��������������
parte pelo todo. É uma racionalidade �ue facilmente toma a parte pelo todo, por�ue tem 
��������������������������f��������p����������gê����,�����������q�������f��������������-
lidade interessa (SANTOS, 2009, p. 25).
5�����z���p���ép�����é�������g�����f����.�P����p���é������g���������á������������������
��������,�����q������������������g��������������������������q�����������b�������,�����
não vai contá-lo. É conhecer no presente a história futura. A ra�ão ocidental é muito pro-
léptica, no sentido de �ue já se sabe �ual é o futuro: o progresso, o desenvolvimento �ue se 
tem. É mais �ue crescimento econômico, é um tempo ideal linear �ue de alguma maneira 
p�������������������p������:���f������é���������(S��TOS,�2009,�p.�26).
6 Não se trata de “descredibili�ar” as ciências nem de um fundamentalismo essencialista 
“anticiência”; como cientistas sociais não podemos fa�er isso. O �ue vamos tentar fa�er 
é um uso contra-hegemônico da ciência hegemônica. Ou seja, a possibilidade de �ue a 
ciência entre não como monocultura, mas como parte de uma ecologia mais ampla de 
��b����,����q�������b��������í����p����������g�����������b��������,���������b���p�p����,�
com o saber dos indígenas, com o saber das populações urbanas marginais, com o saber 
camponês. (SANTOS, 2009, p. 32).
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nova forma de pesquisa-ação, em que a sociologia latino-
americana tem tradições muito fortes que infelizmente 
têm sido bastante descartadas pelas novas gerações de 
cientistas sociais.

Do exposto, acredita-se que se torna essencial, por meio 
da sociologia das emergências7, assumir uma posição teórica 
e prática no âmbito do projeto de extensão “Profissão Catador” 
da Universidade de Cruz Alta. Nesse sentido, apresentam-se a 
seguir algumas experiências sociais, a partir do olhar participante 
dos pesquisadores que conviveram com ações de sensibilizações 
ambientais e geração de trabalho e renda em escolas da região do 
COREDE Alto Jacuí.

as experiÊNcias dos catadores como 
protaGoNistas Nos processos iNterativos de 

traNsFormação dos saBeres em 12 escolas 
da reGião

Apresentam-se, neste espaço, as interações dos catadores 
com os alunos das escolas referidas. Trazem-se também relatos 
de membros das escolas e de catadores de materiais recicláveis, 
além das observações participantes dos pesquisadores envolvidos. 
Explicita-se, primeiramente, como ocorreu o processo de idealização 
e produção da ação “Profissão Catador e Cruzaltino na Escola”8, 
que iniciou com a integração entre projetos cruz-altenses, tendo 
por objetivo valorizar a arte do município, contribuindo com o 
meio ambiente e a geração de trabalho e renda.

A iniciativa da construção da cartilha de educação ambiental 
partiu do Projeto de Extensão da Universidade, Profissão Catador, 
patrocinado pelo Projeto Petrobrás Socioambiental e em parceria 
7 A Sociologia das Emergências produ� experiências possíveis, �ue não estão dadas por- A Sociologia das Emergências produ� experiências possíveis, �ue não estão dadas por-
�ue não existem alternativas para isso, mas são possíveis e já existem como emergência 
(SANTOS, 2009, p. 38).
8 O principal personagem da revista em �uadrinhos Cru�altino é um índio abagualado, 
criado na lida campeira, vive em um rancho, em um pe�ueno vilarejo chamado Benjamin 
��tt.�É�����p�������q���é�����b��b������������g�����������g������������b���������-
rão. Olhando assim, no más, percebe-se �ue o dito é meio xucro no trato, mas bastam 
��������������p�����p�������q������������p��������q���q����v�v����.������:�(www.��ttp://
cru�altino.blogspot.com.br/p/personagens.html).
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com os municípios de Cruz Alta, Salto do Jacuí, Júlio de Castilhos, 
Tupanciretã e Ibirubá. Por meio de um recurso financeiro para a 
impressão de uma tiragem de 2.000 exemplares, logo o setor de 
comunicação do projeto teve a ideia de articular com os autores 
da revista em quadrinhos Cruzaltino9, que possui 6 anos de 
existência em Cruz Alta - RS. Fechada a parceria entre os projetos, 
foi estabelecida uma produção conjunta de textos, pesquisa de 
campo e construção da arte dos quadrinhos, que foram criados 
entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, dando assim origem à 
primeira edição da cartilha “Cruzaltino em Profissão Catador”.

Em seguida, os catadores, o setor de comunicação e os autores 
do Cruzaltino realizaram o lançamento da cartilha e executaram 
a primeira atividade da ação “Profissão Catador e Cruzaltino 
na Escola”. A primeira instituição de ensino escolhida para o 
desenvolvimento da intervenção foi a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Carlos Gomes, que está localizada na região central 
de Cruz Alta e possui o maior número de alunos da rede municipal. 
O projeto buscou conscientizar as crianças e os adolescentes sobre 
a importância da separação dos materiais recicláveis que beneficiam 
os catadores e a comunidade na questão ambiental.

A atividade teve início na manhã do dia 11 de março de 
2015, com uma entrada “relâmpago” do Mascote Super Seletivo 
(personagem que incentiva a separação dos resíduos de forma 
lúdica) nas salas de aula, fazendo a entrega da cartilha “Cruzaltino 
em Profissão Catador”. Após o recreio escolar foi realizada uma 
sessão de autógrafos com a presença dos escritores idealizadores 
do Cruzaltino, que estiveram acompanhados da equipe técnica do 
projeto e dos catadores.

A iniciativa se estendeu pelo período da tarde. O projeto deu o 
pontapé inicial desta ação, divulgando a revista infantil de educação 
9�O�P�����������x����������U��C�U����P��������C������������������2006.������������
desenvolve trabalho na Associação de Catadores do Bairro Acelino Flores, na Associação 
de Catadores do Bairro dos Funcionários, na Associação de Catadores do Bairro Jardim 
Primavera 2, na Associação de Catadores do Bairro Planalto e em duas Associações de 
Catadores locali�adas nos Distritos Industriais do Salto do Jacuí e Júlio de Castilhos. Tam-
bé�����b���������������p�������������������g�������������V������P�������������������
em Tupanciretã e no Bairro Centro de Ibirubá.
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ambiental, momento em que foi implementado um ponto de coleta 
naquela escola. Uma catadora (45 anos) do Bairro Jardim Primavera 
2 relatou que a ação teve o objetivo de conscientizar e sensibilizar 
os alunos do 1º até o 6º ano. Segundo ela, a consequência disso 
seria a criação de um ponto de coleta na escola, instante no qual 
foram colocadas três sacolas grandes no pátio daquela instituição, 
gerando trabalho e renda para os catadores.

A ilustradora da cartilha Cruzaltino e o autor10 explicaram o que 
o público poderia conferir na cartilha, que traz de forma sucinta e 
dinâmica o que é o Profissão Catador, destacando-se a importância 
de separar e reciclar, atingindo especialmente as crianças em idade 
escolar. A idealizadora do personagem Cruzaltino afirmou que 
acredita no resultado positivo da iniciativa, pois as crianças são o 
futuro e por isso se utilizou do ditado popular “é plantando uma 
semente, hoje, que colheremos bons frutos amanhã”.

Percebeu-se que, na primeira explanação do projeto, os alunos 
aceitaram a cartilha de forma entusiasmada, já que fizeram uma 
grande fila para obter autógrafos dos autores cruz-altenses. 
Constatou-se que a direção, os alunos e os professores sentiram-se 
participantes ativos no processo de lançamento da cartilha, sendo 
que, inclusive, uma das professoras fez registro fotográfico que 
foi publicado na página virtual da escola no facebook. A cobertura 
televisiva do canal local também pode ter favorecido todo o 
engajamento e o entusiasmo da comunidade escolar.

Teve-se a oportunidade de presenciar o desenvolvimento da 
segunda ação de intervenção escolar, no dia 29 de abril de 2015, na 
Escola Municipal Toríbio Veríssimo, Bairro Boa Parada. Em nove 
salas de aula foi realizada a distribuição inicial da segunda remessa 
da cartilha “Cruzaltino em Profissão Catador”, que passou a contar 
com o apoio do Sindicato Rural, patrocinador da impressão de mais 
2.500 cartilhas. A iniciativa se estendeu pela parte da tarde em 
mais nove turmas, com a participação da direção, dos alunos e dos 
professores. Na ocasião ocorreu uma visita ao setor da cozinha, 
local onde os catadores explicaram a importância da separação dos 
10 A referida cartilha foi escrita pelo Bacharel em Letras Henri�ue Madeira e ilustrado pela  A referida cartilha foi escrita pelo Bacharel em Letras Henri�ue Madeira e ilustrado pela 
J����������G������P�zz�tt�.������:��ttp://���z������.b��g�p��.���.b�/p/���������.����.
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resíduos sólidos no âmbito da geração de trabalho e renda e das 
contribuições com o meio ambiente. A professora de Biologia (55 
anos) chamou a atenção para o fato de que vem lutando em prol 
da educação ambiental há mais de 20 anos. Durante este período, 
vem convivendo com uma realidade que não funciona, pois a 
implementação de uma coleta seletiva eficiente nas periferias pode 
ser ensinada na escola, entretanto ainda não foi implementada no 
bairro em que reside.

A Presidente da Associação dos Catadores do Bairro Acelino 
Flores (42 anos) se inseriu na ação ao vestir-se com a roupa do 
Boneco Super Seletivo. Na escola observou e interagiu com os 
estudantes e as funcionárias da cozinha. Nesta conversa, enquanto 
a merenda era servida, foi possível perceber que estas profissionais 
tinham interesse em colaborar com a separação dos resíduos. Naquele 
momento a catadora incentivou-os para que fizessem a entrega dos 
recicláveis no ponto de coleta, com o objetivo de que o caminhão 
conseguisse levar um material de qualidade até as associações11.

A Diretora da escola relatou que muitos alunos são filhos de 
catadores informais, ou seja, não são associados ao projeto. Segundo 
ela, ao saber da existência do Profissão Catador, pode incentivar os 
trabalhadores para participarem das associações de catadores do 
projeto extensionista da UNICRUZ. Durante a ação, um aluno do 
6º ano (11 anos) lembrou que já havia colaborado com os catadores 
na “Gincana do Pet” do Profissão Catador, em 2014. Segundo ele, 
ao estudar na Escola Estadual Venâncio Aires, contribuiu com sua 
turma para trazer o maior número de garrafas pet aos catadores 
para que desenvolvessem vassouras sustentáveis. Este fato fez com 
que ele e seus colegas ganhassem um troféu reciclável. Neste sentido 
observa-se o quanto uma ação de intervenção social colocada em 
prática pode contribuir com os catadores, ao mesmo tempo em que 
remete à memória de quem contribui com uma causa social e que 
���O�P�����������x����������U��C�U����P���������C������������������2006.�������������O�P�����������x����������U��C�U����P��������C������������������2006.������������
desenvolve trabalho na Associação de Catadores do Bairro Acelino Flores, na Associação 
de Catadores do Bairro dos Funcionários, na Associação de Catadores do Bairro Jardim 
Primavera 2, na Associação de Catadores do Bairro Planalto e em duas Associações de 
Catadores locali�adas nos Distritos Industriais do Salto do Jacuí e Júlio de Castilhos. Tam-
bé�����b���������������p�������������������g�������������V������P�������������������
em Tupanciretã e no Bairro Centro de Ibirubá.
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identifica nestas ações a utopia de ter um meio ambiente digno 
para viver a infância na periferia da cidade.

Após esta instituição, a “Caravana do Profissão Catador e 
Cruzaltino na Escola” se deslocou para o centro da cidade de 
Cruz Alta, quando desembarcou na Escola de Ensino Privado 
Cooperação, no dia 20 de maio do referido ano. A atividade iniciou 
pela manhã, no salão de eventos, com uma palestra interativa com 
o Mascote Super Seletivo e a entrega do “Cruzaltino em Profissão 
Catador”. No período da tarde, a ação foi realizada na sala de aula 
do 1º e 2º ano, com o exercício que consta na cartilha e que se 
denominou “ligue na lixeira correta”. Esta atividade solicitava 
que cada objeto desenhado no exemplar fosse colocado na devida 
lixeira. A intenção da atividade interativa proposta realizou-se por 
meio do saber popular do catador, quando este contribuiu para 
que os alunos aprendessem a separar os materiais recicláveis dos 
orgânicos, através da atividade lúdica.

A Presidente da Associação de Catadores do Bairro Acelino 
Flores comentou que esse tipo de intervenção é fundamental, 
pois é um momento de interação entre os catadores, os alunos, os 
professores e os personagens Cruzaltino e Super Seletivo. Dessa 
forma, ocorreu um diálogo social, em que os alunos conheceram o 
trabalho dos catadores e estes conviveram com o cotidiano escolar. 
Uma integrante da direção da escola (45 anos) destacou que esse 
momento também serviu para que as crianças pudessem ter o 
retorno da “Gincana do Pet de 2014”, uma vez que eles conheceram 
as vassouras pets e puderam materializar a transformação das 
garrafas que foram doadas pelos alunos. Naquela ocasião a Escola 
Cooperação coletou 1650 pets e recebeu o 1º lugar do concurso, 
sendo por isso contemplada com um troféu reciclável.

Do centro à periferia, desta vez o desembarque da equipe do 
projeto ocorreu na Escola Estadual Professora Maria Bandarra 
Westphalen, no Bairro de Fátima, durante a semana do meio 
ambiente do ano de 2015, no dia 3 de junho. Na ocasião, logo na 
chegada, os catadores fizeram uma visita em todas as salas de aula, 
com a presença do Mascote Super Seletivo. A ação também contou 
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com o apoio dos alunos do 3º ano, que fazem parte do projeto 
“Pró Saúde” e que é desenvolvido por uma professora do Curso de 
Educação Física da UNICRUZ.

Devido à grande quantidade de alunos, o trabalho foi desenvolvido 
durante todo o dia, pois eram 14 turmas. No período da tarde, 
os alunos puderam fazer um exercício que constava na cartilha, 
o qual ensinava a separar os materiais recicláveis. O Presidente 
da Associação de Catadores do Bairro Jardim Primavera 2 (24 
anos) relatou que a interação com os alunos foi fundamental, pois 
os catadores tiveram a oportunidade de orientar ações na escola, 
suprindo dúvidas de maneira muito prática. O catador ainda contou 
que as inquietações foram sanadas de classe em classe. Um aluno 
(8 anos) do 2º ano relatou que a erva-mate poderia ser reutilizada 
para adubar os canteiros da horta e que o seu aprendizado se deu 
a partir dos ensinamentos do pai, que realiza o descarte correto no 
canteiro de sua residência.

Percebeu-se que o aluno foi motivado a partir do seu cotidiano 
familiar. Acredita-se que os exemplos práticos na educação 
ambiental são fundamentais para o aprendizado dos sujeitos, sendo 
que toda a ação foi acompanhada pela supervisora pedagógica (28 
anos). Segundo esta, a direção da escola ficou muito satisfeita com 
a atividade, pois os integrantes do Profissão Catador interagiram 
com os alunos de maneira diferenciada e dinâmica, contribuindo 
assim para o desenvolvimento do ensino em sala de aula nas 
questões de educação ambiental.

É interessante destacar que, durante a ação de distribuição das 
cartilhas, as crianças desta escola agradeceram os catadores de 
forma individual, no momento em que as recebiam pelas mãos dos 
trabalhadores. Entendeu-se, com este gesto, único diante das outras 
escolas, que as crianças e os adolescentes reconheciam estes sujeitos 
como os legítimos representantes do conhecimento ambiental, o 
que muito os entusiasmou. De fato, estes expuseram o assunto com 
a propriedade de quem convive cotidianamente com as questões 
socioambientais. Os alunos do 3º ano também se integraram à ação 
ao distribuírem a cartilha de mão em mão em todas as salas de aula.
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Até esse momento, esta foi a escola cujos alunos mais interagiram 
com os catadores, pois várias vezes questionaram sobre a maneira 
correta de separar os resíduos. Além disso, o envolvimento dos 
alunos do 3º ano na ação foi fundamental, já que estes se sentiram 
parte do projeto, os demais também se interessaram pelo assunto de 
forma participativa. Talvez isso tenha contribuído para a excelente 
recepção da ideia por parte da comunidade escolar que se engajou 
na causa coletiva.

Foi motivado por esta troca de saberes obtida nas primeiras 
quatro escolas contempladas que o projeto incentivou a equipe 
desenvolvedora da ação ambiental a militar em novas fronteiras, 
desta vez no município do Salto do Jacuí, o qual pertence à área 
de abrangência do projeto da UNICRUZ. A primeira interação 
dos catadores naquela cidade ocorreu na Escola Estadual Darci 
Sampaio, no Bairro Harmonia, no dia 11 de junho de 2015. A 
intervenção ocorreu pela manhã na sala de vídeos da instituição. 
A atividade de interação se estendeu pelo turno da tarde, com 
a realização de um exercício da cartilha, a qual incentivava os 
alunos a separarem os resíduos corretamente. Durante a ação, a 
Presidente da Associação de Catadores de Salto do Jacuí (29 anos) 
afirmou que estas iniciativas valorizam o trabalho dos catadores, 
pois é neste momento que a comunidade conhece e reconhece 
estes trabalhadores.

Por sua vez, a diretora da escola cumprimentou a UNICRUZ por 
oportunizar esta ação junto às escolas da região. Um aluno do 1º ano 
da escola contemplada tem apenas 6 anos, mas já sabe que não deve 
colocar os resíduos em lugares impróprios. Segundo ele, não se pode 
jogar o papel no chão, pois é preciso reutilizá-lo, assim como faz o 
seu pai, que recentemente criou uma “casinha de jornais” para ele 
brincar. Percebeu-se, por meio deste depoimento, o brilho no olhar 
do pequeno ativista em prol do meio ambiente. Este sentimento foi 
possível observar também em todos os estudantes presentes, inclusive 
nos adolescentes, que observaram atentamente cada movimento do 
Mascote Super Seletivo, que ainda não tinha pisado no solo salto-
jacuiense e que talvez, por isso, tenha chamado tanto a atenção.
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Voltando para a cidade natal do Profissão Catador, Cruz Alta, 
ocorreu no dia 15 de junho de 2015 outra ação de educação ambiental, 
desta vez na Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada no Bairro 
São Miguel. A atividade teve início no período da tarde, após a 
palestra de uma servidora pública do Núcleo do Meio Ambiente, 
que integrou a ação. Em uma sala central, os alunos foram se 
organizando para se inteirar da ação proposta pelo Profissão 
Catador, totalizando três ações. A intervenção ocorreu com os 
estudantes dos anos iniciais. Novamente os alunos realizaram o 
tradicional exercício proposto pela cartilha com o auxílio de um 
catador, que não precisou responder muitas dúvidas, uma vez que 
anteriormente tinha ocorrido uma palestra sobre o meio ambiente. 
No intervalo da ação, um dos catadores pôde interagir com as 
crianças durante a aula de educação física, onde registraram fotos 
com o Mascote Super Seletivo e também jogaram futebol.

O Presidente da Associação dos Catadores do Bairro Jardim 
Primavera 2 relatou que as crianças interagiram intensivamente com 
a atividade. Enfatizou que foi muito “bacana” ver os olhos dos alunos 
brilharem com a proposta. A Universidade, a escola e a comunidade, 
segundo a diretora, são agentes transformadores do meio ambiente 
e que tais ações devem ser vistas como questão de saúde. Uma 
aluna (6 anos) contou que aprendeu a colocar o papelão em uma 
lixeira e a erva-mate em outra e que gostou muito de aprender com 
os catadores, ao mesmo tempo que brincou com o Super Seletivo. 
Acredita-se que uma intervenção de ensino lúdica pode contribuir 
para o aprendizado dos sujeitos por meio de diálogos e troca de 
saberes populares, que nascem e se semeiam nas periferias.

Com este propósito includente e criativo, a caravana seguiu 
para o desembarque na Escola Municipal de Educação Especial 
Santo Antônio, no Bairro São José, no dia 25 de junho de 2015. 
No começo da tarde, no salão de eventos da escola, após a palestra 
da servidora pública do Núcleo do Meio Ambiente, ocorreu uma 
intervenção prática com mais um exercício da cartilha junto aos 
alunos daquela instituição e os estudantes interagiram durante 
todo o tempo de execução da ação.
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Percebeu-se que, até aquele momento, dentre todas as intervenções 
realizadas, estes foram os alunos que mais interagiram, por meio 
de perguntas, como por exemplo: Por que o projeto está aqui? Por 
que as pessoas incineram o lixo? Posso trazer os papelões para 
a escola? Estas e outras questões foram respondidas com muito 
carinho por uma das assistentes sociais do Profissão Catador. Cabe 
aqui destacar o trabalho que a referida escola desenvolve por meio 
dos alunos e dos professores no âmbito do artesanato a partir dos 
materiais recicláveis. A diversidade das inúmeras peças criadas 
pelos alunos está exposta no salão da escola, demonstrando toda a 
sensibilidade criativa e o potencial que os alunos especiais possuem, 
transmitindo sentimentos e sensações aos olhos de quem aprecia.

A Presidente da Associação de Catadores do Bairro Acelino 
Flores relatou que as atividades fluíram de maneira mais interativa. 
Como os alunos são especiais, pareceram ficar mais sensibilizados 
com as causas socioambientais. Um deles (25 anos) contou que se 
preocupa com o meio ambiente, pois “se as pessoas continuarem 
poluindo o planeta vai acabar a água da bica”. Outro (40 anos) relatou 
que fica bem triste quando enxerga alguém incinerando os materiais 
recicláveis e que as pessoas podem fazer a entrega do material para 
os catadores em vez de colocarem fogo. Na oportunidade foi criado 
um ponto de coleta na Escola Especial Santo Antônio.

A professora que trabalha com educação ambiental relatou que 
a escola está focada em projetos de meio ambiente durante o ano 
inteiro, pois este tema é contínuo. Ela contou que existe um incentivo 
para que os alunos criem desenhos e pinturas e desenvolvam 
brinquedos e relógios a partir de materiais recicláveis. Como a 
ação teve uma ótima recepção por parte dos alunos e da direção 
desta escola especial, o Profissão Catador resolveu contemplar os 
estudantes com mais uma visita para os que frequentam o turno 
da manhã. Deste modo os catadores, o Super Seletivo e a equipe 
técnica do projeto retornaram no dia 3 de julho, quando mais uma 
vez a recepção foi calorosa. Os alunos especiais solicitaram diversas 
fotos com os integrantes da equipe e o sentimento de inclusão, 
alegria, empatia e interação se espalhou pela escola.
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Seguindo o movimento da caravana, relata-se a experiência 
observada de forma participante na 6ª escola contemplada com a 
ação de educação ambiental do “Profissão Catador e do Cruzaltino 
na Escola”, que aconteceu de sala em sala no dia 11 de agosto na 
Escola Municipal Intendente Vasconcelos Pinto. Como a escola 
está localizada na mesma comunidade da Associação de Catadores 
do Bairro Planalto, a ação também foi programada para divulgar 
a nova instalação do prédio da associação de catadores do bairro. 
A Presidente da Associação de Catadores deste bairro (54 anos) 
foi quem incentivou os alunos a convidarem os catadores de 
suas relações para trabalharem na associação. Os estudantes e 
os professores também foram atraídos para conhecerem in loco o 
trabalho dos catadores. A dirigente ainda reforçou o convite frisando 
que a associação estava de portas abertas para receber os moradores 
do bairro, pois o prédio é dos moradores. Na oportunidade mais 
um ponto de coleta foi criado nesta escola. A partir de então a 
comunidade escolar teve a oportunidade de colocar em prática o 
aprendizado construído em sala de aula.

Novamente, ao sair da periferia, a caravana do projeto Profissão 
Catador se deslocou para o centro da cidade de Cruz Alta, onde 
desembarcou na Escola Gabriel Álvaro de Miranda, no dia 12 de 
agosto de 2015. Na ocasião a equipe do projeto da UNICRUZ 
voltou a visitar aquela instituição, após terem realizado a “Gincana 
do Pet” em 2014. A ação ocorreu no período da manhã. O projeto 
fez a entrega da cartilha “Cruzaltino em Profissão Catador” para 
os anos iniciais do turno da manhã. O mascote, já conhecido das 
crianças, o Super Seletivo, foi mais uma vez o destaque. Essa visita 
á escola contou com a divulgação das vassouras pets e a criação de 
um ponto de coleta. A Presidente da Associação dos Catadores do 
Bairro Acelino Flores disse estar contente por ter sido recebida 
com a doação de pets antes mesmo do início da ação proposta.

Percebeu-se a consciência que os alunos passaram a ter sobre a 
reciclagem após a “Gincana do Pet de 2014”, que coletou um total 
de 14 mil garrafas pets em 10 escolas. Destes materiais a instituição 
referida conseguiu arrecadar mais de 1.150, sendo a 2ª escola 
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que mais coletou. Observou-se que os alunos deste educandário 
estavam entusiasmados e que o ato de recepcionarem os catadores 
com garrafas pets simbolizou a preocupação que as crianças e os 
adolescentes possuem com o planeta. Este ato foi um indicativo 
que demonstrou o quanto estes estudantes estão em busca de um 
ambiente mais digno para se viver.

Com o sentimento de resultado alcançado, a caravana seguiu 
para outra escola que não tem só o primeiro nome da anterior, 
mas tem atitudes de educação ambiental que se parecem. Trata-se 
da Escola Municipal Álvaro Ferreira Leite, localizada no Bairro 
Tamoio, instituição que fez o convite, por meio da direção, para 
que a Presidente da Associação de Catadores do Bairro Acelino 
Flores pudesse ser jurada do “Concurso de Trabalhos Ecológicos 
com Pneus”. A ação aconteceu na tarde do dia 23 de setembro de 
2015. Na avaliação da catadora jurada, os trabalhos apresentaram 
belíssimas características, pois foi pensada a reutilização dos 
pneus de forma criativa. Ela relatou que os vencedores da ação, 
os alunos do 7º ano, conseguiram criar duas lixeiras com a “cara” 
dos Minions do conhecido desenho animado. Segundo a diretora, o 
grupo vencedor foi premiado com camisetas e os alunos do 6º ao 9º 
ano foram avaliados pela disciplina de interdisciplinaridade, a qual 
contempla as questões do meio ambiente, temática que o Profissão 
Catador tem propriedade para julgar.

Verificou-se aqui que esta escola valorizou a catadora e o projeto 
da UNICRUZ, pois se lembrou de que, em 2014, foi convidada 
para participar da “Gincana do Pet”. Naquele evento, os alunos da 
instituição obtiveram o 3º lugar, pois coletarem 1.150 garrafas pets. 
Esse ocorrido demonstrou a importância do diálogo entre a escola, 
a comunidade e a Universidade, pois em um primeiro momento foi 
a UNICRUZ que buscou realizar a extensão na escola e, em outra 
ocasião, o projeto de extensão é quem foi convidado para participar 
de uma iniciativa proposta pela escola.

Na sequência, vê-se que a caravana do projeto também foi atraída 
para realizar uma ação de educação ambiental na região central 
de Boa Vista do Incra.  Na tarde do dia 26 de outubro de 2015, 
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a equipe do Projeto Profissão Catador realizou uma atividade de 
interação social na Escola Estadual Helenita Guimarães Pereira. 
Na ocasião, foi proposta uma ação prática, com a execução de 
um exercício da cartilha de educação ambiental. O personagem 
Super Seletivo, assim como na história em quadrinhos, estimula o 
“Cruzaltino” à separação seletiva e também incentivou os alunos a 
triarem os resíduos em suas residências. Nesta ação integraram-
se à intervenção os alunos da Escola Municipal Brasilina Terra, 
os quais puderam sanar dúvidas sobre o processo de reciclagem, 
o meio ambiente e o trabalho dos catadores. De acordo com 
a diretora, mesmo antes da ação, os estudantes começaram a 
realizar uma campanha de coleta de garrafas pets, com o objetivo 
de doarem os materiais recicláveis para os catadores do Profissão 
Catador confeccionarem vassouras pets. Entende-se este fato como 
um feedback do trabalho desenvolvido na divulgação do projeto em 
âmbito regional.

Verificou-se, por meio dos relatos dos alunos, que o município 
não conta com uma estrutura de coleta seletiva. Segundo os 
depoimentos homogêneos do grupo, os catadores são muito 
importantes para a preservação do meio ambiente. Estes relataram 
que nunca tiveram contato presencial com estes trabalhadores, pois 
não se sabe da existência do trabalho destes profissionais na cidade 
de Boa Vista do Incra.

Diante da interação entre realidades distintas, pode-se perceber 
que, apesar de o município não contar com uma associação, a escola 
buscou incentivar os alunos a conhecerem o trabalho dos catadores 
de Cruz Alta em meio à sua realidade agrícola. A instituição buscou 
no Profissão Catador uma referência, valorizando os trabalhadores, 
que foram remunerados para o desenvolvimento desta oficina 
de educação ambiental. Tal fato fez com que os catadores se 
sentissem os protagonistas de ações de geração de trabalho, renda 
e contribuições para o meio ambiente na região do COREDE.

Para concluir o relato de experiências nas escolas, volta-se 
para a realidade local, quando se participou e se observou uma 
intervenção na escola da rede privada, Santíssima Trindade, a qual 
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está localizada na região central da cidade. Os catadores, o Super 
Seletivo e a equipe técnica do projeto voltaram a visitar aquela 
instituição, após terem realizado uma ação de educação ambiental 
em 2013, quando incentivou os alunos a destinarem mais de 2.000 
garrafas pets para a confecção de vassouras pets.

A ação ocorreu na manhã do corrente ano de 2016, no dia 13 
de abril, quando os catadores distribuíram a cartilha aos alunos, 
propuseram os exercícios e deram o enfoque para a materialização 
do processo de transformação das garrafas pets em vassouras. Estes 
puderam perceber que o que é “lixo” para alguns pode se transformar 
em produto e renda para outros. Entre as turmas contempladas no 
auditório da escola, estiveram o 6º, 7º e o 8º ano. O já conhecido 
das crianças, o mascote Super Seletivo, foi utilizado para que os 
adolescentes pudessem fazer o registro das selfies divertidas.

A intervenção criou mais um novo ponto de coleta de pets, 
que assim como os demais serviram para materializar esta ação 
de educação ambiental na prática, pois quando o caminhão coleta 
garrafas pets, papelões, jornais, alumínios, entre outros, nas escolas, 
acaba por destinar corretamente os resíduos para as associações, 
que realizam a triagem e comercializam junto à indústria. Mais 
uma vez a Presidente da Associação de Catadores do Bairro 
Acelino Flores, que estudou até a 4º ano do Ensino Fundamental, 
relatou que o projeto nas escolas tem muita história para contar, 
pois 12 já foram contempladas com a cartilha do “Cruzaltino em 
Profissão Catador”. Estes momentos são inesquecíveis tanto para 
quem ensina quanto para quem aprende.

Percebeu-se durante a execução do exercício “ligar na lixeira 
correta”, que a grande maioria dos alunos desta instituição soube 
desenvolver a atividade proposta pelo catador, ou seja, poucas 
foram as dúvidas quanto à separação dos resíduos secos dos 
orgânicos. Entretanto, chamou a atenção a fala de uma adolescente 
que afirmou não ter dúvidas em relação ao ato de como separar, 
porém não possuía o hábito de apartar os materiais recicláveis dos 
biodegradáveis nas lixeiras que têm em sua residência. Esta questão 
poderia ser discutida em outras pesquisas, uma vez que é relevante 
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saber o motivo que induz os sujeitos a não triarem os resíduos 
que produzem, pois se trata de questão complexa que envolve 
vários fatores, tanto de infraestrutura quanto de sensibilização e 
conscientização, elementos que, talvez, motivem o ato passivo de 
não separar os materiais recicláveis dos orgânicos.

coNsiderações FiNais

O presente texto teve o propósito de apresentar uma práxis 
focada em experiências sociais de educação ambiental em doze 
escolas do Estado do Rio Grande do Sul, tais como Cruz Alta, 
Boa Vista do Incra e Salto do Jacuí, analisadas à luz da ecologia 
dos saberes. Evidenciaram-se neste estudo, por meio de relatos 
participativos, as interações sociais entre os catadores de materiais 
recicláveis do Projeto Profissão Catador da UNICRUZ e os alunos 
da rede de ensino público e privado do 1º ao 6º ano, com exceção de 
uma escola onde se analisaram também o 7º e 8º anos. Entre idas e 
vindas, da periferia ao centro e do centro à periferia, perceberam-
se realidades escolares distintas e um fato em comum foi o total 
engajamento das crianças e adolescentes, que demonstraram 
sentir prazer ao contribuir com os outros, visando construir um 
meio ambiente mais humano para se viver. Ficou visível o quanto 
a esperança e a utopia estão presentes na juventude, fator que pode 
influenciar para dar maior sentido a causas sociais e ambientais, ao 
contrário de muitos adultos que não mais acreditam nos resultados 
de uma educação ambiental.

Outro fato que chamou a atenção foi em relação aos relatos 
de algumas crianças do 1º e do 2º ano. Os estudantes trouxeram 
depoimentos semelhantes em relação aos ensinamentos e aos 
exemplos transmitidos por seus pais, que separam resíduos. Estes 
fatos demonstram que o que é ensinado pela família pode contribuir 
com o aprendizado na sala de aula e vice-versa. Todas estas atitudes 
evidenciam que a troca de saberes é fundamental. Em outros 
momentos, verificou-se, nos depoimentos dos professores, que os pais 
das crianças podem auxiliar a reacender as chamas de esperança e 
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utopia. “A utopia é a exploração de novas possibilidades e vontades 
humanas, por via da oposição da imaginação à necessidade do que 
existe, só porque existe, em nome de algo radicalmente melhor 
que a humanidade tem direito de desejar e por que merece a 
pena lutar” (SANTOS, 2000, p. 323). É certo que os sujeitos 
que trabalham em prol da educação ambiental necessitam de 
sonhos e propósitos em comum para que ocorra um engajamento 
coletivo, o qual tenha como principal esteio o meio ambiente. De 
acordo com Santos (2009, p. 54), “o primeiro desafio é reinventar 
as possibilidades emancipatórias que havia nesse conhecimento 
emancipador: uma utopia crítica. Vivemos hoje em um mundo 
dominado por utopias conservadoras”.

Embasando-se nestas concepções, veem-se caminhos viáveis 
para a reinvenção da emancipação social. Inspirados nesse mote, 
discutiu-se a transformação das comunidades no convívio ambiental, 
desvelando conceitos que negam a estruturação do pensamento 
complementar às estratégias da ciência hegemônica, no âmbito da 
educação ambiental e da extensão universitária. Floriani (2000, 
p. 37) argumenta que “tornar-se um mundo viável e não apenas 
possível, eis o grande desafio para os que começam a perceber que 
fazer ciência em novas bases, é menos complicado do que parece, 
mas é mais complicado do que efetivamente se apresenta”.

Frisa-se que o projeto de extensão universitária da UNICRUZ – 
Profissão Catador – tem demonstrado, por meio de ações de educação 
ambiental, que é viável realizar um trabalho de esclarecimento 
em novas bases via educação popular, passando a ter um novo 
fundamento diante dos processos de reinvenção da emancipação 
social. A ecologia dos saberes dialoga e dá visibilidade aos recortes 
sociais que muitas vezes são invisíveis mediante a ciência ocidental 
ou a grande mídia monopolista. Como já referido anteriormente, 
para que se pudesse chegar a estas considerações, buscou-se embasar 
o presente estudo na práxis do reinventar a emancipação social e na 
ecologia do saberes do sociólogo português Boaventura de Sousa 
Santos. A partir desta visão, problematizaram-se os conceitos de 
razão metonímica, proléptica e da sociologia das emergências.
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Buscou-se evidenciar, por meio das experiências dos catadores 
do projeto e dos alunos das doze escolas da região, que existem 
alternativas vigentes de educação ambiental no contexto 
extensionista, quebrando modelos hegemônicos. Às vezes os 
saberes populares não são devidamente reconhecidos e considerados 
no âmbito cientifico. Frequentemente a participação destes no 
contexto acadêmico é reduzida ou quase nula, o que acaba por 
excluir os sujeitos da empiria diante da cientificidade hegemônica 
no processo de construção do caminho epistemológico. Há tempos 
a UNICRUZ vem trabalhando nestas frentes, abrindo-se para este 
movimento de mescla de saberes, por meio de idas e vindas da 
periferia até a academia e vice-versa.

Verificou-se, portanto, que as ações “Profissão Catador e 
Cruzaltino na Escola” não irão salvar o planeta de um instante 
para o outro, porém contribuem e deixam um legado para o meio 
ambiente local, para a construção da cidadania e para a reinvenção 
da emancipação social. Esta intervenção destacou, sobremaneira, 
a relevância do protagonismo dos catadores, que saem do chão 
de fábrica da associação para serem ativistas sociais em prol do 
meio ambiente no mundo escolar, onde contam suas vivências 
práticas de trabalho, relatam suas histórias de vida e constroem 
outros saberes. Nestes momentos, os personagens fictícios, como 
o Cruzaltino e o Super Seletivo, contribuem, de forma lúdica, 
para que os catadores consigam expressar suas realidades de vida 
que ensinam e dão exemplos práticos de uma luta diária que é 
o sobreviver, o resistir e o agir em meio a situações adversas do 
cotidiano urbano e socioeconômico.

Entende-se que a construção do saber entre emissor e receptor 
precisa ser invertida de maneira emergente. Nem sempre o 
diplomado é o detentor do saber, pois, no caso da educação ambiental, 
só consegue se expressar, de forma simples e ser compreendido, 
aquele que tem a vivência. Conviver e interagir com a realidade 
social, fato que muitas vezes não é visualizado por aqueles que não 
querem ampliar seus saberes, parece ser um dos caminhos para os 
sujeitos que buscam propor alternativas viáveis.
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A educação ambiental não pode se resumir na distribuição de 
materiais publicitários de “conscientização” aos sujeitos, que, muitas 
vezes, não leem ou acabam por colocar nas lixeiras incorretas, 
danificando assim o material que poderia gerar renda para o 
catador. “Fazer acontecer” na educação ambiental é ter em mente 
que o diálogo contínuo com o outro é fundamental. Neste ponto, 
Odum e Barret (2007) reforçam que “mudanças de comportamento 
e de atitude são necessárias”.

De acordo com esta perspectiva, torna-se essencial agir, persistir 
e sensibilizar os sujeitos de forma dinâmica e lúdica, sem querer 
impor ou controlar de forma ditatorial. Assim talvez se consiga 
plantar uma pequena semente de esperança, que pode ser regada 
pelas novas gerações, em prol de uma transformação social em que 
todos se sintam parte do contexto ambiental em que se inserem. 
Floriani (2000, p. 23) complementa esta ideia ao mencionar que:

“Construir o conhecimento de maneira interdisciplinar, 
nas interfaces do sistema natural e social não se dá em um 
passe de mágica, nem por boas intenções teóricas. Neste 
sentido, a produção do conhecimento interdisciplinar é um 
processo em construção, onde as barreiras bem plantadas 
de uma cultura científica departamental e disciplinar 
representam apenas o seu lado aparente. O caminho para 
as mudanças será certamente longo pra todos aqueles que 
se lançam em semelhante aventura”.
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iNtrodução

Um tema de debate frequente nas Instituições de Ensino Superior 
(IES), principalmente nas comunitárias e privadas, é o papel da 
Extensão Universitária. Mesmo em momentos de crise, em muitas 
IES não há dúvidas: a extensão tem um papel fundamental como 
articuladora da relação Instituição/Comunidade, tangibilizando os 
processos educativos por meio da articulação entre ensino, pesquisa 
e extensão, e oportunizando aprendizagem mútua. Por outro lado, 
em determinadas IES evidencia-se constante questionamento, 
principalmente em momentos de desequilíbrio econômico, como 
o atual, nos quais há um aumento da inadimplência, evasão de 
estudantes e consequente redução de recursos financeiros disponíveis. 
Neste sentido, o objetivo deste artigo é relatar aspectos da prática 
educativa da Universidade da Região de Joinville/UNIVILLE, que 
investe na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A 
prática educativa será vislumbrada a partir da experiência de 10 anos 
de projetos desenvolvidos na UNIVILLE, que capacitam mulheres 
da comunidade joinvillense, com foco nos saberes do campo do 
design, grupos SempreViva e AmaViva. O desdobramento do artigo 
focalizará o papel da extensão universitária no processo de educação 
(em nível superior e na educação formal) de cidadãos e recursos 
humanos sensíveis para as questões sociais.

iNdissociaBilidade eNtre eNsiNo, pesquisa e 
exteNsão

As experiências advindas de situações acadêmicas, cujas relações 
ensino-pesquisa e extensão se consolidam, são aportes necessários 
para que estudantes e professores transitem por conteúdos de ordem 
vivencial, nos quais o aprendizado tem uma relação direta com as 
práticas. Na Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), em 
Santa Catarina, os Projetos de Extensão que visam à geração de 
trabalho e renda (Projetos SempreViva e AmaViva), articulados 
a pesquisas da Pós-graduação em Design e a investigações de 
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iniciação científica/PIBICs), possibilitam que essa realidade ganhe 
espaço e seja, efetivamente, concretizada.

Neste artigo, apresenta-se uma parcela das experiências resultantes 
de tais contribuições, num histórico que, no ano de 2016, representa 10 
anos de trabalhos. Dentre os inúmeros desafios presentes no âmbito 
educacional, conforme destaca Gasparin (2002), está o de equacionar 
os conhecimentos trabalhados em sala de aula, tornando-os presentes 
na vida cotidiana, de modo a promover respostas que despertem, no 
futuro profissional, a consciência crítica acerca daquilo que ocorre 
na sociedade. Assim se configuram os projetos de extensão, como 
oportunidades em que professores, acadêmicos e participantes - em geral 
oriundos da comunidade - gerenciam o conhecimento e potencializam 
suas capacidades. No tocante às ações, a partir do conteúdo aprendido, 
o mesmo autor destaca que: a prática social final é a nova maneira de 
compreender a realidade e de posicionar-se nela, não apenas em relação 
ao fenômeno, mas à essência do real, do concreto. É a manifestação 
da nova postura prática, da nova atitude, da nova visão do conteúdo 
no cotidiano. É, ao mesmo tempo, o momento da ação consciente, 
na perspectiva de transformação social, retornando à prática social 
inicial, agora modificada pela aprendizagem (GASPARIN, 2002). 
Em relação ao processo educacional, da experiência aqui relatada, a 
transformação social ocorre no ensino superior (com o envolvimento 
de estudantes bolsistas, estagiários e voluntários), bem como no 
processo educacional das participantes do projeto (em decorrência das 
atividades de capacitação e do compartilhamento dos seus saberes).

Há um entrelaçamento de interesses que se consolida no 
entorno do ensino e que recupera a essência do design. Se em 
muitos países o design foi desenvolvido a partir de uma tradição 
artesanal, no Brasil as práticas empíricas foram desconsideradas 
(BORGES, 2011). Assim, o uso do design para a transformação 
das relações sociais cria as condições adequadas para conjugar 
ensino e conhecimento a ações concretas, em contextos onde essas 
demandas são eminentes e onde as necessidades são uma certeza, 
uma vez que “é nas periferias da periferia que residem os maiores 
desafios para o design” (CARDOSO, 2008).
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Esta ênfase do design no processo de transformação social também 
está presente na definição de design do ICSID (Web), que considera 
esta área como um processo de resolução de problemas centrado 
no humano e orientado para o desenvolvimento de produtos, 
sistemas, serviços e experiências por meio da criatividade cuja essência 
inclui resignificar problemas em oportunidades, considerando também 
a esfera social e a co-criação da qualidade de vida. Ao longo de 20 anos 
de experiência docente na capacitação de recursos humanos (no ensino 
superior para área do design, com sensibilidade social e que oriente o 
processo de design para as pessoas), a equipe que gerencia os projetos 
de extensão discutidos neste relato tem notado o cenário da extensão 
como um excelente campo para despertar o exercício da empatia e da 
sensibilidade, tão relevante para o processo de design. Paralelamente, o 
protagonismo, os processos de design participativo e de co-criação (que 
são a essência das ações educativas conduzidas com as participantes) 
têm potencializado o reconhecimento de suas habilidades e da 
autonomia no seu processo educativo (o retorno das participantes para 
o processo de educação formal tem sido crescente, incluindo aquelas 
que escolheram se profissionalizar na área do design por meio dos 
cursos de bacharelado em design oferecidos pela instituição).

proJetos de exteNsão como Geradores da 
articulação eNtre eNsiNo, pesquisa e exteNsão

Os projetos geradores das ações de indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão universitária, aqui destacados, são 
os Projetos SempreViva, AmaViva, os quais têm contribuído 
significativamente com as comunidades de baixa renda, 
vislumbrando os processos adequados de gestão em design e, ao 
mesmo tempo, possibilitando laboratórios de vivências e práticas 
entre estudantes de diversos cursos e habilitações.

O projeto SempreViva, anualmente, proporciona a 30 mulheres, 
cadastradas junto à Secretaria de Assistência Social de Joinville, 
acesso a conhecimentos teóricos e práticos, relacionados ao campo do 
Design, visando à geração de trabalho e renda. Por meio de oficinas 
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de projeto de produto, projeto de programação visual, modelagem, 
costura, serigrafia, estamparia e empreendedorismo, as integrantes do 
SempreViva são capacitadas para o desenvolvimento de artefatos que 
consideram o meio ambiente, em seus modos produtivos, e investem 
em ações sustentáveis. Os artefatos desenvolvidos congregam saberes 
acadêmicos, do campo do Design de Moda, e saberes artesanais, 
representativos da identidade do grupo produtor.

O projeto AmaViva congrega artesãs 
remanescentes de projetos que capacitam para geração de trabalho 
e renda por meio de saberes do campo do design, com vistas 
à produção associada de artefatos. O projeto investe na formação 
continuada por meio de oficinas relacionadas a empreendedorismo, 
cooperativismo, criação e promoção da imagem dos 
produtos e produção de artefatos conforme demandas.

Os dois projetos, ao longo de seus 10 anos de existência e 
contando apenas com financiamento próprio da Instituição e o apoio 
de parceiros que doam matérias-primas e da Secretaria Municipal 
do Bem-Estar, que providencia vale-transporte, oportunizaram 
campo de estudo para alunos da graduação (de diversos cursos) e 
mais recentemente da Pós-Graduação (strictus sensos).

vínculo dos projetos amaviva e sempreviva com a 
vocação tecno-científica do ppGdesign

Considerando as possibilidades de contribuição com o fomento 
do design nos setores produtivos, social e público, em 2013 a Univille 
implantou o Curso de Mestrado Profissional em Design. De acordo 
com a proposta de criação do Programa de Pós-graduação em Design 
(PPGDesign) da Universidade da Região de Joinville, o mestrado 
em Design da Univille considera o design de produtos e serviços um 
espaço para a capacitação de profissionais na área do design voltados 
à solução de problemas complexos e inseridos em uma abordagem 
sistêmica, considerando setor produtivo, social e público. A Figura 
1 evidencia a área de concentração e as linhas de atuação além de 
destacar palavras-chave a elas associadas considerando os objetivos 
dos projetos de geração de renda AmaViva e SempreViva.
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Figura 1 – Caracterização do PPGDesign e conexão entre aspectos conceituais 
do programa e da atuação nos projetos de extensão da UNIVILLE

PPGDesign Univille

[Área de Concentração] Design e Sustentabilidade: compreende questões 
e aspectos relacionados ao design no contexto urbano e em empresas de 
diversos segmentos industriais ou artesanais, com abrangências analítica, 
metodológica, de pesquisa aplicada e teórico-reflexiva. Considera as 
transformações sociais, culturais e tecnológicas, discutindo o papel dos 
profissionais que atuam nesse contexto.

[Linha de Atuação 1] Produção 
do Design e Contexto 
Sociocultural:  investiga as relações 
do design com a realidade social, 
considerando o contexto urbano, 
o mercado, o comportamento do 
consumidor, a sociedade, a cultura 
material e suas questões simbólicas 
e estéticas. Abrange a influência e 
as ações do design na reprodução 
dos valores culturais e sociais, 
objetivando o desenvolvimento de 
produtos e serviços sustentáveis. 

[Linha de Atuação 2] A 
linha de atuação em Produção 
Tecnológica e Sustentabilidade: 
investiga questões direcionadas 
ao estudo das relações usuário-
objeto e meio ambiente, 
levando em conta aspectos de 
interface, interações físicas e 
sustentabilidade. Abrange novas 
possibilidades em relação aos 
aspectos de desenvolvimento, 
produção e gestão do processo 
de design e do desenvolvimento 
de produtos e serviços. 

[Palavras-chave Área de Concentração] 
Design e Sustentabilidade: 
Segmentos artesanal; 
Transformações sociais/culturais /tecnológicas.
[Palavras-chave Linha de Atuação 1] 
Produção do Design e Contexto Sociocultural:  
Relações do design com a realidade social; 
Sociedade, cultura material e suas questões simbólicas e estéticas. 
Ações do design na reprodução dos valores culturais e sociais, 
Desenvolvimento de produtos sustentáveis.
[Palavras-chave Linha de Atuação 2] 
Produção Tecnológica e Sustentabilidade:
Relações usuário-objeto e meio ambiente,
Desenvolvimento, produção e gestão do processo de design 

Fonte: Adaptado pelos autores a partir da APCN do curso.
A estruturação das atividades técnico-científicas (pesquisa, extensão 

e sua articulação com o ensino e a transferência de conhecimento para 
os setores produtivo, público, social) ocorre por meio dos projetos de 
pesquisa cuja estruturação fundamenta-se na indissociabilidade do 
conhecimento. Os projetos de pesquisa que atuam com os projetos de 
extensão AmaViva e SempreViva são os grupos de pesquisa certificados 
pelo CNPq ‘Design, Cultura e Sociedade’, ‘Design de Serviços’ e o projeto 
de pesquisa ‘Urbe: Design e Relações de Uso’ vinculado ao Grupo de 
pesquisa LECid (Laboratório de Estudos em Design-Cidade).
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Figura 2 – Grupos de pesquisa certificados pelo CNPQ

Grupo de Pesquisa em Design, Cultura e Sociedade
 Investiga as relações do design com a realidade social, considerando o 
contexto urbano, mercadológico e a sociedade; 
Conexão com os projetos de extensão: as ações do grupo de pesquisa 
incluem projetos de extensão universitária, denominados SempreViva 
e AmaViva, que apoiam ,de maneira prática, por meio de pesquisa 
aplicada, as investigações teóricas.

Projeto de pesquisa URBE: Design 
e Relações de Uso possui foco no 
relacionamento estabelecido entre 
usuários e artefatos, sistemas e 
serviços. Os enfoques associados 
são: (1) cidade; (2) empreendimentos 
sociais/locais (3) educação; (4) 
colaboração/participação; (5) 
terceira idade 
(6) uso prescrito e uso real; 
(7) comportamento e acesso a 
experiência do usuário
As conexões entre os projetos de 
extensão com foco em trabalho e 
geração de renda e concretizam 
por meio do enfoque em 
empreendimentos sociais/locais, 
educação, colaboração, participação 
e principalmente pela análise das 
contradições entre o uso previsto e o 
uso real dos artefatos desenvolvidos 
pelas participantes dos projetos.

Grupo de Pesquisa em Design 
de serviços visa fomentar a 
melhoria dos processos de 
serviços de organizações de 
serviços de Joinville e região e 
intermediar a relação academia e 
organizações, oportunizando aos 
mestrandos um campo de estudo 
e prática. Dentre os resultados 
destaca-se a realização de 
consultorias e de workshops com 
foco na temática.
As conexões com os projetos 
de extensão ocorrem por meio 
de workshops relacionados 
à qualidade de produtos, de 
serviços e aspectos relacionados 
à comercialização dos produtos.

Fonte: Adaptado pelos autores a partir da APCN do curso.
Dentre os desafios propostos pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) aos mestrados profissionais, 
que se caracterizam pelo forte compromisso com a transformação do 
cenário produtivo, social e público no qual estão inseridos, destaca-
se a formulação de estratégias para qualificação do ensino em todos 
os níveis; ações neste sentido têm sido orientadas (para a educação 
informal) por meio de projetos de extensão e de pesquisa voltados 
para pessoas de baixa renda, como as que são atendidas pelos projetos 
AmaViva e SempreViva. Destaca-se que os projetos Sempre Viva e 
Ama Viva, desde 2013, estão associados ao PPGDesign e visam à 
educação para o empreendedorismo de mulheres de baixa renda.

Assim, as intersecções entre o PPGDesign e os referidos projetos 
de extensão ocorrem ainda por meio dos Trabalhos de Conclusão 
de Curso (dissertação, projeto técnico específico, estudo de casos, 
propriedade intelectual, patentes, depósito de patentes, projeto de 
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produto ou serviço, entre outros) que devem estabelecer vínculo 
entre a profissional do mestrado e ênfase do problema de pesquisa 
e situações que possibilitem responder à desafios associados ao 
setor produtivo/social/público.

O quadro 1 elenca os TCCs defendidos até o início de 2016 (e 
os projetos em andamento) que estão diretamente relacionados aos 
projetos de geração de renda AmaViva e SempreViva.
Quadro 1 – Trabalhos e Projetos relacionados aos projetos de geração de renda 
AmaViva e SempreViva
Trabalhos de conclusão de Curso Concluídos até 2016 Vínculo
Indústria de Moda e Projetos Sociais: 
Possíveis Práticas de Cooperação.
O relatório técnico realizado no PPGDesign/
Univille considerou a Indústria de moda 
e projetos sociais com foco em práticas de 
cooperação entre as artesãs do Projeto AmaViva, 
produtor dos artefatos da marca Sempre Flor, 
e a marca de moda infantil Dente d’Leão. 
A metodologia incluiu o estudo descritivo-
exploratório abrangendo os agentes envolvidos 
na pesquisa, a marca Dente d’Leão e o Projeto 
AmaViva, e análise dos dados qualitativa 
fundamentada em três conceitos-chave de Pierre 
Bourdieu (campo, habitus e capital simbólico). O 
estudo resultou em um processo de cooperação 
recíproco e sustentável entre a marca de moda 
infantil Dente d’Leão e as artesãs que elaboram os 
produtos artesanais da marca Sempre Flor. 
Palavras-chave: Moda; Artesanato; 
Sustentabilidade; Cooperação
(Adaptado de SILVA, J. A.; 2015)

MESTRADO

Design e Artesanato: uma relação social recíproca
A dissertação realizada no PPGDesign/Univille 
abordou temáticas ‘Design de Moda’ e ‘produção 
manual’ considerando processos recíprocos com 
base na teoria dos signos, de Pierre Bourdieu. A 
investigação foi conduzida com grupos femininos 
objetivando a geração de trabalho e de renda e 
destaca a responsabilidade social e a necessidade 
de uma relação social recíproca, entre artesãos e 
designers, visando à definição de identidade para 
os artefatos produzidos. Foram considerados 
aspectos sociais, culturais e históricos como 
constitutivos das práticas. 
Palavras-chave: Design de Moda; Artesanato; 
Projetos de geração de trabalho e renda.
(Adaptado de LORENZI, R. C. R.; 2015)

GRADUAÇÃO
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Pedras semipreciosas e técnicas artesanais: linha 
de acessórios a ser desenvolvida por projetos de 
geração de renda da Univille
O Trabalho de Conclusão de Curso realizado por 
aluna do Curso de Design com ênfase em Moda, do 
Departamento de Design da UNIVILLE, propôs uma 
coleção de bolsas, utilizando refugos de materiais 
(gema e couro) descartados por indústrias do Sul do 
Brasil. Para a confecção dos artefatos, buscaram-se 
produção manual e técnicas artesanais operadas por 
integrantes dos projetos geração de renda vinculados 
à Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). 
O projeto das bolsas foi criado com auxílio do grupo 
produtor em relação recíproca. Por fim, apresentou-se 
como resultado uma coleção de bolsas, criada a partir 
de refugos de gemas e couro, entrelaçadas aos saberes 
das artesãs dos projetos geração de renda para a 
confecção dos artefatos.
Palavras-chave: Coleção de bolsas; Artesanato; 
Projetos de geração de trabalho e renda.
(Adaptado de Trabalho de Conclusão de Curso 
FONTANA, D. L; 2015)

GRADUAÇÃO

Trabalhos de Conclusão de Curso [Mestrado] 
em Andamento Vínculo

Continuidade do projeto pedras semipreciosas 
e técnicas artesanais: linha de acessórios a ser 
desenvolvida por projetos de geração de renda 
da Univille
O trabalho de mestrado, em andamento, propõe 
sequenciar a pesquisa desenvolvida pela proponente 
como Trabalho de Conclusão de Curso. Pretende-se 
investigar técnicas e outros materiais possíveis para 
o desenvolvimento de bolsas com refugos de couro 
e gema. A investigação será aplicada aos projetos 
de extensão AmaViva e SempreViva, através da 
confecção dos artefatos com essa matéria-prima. 
Configurando-se em plano de negócios, o projeto 
objetiva também desenvolver uma marca para 
esses artefatos desenvolvidos pela proponente, 
considerando essa pesquisa contínua.
Palavras-chave: Coleção de bolsas; 
Reaproveitamento de materiais; Projetos de 
geração de trabalho e renda.
(Adaptado de proposta de mestrado de 
FONTANA, D. L; 2016)

MESTRADO
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Design e Projetos Sociais: Processos e 
Resultados da Extensão Universitária
O relatório técnico em andamento reflete acerca 
dos processos e dos resultados de projetos. 
Objetiva identificar os resultados obtidos por meio 
de capacitações feitas junto a grupos femininos 
de extensão universitária da região catarinense, 
baseados no design. A metodologia empregada 
ancora-se no método de Pierre Bourdieu que, 
concentrado na aplicação prática da teoria, busca 
respostas sociológicas a partir dos conceitos chaves 
de sua abordagem: Campo e Habitus. Propõe-
se, por meio de relatório técnico, apresentar um 
estudo acerca dos resultados desses projetos 
de extensão universitária, baseados no design, e 
consolidar diretrizes para a evolução consciente 
e estratégica desses grupos, repercutindo no 
empoderamento das agentes envolvidas. 
Palavras-chave: Campo; Habitus; Projetos sociais.
(Adaptado da proposta de mestrado de HERMES, 
L; 2016)

MESTRADO

Trabalhos de Conclusão de Curso [Graduação] 
em Andamento Vínculo

Design de Serviço como Estratégia de Geração 
de Renda para o Projeto Amaviva
Este trabalho de Conclusão de Curso consiste em 
desenvolver estratégias de geração de renda para o 
projeto “AmaViva” por meio do Design de Serviços. 
Propõe conhecer os problemas e as oportunidades 
a serem solucionadas, reposicionando o projeto 
“AmaViva”, deixando de ser apenas ensino, para 
geração de trabalho e renda. Tem por objetivo 
estabelecer um ciclo contínuo de produção, meios de 
divulgação e venda, podendo se expandir para fora do 
espaço acadêmico, trazendo maior reconhecimento 
a sua marca “SempreFlor”. Ainda, propõe promover 
conhecimento em diversas áreas do design, que 
auxiliam no artesanato, disponibilizado pelo projeto 
“SempreViva”.
Palavras-chave: Design de Serviço; Projetos sociais.
(Adaptado do Trabalho de Conclusão de Curso de 
SILVA, I, I; OLIVEIRA, C; 2016.

GRADUAÇÃO

PIBICs e PIBPG (Projetos de Iniciação científica) Vínculo



155

EcoBanner
A pesquisa de PIBIC foi desenvolvida por ex-

aluna do curso de Design de Moda (e atual aluna 
do mestrado). O Projeto de Iniciação Científica, 

intitulado “Ecobanner”, proposta vinculada ao Projeto 
de Extensão AmaViva, em parceria com a Secretaria 
de Assistência Social de Joinville e Departamento de 
Design da UNIVILLE (Universidade da Região de 
Joinville), objetivou investigar, em termos teóricos 
e práticos, possibilidades de desenvolvimento de 

artefatos ambientalmente amigáveis que, por meio da 
aplicação de ferramentas do campo do design e reuso 
de banners descartados pela UNIVILLE, auxiliem 
na visibilidade dos projetos de pesquisa e extensão 

da própria universidade. Como principais resultados 
do projeto, destacam-se: a) produtos desenvolvidos e 

informações adquiridas, ao final da pesquisa repassados 
ao projeto de extensão AmaViva, por meio de oficinas 

de capacitação, estimulando a ação sustentável, 
agregando saberes e técnicas de design ao grupo e 

promovendo a geração de trabalho e renda; b) assentos 
sustentáveis modulares, com reaproveitamento de 

lonas do GAMPI (evento anual do departamento de 
design da universidade), foram produzidos e dispostos 

para uso no ambiente universitário, os quais foram 
desenvolvidos em parceria com os projetos AmaViva 

e Univille em Ação. Entende-se que a pesquisa 
Ecobanner, em suas ações, promoveu a sustentabilidade 

na universidade, a consciência ambiental e a geração 
de trabalho e renda entre os agentes relacionados ao 

projeto; explorou novas alternativas de matéria-prima 
para a produção de design; e possibilitou a interação da 

pesquisa e extensão na academia. 
Palavras-chave: Sustentabilidade; Reaproveitamento de 

materiais, Projetos Sociais
(Fonte Primária).

PIBIC

GRADUAÇÃO

O Quadro 2 apresenta alguns dos resultados produzidos por 
meio dos projetos relatados.
Quadro 2 – Resultados de projetos relacionados ao AmaViva e SempreViva
Identidade visual dos produtos e dos projetos
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Imagens relacionadas ao histórico dos grupos

Imagens relacionadas aos produtos

 Imagens relacionadas à produção

Estudos para identificar aspectos relacionados à identidade do 
grupo e dos produtos
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Imagens dos produtos desenvolvidos em cooperação com empresa

Imagens dos produtos desenvolvidos a partir de pedras 
semipreciosas e refugos

Fonte: Adaptado de Lorenzi (2015), Silva (2016) e Fontana (2015).

coNclusão

Duas questões são recorrentes na área de extensão: o seu papel 
e a sua importância, principalmente em momentos de crise, como o 
que atualmente se vive em todas as Instituições de Ensino Superior; 
e a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de 
um desafio agir em consonância com os preceitos da extensão e 
oportunizar situações nas quais a graduação e a pesquisa possam 
colaborar e/ou participar.

Neste sentido, os projetos de extensão SempreViva e Amaviva da 
Univille podem servir de bons estudos de caso, pois nos seus mais 
de 10 anos de desenvolvimento veem continuamente respondendo 
assertivamente a ambos os desafios anteriormente citados.
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Os grupos de pesquisa vinculados aos projetos de extensão e 
os trabalhos já defendidos em nível de graduação e pós-graduação 
(conforme Quadro 1) demonstram claramente como promover a 
indisssociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; além disso, tais 
resultados servem de base para justificar e superar o debate acerca 
da importância e do papel da extensão.

Por outro lado, independente das questões internas das Instituições 
de Ensino Superior e dos debates teoréticos nela deflagrados, nada 
supera a satisfação e o prazer ao se contribuir com os processos 
educativos, tanto dos estudantes - que aplicam e replicam saberes 
acadêmicos, a partir das práticas junto aos grupos SempreViva 
e AmaViva -  como das aprendizes integrantes dos projetos de 
extensão - que são capacitadas por meio da integração entre saberes 
acadêmicos e saberes artesanais e por intermédio das trocas que se 
estabelecem entre comunidade e academia. Os resultados de nossas 
experiências, em muito, superam nossas expectativas.
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Resumo: O presente artigo contempla um relato de experiência 
resultante das intervenções pedagógicas efetivadas no projeto de 
extensão “Mãos de vida”, da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 
O objetivo da proposta de intervenção foi promover práticas educativas 
numa perspectiva ecoformativa para crianças em vulnerabilidade social. 
Adentramos no compartilhamento de saberes e atuações com interação 
entre profissionais da saúde e educação: Educação Física, Filosofia, 
Arteterapia, Psicologia, Enfermagem, Medicina e Nutrição. Trata-
se de pesquisa de abordagem qualitativa, com foco na hermenêutica 
fenomenológica. O trabalho foi realizado semanalmente no Instituto 
Lar da Juventude e Educação, Parque Dom Bosco, Itajaí, SC, no ano 
de 2015 e primeiro semestre de 2016, com 30 crianças. Usamos como 
estratégia didático- pedagógica a “Roda da Saúde”, procedimento de 
uma Tecnologia Social -CITRANSI- desenvolvida no referido projeto. 
Ocorreram encontros expositivos e dialogados articulados com 
expressão artística, textos, vídeos, filmagens, músicas, práticas corporais 
com diversos recursos e espaços como contato com a natureza. As ações 
favoreceram o fortalecimento de energias vitais e cognitivas para a 
expansão da percepção corporal ampliada; experiências com diferentes 
linguagens provocadoras de ações comunicativas e expressivas; 
sensibilização para cuidado de si e do outro relacionando com a saúde 
integral; valorização dos aspectos que envolvem a promoção da saúde 
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e favorecimento do estilo de vida; ampliação dos laços afetivos. As 
vivências ecoformativas e transdisciplinares possibilitaram às crianças 
novas descobertas de significados de seus viveres nos seus contextos de 
vida, bem como a abertura de elevação de autoestima e da emergência 
de novas alegrias na trajetória de vida.
Palavras-chave: Ecoformação. Crianças. Educação.

iNtrodução

A intencionalidade da proposta educativa dentro de um projeto de 
extensão é fundamental quando assumimos responsabilidades perante 
a formação humana e educação numa perspectiva ecoformativa. A 
coerência do processo está envolvida nas formas de ser e de saber, 
efetivadas em prol de aprendizagens significativas. “Somos cidadãos 
planetários. Mas esta nova cidadania não nos é dada; é preciso construí-
la entre todos. Essa é nossa missão, que nos impulsiona a busca 
caminhos para reencantar a educação.”(TORRE et al., 2008, p. 19).

Este relato de experiência do Projeto Mãos de Vida, da 
Universidade do Vale do Itajaí, desenvolvido em parceria com o 
Parque Dom Bosco, Itajaí, SC, junto às crianças em vulnerabilidade 
social teve como objetivo promover práticas educativas numa 
perspectiva ecoformativa, visando ao desenvolvimento da percepção 
da criança sobre a relação ser humano, sociedade e natureza.

Consideramos que a educação é um universo que favorece a 
compreensão dos saberes necessários para emancipação humana e 
empoderamento para a cidadania. As ações pedagógicas precisam 
favorecer aos educandos o reconhecimento de seu potencial interno 
para transformação do seu ser a partir de suas relações consigo 
mesmo, com o outro e com o mundo. Neste sentido, “Entendemos 
a ecoformação como uma maneira sintética, integradora e 
sustentável de entender a ação formativa, sempre em relação ao 
sujeito, à sociedade e à natureza. O carácter de sustentabilidade 
somente é possível quando se estabelecem relações entre todos os 
elementos humanos.” (TORRE et al., 2008, p. 21).

O suporte para pensar a constituição humana nas 
dimensões bio-psíquico-espiritual, social e ambiental ocorreu 
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transdisciplinarmente, envolvendo as diferentes áreas da 
saúde, fortalecendo laços sociais, afetivos e interfaces entre os 
conhecimentos com práticas integradoras, norteadas pelo princípio 
ético do respeito à vida, que se manifesta em cada pessoa envolvida. 
Com efeito, entende-se que as pessoas ligadas ou unidas por laços 
de afeto, conhecimento, consideração, confiança, entre outros, 
podem influenciar mudanças no comportamento e na percepção do 
ser e suas relações.

As crianças necessitam ter oportunidade para o reconhecimento 
de seu potencial e suas ligações, “[...] a criança aproveita todas e 
cada uma das experiências para integrá-las e frutificá-las.”(PUJOL, 
2008, p. 337).

Dentro dessa visão, desenvolvemos o trabalho que a seguir 
descrevemos.

o olHar metodolóGico

O presente Relato de Experiência expressa os resultados da 
pesquisa de abordagem qualitativa, com foco na hermenêutica 
fenomenológica, desenvolvida a partir das oficinas realizadas 
no projeto de extensão “Mãos de vida”, da UNIVALI, numa 
proposta educativa que contempla a ecoformação como abordagem 
educativa, que estabelece relação entre o ser humano, a sociedade 
e a natureza. Com efeito desta relação, os processos de ensino 
aprendizagem abrem para vivências educativas de transcendência, 
ou seja, a ressignificação da existência, com sentido para a vida do 
aluno e do professor.

O projeto de intervenção educativa foi desenvolvido por meio 
de oficinas temáticas, tendo em vista a relação ser humano-
cultura-natureza-espiritualidade. O local foi no  Instituto Lar da 
Juventude e Educação - Parque Dom Bosco, na cidade de Itajaí, 
SC, às sextas-feiras, das 8h às 10h, entre os meses de março e julho 
de 2015 e março e junho de 2016. Participaram  das atividades 30 
crianças, entre 09 e 12 anos de idade, da Instituição citada, que 
promove uma educação não formal e tem como iniciativa oferecer 
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ações socioeducativas para as crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade social.

Os temas desenvolvidos ocorreram com o uso da  
transdisciplinaridade, que implicou interconexão entre vários 
profissionais de forma alternada nas especificidades da área de 
atuação, entre eles: filósofo, psicológo, arteterapeuta, educador 
físico, enfermeiro, nutricionista, médico e fisioterapeuta. As ações 
de assessoramento e capacitação foram sustentadas na ética do 
cuidado integral em prol da saúde e se expressou no respeito e 
no amor incondicional à vida da pessoa, organização, entidade 
ou instituição atendida; bem como nos conhecimentos téorico-
metodológicos com vista à ecoformação, à promoção da saúde e às 
suas relações com a vida.

O desenvolvimento do trabalho foi dinamizado na abertura para 
o diálogo interrelacional e para a aceitação para o aprender e ensinar 
uns com outros. Visamos à reflexão permante dos diferentes temas 
por meio de diferentes recursos didáticos, como textos, filmes, vídeos, 
imagens, histórias de vida, arteterapia, entre outros.

Como estratégia didático-pedagógica, foram realizadas 
atividades de acolhimento com as crianças na “Roda da saúde”, 
técnica procedimental constituída na Tecnologia Social - Círculo 
Transdisciplinar de Saúde Integral (CITRANSI), desenvolvida 
por professoras integrantes do projeto “Mãos de Vida”, com base 
nas práticas de educação e saúde no cuidado às mulheres com 
Câncer de Mama (DITTRICH; BERNARDO; BARRETA, 2012; 
DITTRICH; MELLER; GIORGI, 2013).

 O desenvolvimento da “Roda de Saúde” se dá em três movimentos 
de atividades inter-relacionadas e que formam uma metodologia que 
encontra seus pressupostos epistemológicos na Teoria do Corpo-
Criante de Dittrich (2008; 2010), que defende que a criatividade e a 
espiritualidade são expressões da auto-organização dos processos 
vitais e cognitivos do ser humano, no seu aprender a aprender para 
conhecer e conviver com significado existencial. Dentro desta 
visão, foram efetivadas atividades de acolhimento e de educação 
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para a vida com as crianças em vulnerabilidade social através da 
“Roda da saúde”, que se dá em três movimentos procedimentais:

1) Preparo do ambiente: o ambiente é preparado 
energeticamente para receber as crianças, num propósito acolhedor 
de amorosidade à vida. As cadeiras da sala são dispostas em círculo, 
para a efetivação simbólica em diferentes linguagens e propósitos 
temáticos, configurando a Roda da Saúde como símbolo circular 
integrador. São escolhidas uma música e uma mensagem visual em 
Arteterapia e Filosofia, além de dinâmicas que vêm do contexto da 
cultura dos sujeitos e manifestações das pessoas envolvidas;

2) Preparo da equipe transdisciplinar: no círculo realiza-
se um movimento de concentração e energização dos processos 
vitais cognitivos da equipe transdisciplinar (professores e alunos 
bolsistas), que se dá por meio do diálogo para dinamizar a abertura 
de consciência no propósito do trabalho e movimentos corporais 
para o reforço da concentração, da consciência individual e 
interatividade de todos os envolvidos nas ações educativas, para a 
escuta acolhedora e as intervenções possíveis;

3) Movimento circular da saúde integral: momento no qual 
se recebem as crianças com tudo o que a equipe preparou. Inicia-se 
a ação educativa transdisciplinar para o cuidado à saúde. Ocorrem 
diversas práticas com foco no ser criativo e problematizador, 
envolvendo todos de maneira integrada:

– Recepção das crianças: Apresenta-se uma fala inicial de 
acolhimento e boas-vindas com música e mensagem. Mostra-se, 
com uma postura de acolhimento amoroso, uma fala de saudação 
e de acolhimento. Todos ficam sentados em círculo, formando um 
símbolo de unidade vital-cognitiva, integradora e complexa, criativa 
e inteligente nos seus diferentes saberes e sentimentos pessoais. 
O grupo inicialmente participa ouvindo ou cantando uma música 
tocada por um aluno bolsista do curso de música, ou por meio de 
vídeo clip. Além disso, projetam-se imagens cromoterapêuticas e 
são realizadas dinâmicas que envolvem expressividade e diversas 
formas de linguagem corporal;
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- Apresentação do tema específico: são realizadas atividades que 
mobilizam o acesso ao conhecimento, à reflexão interativa vibracional 
da música, das atividades específicas ao tema do dia e dos saberes 
envolvidos que cada um apresenta. São dinamizados temas ligados 
ao ser humano, à vida, à saúde, à ciência e à espiritualidade, visando 
à autorreflexão para a educação em saúde e elevação da autoestima 
e descoberta de sentido de vida. Estimula-se a percepção sobre o 
espaço de pertencimento na relação grupal, como prática educativa 
que oportuniza conhecimentos, posturas no pensar e no conviver. 
Elas emergem de diálogos educativos em diferentes linguagens de 
arte que se traduzem em vivênciais e experiências, e que trazem 
algum sentido para a vida dos participantes. Ocorrem muitas ações 
pedagógicas envolvendo textos, registros ilustrativos por meio da 
arte, vídeos, imagens, músicas, exercícios corporais, construção e 
exploração de recursos didáticos, além do contato com a natureza 
como processo terapêutico.

– Reencontro do ser integral na saúde: acontece na retomada e 
na continuação da dinâmica da “Roda da Saúde” quando todas 
as crianças em círculo desenvolvem ações com a Arte, com a 
Filosofia, com a Psicologia, com a Educação Fisica e a Nutrição, 
as quais mobilizam a ressignificação dos conhecimentos temáticos 
envolvidos. Ao término das reflexões, existe um momento para 
escutar e/ou cantar novamente uma música, a qual geralmente é 
eleita pelas crianças ou criada por elas. O intuito desta atividade 
final é a harmonização do fluxo energético das dimensões fisico-
biológica, psíquica, espiritual e social, tendo em vista a tomada de 
consciência sobre o ser e sua saúde, despertando para a criação e o 
aprofundamento de laços sociais, afetivos e de conhecimento sobre 
a realidade, mas que possa trazer sentido à vida.

um olHar de compreeNsão soBre as vivÊNcias

Ao dinamizar os processos educativos, numa perspectiva 
ecoformativa, o diálogo constante entre os profissionais foi 
fundamental, portanto o compartilhamento de saberes possibilitou 
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a proposta transdisciplinar. Ocorreram reflexões em torno da 
proposta metodológica, na delimitação das estratégias adequadas 
aos objetivos, também dos temas e dos conteúdos emergentes que 
colaborariam com experiências e aprendizagens envolvidas num 
contexto relacional entre as pessoas, a sociedade e a natureza. 
Para Dittrich (2010), esta relação favorece o estímulo ao potencial 
humano para o desenvolvimento de suas criatividades e seus 
olhares de significado sobre a sua caminhada existencial.

Nas oficinas o foco foi pensar a condição humana das crianças 
em vulnerabilidade social. Como diz Morin (2011), a condição 
humana implica a educação a uma sensibilização de todos os sujeitos 
envolvidos. Para provocar e alcançar tal propósito, cada criança 
pesquisou o significado do seu nome, tanto na intencionalidade dos 
pais, na escolha, quanto na sua origem.

 Foi uma atividade muito válida para as crianças, porque provocou 
o diálogo com os pais e muitas descobertas inusitadas que trouxeram 
valorização do eu e a elevação da autoestima. As histórias de vida 
e as ligações afetivas familiares foram evidenciadas em torno da 
identidade do nome das crianças. Todas as definições de escolha e 
significados dados pela pesquisa foram positivos e caracterizavam o 
ser importante de cada criança que foi compartilhando na Roda da 
Saúde. Com efeito, através das falas apresentadas individualmente 
para o grupo, novas emergências de significado e de sentido vieram 
à tona, confirmando um eu no mundo e para o mundo.  “Conhecer 
o humano é, antes de tudo, situá-lo no universo, e não separá-lo 
dele. [...] Quem somos? É inseparável de onde estamos? De onde 
viemos? Para onde vamos?” (MORIN, 2011, p. 43). Estas palavras 
de Morin confirmam que o significado do nome da pessoa liga-a à 
dinâmica da vida no universo de representações que ela estabelece 
entre o seu eu - o outro - a família - a sociedade e a natureza. Para 
Dittrich, Espindola e Koefender (2013), essa compreensão indica 
postura de amorosidade à vida na relação para com o outro, para 
com o mundo cultural, natural e com Deus.

A livre expressão de sensações e de conhecimentos foi 
fundamental para estabelecer a consciência de si, do outro e do 
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ambiente. O resgate do significado do nome da criança foi para 
ela uma vivência de autoafirmação diante de si e de seu meio 
cultural. Para Torre (2008, p. 24), num campo conceitual da 
transdisciplinaridade, “[...] de ação ecologizada que se manifesta 
na formação integral do ser humano através de sua relação 
com o mundo (ecoformação), com os outros (conformação, 
heteroformação), consigo mesmo (autoformação) [...]” e favorece 
a descoberta de novos sentidos para viver.

 Para ampliar este propósito, foi realizada a construção de 
cartazes, em que todas as crianças expressaram suas percepções e 
compreensões sobre o que são na vida e o que é viver. As principais 
definições englobaram a saúde, numa percepção de corpo integral, 
interligaram saúde e vida, doença e morte. As crianças reconheceram 
o quanto é necessário cuidar do corpo e promover saúde. Ter 
vontade de brincar também foi evidenciado, elas relacionaram com 
as sensações de quando estão com algum problema de saúde, que 
ficam apáticas. Reconheceram que ter saúde está relacionado aos 
estilos de vida, à qualidade de vida e que os processos vitais são 
fundamentais para evitar a doença. Estas percepções indicam que 
houve um movimento processual da criatividade da criança sobre 
a sua existência e a percepção dela sobre o movimento da vida 
nela mesma e no seu entorno. Para Nascimento (2013, p. 90), “A 
criatividade é o próprio exercício de liberdade de pensar, de agir, 
de ser, além dos padrões que adotamos. Ser criativo implica atitude 
livre, a partir da qual se assume um papel de responsabilidade pela 
criação de sua própria realidade”.

Nessa direção, as crianças também desenvolveram uma 
pesquisa sobre “O que é vida”, interligando com os diálogos e o 
que aprenderam com a proposta do Projeto de Extensão “Mãos 
de Vida”. Em virtude de as crianças fazerem parte do grupo de 
formação em Informática na instituição, foram incentivadas a 
elaborar apresentações no programa power point, com a colaboração 
da professora da área. Foi muito interessante, porque selecionaram 
imagens, vídeos e textos muito coerentes com a proposta. A imagem 
das mãos que irradiavam luz, que se tornavam terreno para as 
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plantas, que segurava um bebê, entre outras, foram incluídas e 
significadas, demonstrando a ligação com o nome do projeto – 
“Mãos de Vida”.

As crianças justificaram as relações exaltando a proposta e 
as ações vivenciadas no projeto como uma descoberta de novos 
significados e significantes de vida. Como diz Frank (2001), quem 
descobre um por que viver encontra qualquer o quê e como viver. 
Nesse trabalho, as crianças encontraram uma relação de significado 
e de estímulo para viver focada na valorização das “Mãos”, que 
podem fazer muitas coisas e trazem vida nova, esperança da 
emergência de algo novo, mudança e transformação. Nas palavras 
de Navarra (2013, p. 83), a educação contemporânea está desafiada 
a compreender que o ser humano aprende ao longo de sua vida, 
por isso educadores deveriam “[...] ser capazes de ensinar o desejo 
de aprender, a arte de aprender a aprender. Com grande ênfase na 
compreensão da leitura já que saber ler consiste em decidir quais 
as informações que precisamos”.

A atividade de pesquisa citada referenda que os saberes 
apresentados expressaram sobre a busca do bem-estar, a saúde 
do ser humano, o alívio da dor física, também de sentimentos e 
sensações negativas que poderiam ser novamente significados. 
Ao encontrar um o quê e um por que nas respostas dos símbolos, 
encontraram as Mãos de Vida e sugeriram exercícios e atividades 
físicas que poderiam aliviar os sintomas. Ficou evidente nas 
falas a importância da vida e de desejá-la, para isso valorizaram 
os exercícios físicos, alimentação saudável e um relacionamento 
positivo com o outro como primordial para o bem-estar.

Entre as atividades desejadas, as crianças sugeriram a dança, 
portanto organizamos oficinas envolvendo diversos estilos de 
dança e a partir dela muitas possibilidades de ritmo, expressão 
e consciência corporal foram potencializadas. Nas vivências, 
a princípio, sentiram maior dificuldade na aproximação, no 
contato com o outro, na maioria dos casos ocorreu a rejeição, 
em virtude de o companheiro não ser a pessoa mais próxima do 
grupo. Nesse momento, dialogamos muito sobre a necessidade de 
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ampliar a socialização e os laços afetivos. Para Torre (2011, p. 47), 
nos processos de educação “a criatividade é uma emergência do 
potencial transformador  que surge em situações de adversidade, 
carência ou diversidade relegada, dando um novo sentido ao que 
sempre foi conceituado como potencial cognitivo”.

A partir das vivências foi possível ampliar o respeito e o 
movimento nas formas de linguagens como interconexão 
dialógica. Uma dimensão muito evidenciada e percebida desde 
o princípio foi a necessidade de afeto, de amigos, da família, de 
respeito, de paz, de fé como fundamentais para a vida plena. Ficou 
evidente a valorização do ser humano na sua dimensão biopsico-
espiritual, social e ambiental no entendimento da existência do ser 
e potencialização da vida.

A dança é um fenômeno que toma forma (aparece) na 
consciência implícita de si mesmo - de quem dança -; na 
experiência vivida, singular e vital; no fluir vivo e dinâmico 
que se apresenta num todo único e contínuo. Assim, a 
natureza do fenômeno criado em dança é estabelecida pelo 
corpo em movimento, que dá vida a uma forma dinâmica 
e única, o que faz com que essa natureza e suas estruturas 
inerentes sejam, em cada experiência, criadas e recriadas 
novamente. Nisso, dançarino e forma são um todo: ele não 
se move através de movimentos, não é agente da forma, 
mas seu centro motor. (SARAIVA, 2007, p.227).

Por meio da cultura da dança ocorreram diferentes experiências 
de percepção e expressão corporal, ritmos, criatividade nos 
movimentos, em que as crianças criaram muitas possibilidades 
técnicas e de socialização. Também surgiram reflexões que a dança 
é uma das principais práticas de lazer que os jovens e a família, de 
modo geral, têm acesso, são espaços de interação social e de direito 
do cidadão.

Influenciadas pela musicalidade, as crianças escolheram uma 
música que expressava a intencionalidade e os desejos do grupo 
em relação à vida. A música escolhida se tornou o “hino” do grupo. 
Em todos os encontros as crianças cantavam acompanhadas pelo 
profissional da música no toque do violão e gaita de boca. A música 
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escolhida foi “Dias de Luta, Dias de Glória”, do grupo Charlie 
Brown Júnior. Conversamos sobre as ideias trazidas pela música 
e qual delas tinha significado maior para cada um. Cada criança 
escolheu uma parte da música e expressou seus significados 
pessoais. Os principais fragmentos citados foram “Mas hoje dou 
valor de verdade para minha saúde para minha liberdade”, “Dias 
de luta, dias de glória”.

A música foi uma cultura importante para sensibilização por 
meio do ritmo e da letra, as expressões foram mobilizadas por 
meio das diversas linguagens do corpo, pois também criamos 
coreografias que representaram a mensagem da música. Os 
movimentos criados possibilitaram a sensibilização para o corpo 
e movimento, para sentir o próprio ritmo. “[...] movimento é 
como que uma percepção que temos, como a vivência dos sons, 
especialmente a música, que nos encontra, nos envolve e nos move, 
enfim, toma conta.” (SARAIVA, 2005, p. 233).

 A reflexão sobre as dimensões do corpo-criante e sobre os 
processos vitais e cognitivos foi evidenciada ao pensar sobre o 
potencial do corpo na dança, o qual expressa a criatividade como 
um fenômeno natural do movimento dos processos das dimensões 
biopsico-espiritual, social e ambiental do ser humano (DITTRICH, 
2010). A consciência corporal está articulada às diversas dimensões 
do ser humano. As percepções sobre o corpo ativo em movimento 
passaram a ser valorizadas ao sentir as contribuições dos exercícios 
e das atividades para saúde no contexto da qualidade de vida e 
aprimoramento da recuperação das condições vitais e cognitivas do 
ser humano. As crianças foram paulatinamente recuperando uma 
percepção maior sobre si mesma e sobre o significado do outro nas 
suas vidas.

Neste trabalho foi possível evidenciar que, quanto mais espaço 
de expressão e suporte social para compartilhamento de saberes, 
reflexões e diálogo uma pessoa obtém, mais capaz se tornará 
para superar situações de estresse e desenvolver condições para 
enfrentar as adversidades da vida. 
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Identificamos avanços positivos no decorrer do trabalho em 
relação aos aspectos pessoais e coletivos que interferem nos estilos 
de vida, na ligação existencial. Identificamos alguns aspectos a 
partir de um instrumento diagnóstico que denominamos “Círculo 
da vida”, que exigiu avaliação pessoal das crianças em relação às 
várias determinantes pessoais imprescindíveis para as condições 
vitais e cognitivas do seu sentir-se no mundo, como: alimentação; 
lazer e brincar; atividades e condição física; lazer; espiritualidade; 
relações emocionais, afetivas pessoais e familiares; entre outras. Para 
Merleau-Ponty (1999), os saberes sobre as vivências apreendidas 
se instalam nos horizontes abertos pela percepção, e estes vão 
constituindo o corpo próprio, de uma criança, como um “nó” de 
significações vivas, que atua a todo o momento no movimento de 
sua criatividade, frente aos desafios do mundo circundante.

Percebemos que, após o trabalho desenvolvido e sua reavaliação, 
todos os aspectos abordados foram amplamente potencializados 
de forma positiva pelas crianças. Ocorreu um grande esforço das 
crianças para qualificar os aspectos relativos à manutenção de 
estilos de vida positivos. Ficou evidente, no movimento de falas 
que vinham carregadas de significados de vida, a abertura de 
consciência para a vida no decorrer das intervenções.

A maior problemática evidenciada pelas crianças foi relacionada 
à falta de sensibilidade perante as relações que estabelecem com a 
natureza, pois não costumavam observar as plantas e os animais, 
portanto a vivência estava muito desconectada do natural e do 
sentido do cultural. Elas mostraram nos movimentos de suas 
corporeidades que seu pensar e suas ações muitas vezes eram 
mecanizadas e repetitivas. A tarefa definida para amenizar este 
problema foi de observar a natureza e relatar o que se via e o que 
sentia nessa relação.

Registramos que os relatos posteriores foram muito importantes, 
pois abriram a percepção da criança para um olhar sensível e 
solidário para com a natureza que se expressa como grande “Mãos 
de Vida”. As crianças, ao viverem essa experiência, relataram as 
seguintes falas: “Vi um passarinho muito colorido” (Criança 11). 
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“Cuidei de uma flor durante a semana e ela ficou mais linda.” 
(Criança 3). “Corri atrás das borboletas.” (Criança 16). Essas falas 
apontam a confirmação da ecoformação como um processo de 
articulação do ser humano em relação com o outro e a natureza e de 
conhecimento de si mesmo. Morin (1977) afirma que é a natureza 
que liga, que articula e faz a vida emergir nas suas diferenças e 
diversidades. Reforçando este argumento vem Maturana e Verden-
Zoller (2004, p. 33), explicando que:

Por causa do contínuo entralaçamento do linguajear e 
do emocional que implicam conversar, as conversações 
recorrentes  estabilizam o emocional que elas implicam. 
Ao mesmo tempo, devido a esse mesmo entrelaçamento do 
linguajear com o emocionar, mudanças nas circunstâncias 
do viver que modificam o conversar implicam alterações no 
fluir do emocionar, tanto quanto no fluxo das coordenações 
de ações daquelas que participam dessas conversações. 

Nessa direção no contexto da cidadania, problematizamos: 
“Como cidadão o que devo fazer para ser uma pessoa melhor?”.

As crianças disseram: “Ser uma boa pessoa, respeitando o outro 
e colaborando com os deveres.” (Criança 6). Dialogamos sobre 
cidadania, direitos e deveres e, de modo geral, elas falaram que 
cidadania é ter direitos e deveres e ser um bom cidadão. Entre as 
falas, podemos destacar: - “Ser bom e ajudar as pessoas.” (Criança 
4). “Cuidar da nossa cidade, da nossa família e de nós” (Criança 9).  
“Ser livre e brincar é muito bom, ter liberdade” (Criança 15).

A prática Transdisciplinar entre os profissionais da saúde e 
da educação possibilitou atividades articuladoras de abertura 
ao conhecimento e ao diálogo, permitindo uma visão integrada 
do ser humano e também das dimensões que envolvem a saúde 
na perspectiva da vida. Foi possível ampliar nas crianças o 
reconhecimento de si na dimensionalidade da pessoa, a fim de 
estimular a percepção sobre as diversidades e os significados 
disso para a vida.  Para isto, primeiramente, buscamos o 
reconhecimento da formação humana interna como ser biológico, 
físico, psicológico, espiritual e nas dimensões e relações do ser 
social, cultural e histórico.
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O desejo de brincar sempre foi muito evidenciado pelas crianças, 
portanto favorecemos diversas brincadeiras. As manifestações 
lúdicas foram fundamentais para um grupo que apresentava 
necessidade de expressão e canalização das energias agressivas. 
A cama elástica foi um dos aparelhos que possibilitou muitas 
brincadeiras para as crianças. As ações foram muito variadas e 
mobilizaram muitas habilidades de saltar, girar, cair, circular em 
torno dela, entre outras, envolvidas numa descarga energética do 
potencial criativo da criança. “Talvez seja mais correto tomar o 
brincar como sendo um processo criativo vinculado ao fenômeno 
da curiosidade e ao fenômeno das intencionalidades do homem. 
Brincar faz nascer o homem” (SANTIN, 2003, p. 108).

Esse relato de experiência vem apontar caminhos didático-
pedagógicos da “Roda da Saúde”, que oportuniza num trabalho na 
extensão universitária, uma prática ecoformativa, a qual ajuda a 
criança em situação de vulnerabilidade social a resgatar uma nova 
forma de se perceber no seu contexto e de viver educação como 
um processo criativo de aprender a aprender com o seu próprio 
viver, nas práticas com suas professoras e grupo de alunos. Com 
efeito, nesse processo ecoformativo a criança vai aprendendo a 
dar significado desde si mesmo. E isso é fundamental para uma 
educação transformadora.

coNsiderações FiNais

O projeto de extensão Mãos de Vida vem dentro de sua 
metodologia ecoformativa, trazendo o procedimento didático-
pedagógico para uma formação para crianças, o qual possibilita a 
expansão de suas percepções sobre si, o outro, o mundo natural em 
seu entorno. As diferentes áreas e profissionais articularam-se em 
aspectos comuns e cruzamentos dos conhecimentos para promover 
ações pedagógicas e reflexões na perspectiva da ecoformação. 
No primeiro momento, as crianças expressaram uma identidade 
registrada no desejo de ser importante e aceita e, a partir do nome 
pessoal, fizeram descobertas existenciais, a valorização do eu, 
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promovendo a autoestima. As histórias de vida marcadas no nome 
pessoal foram potenciais para empregar sentidos de vida.

A estratégia didático-pedagógica “Roda da Saúde”, 
procedimento de uma Tecnologia Social (ITRANSI), desenvolvida 
no referido projeto, foi potencializadora para a efetivação de 
encontros expositivos e dialogados articulados com expressão 
artística, textos, vídeos, filmagens, músicas, práticas corporais 
com diversos recursos e espaços, como contato com a natureza. As 
ações favoreceram o fortalecimento de energias vitais e cognitivas 
da criança para a expansão da sua percepção corporal ampliada; 
experiências com diferentes linguagens provocadoras de ações 
comunicativas e expressivas, sensibilização para cuidado de si e do 
outro e da natureza, relacionando com a saúde integral, valorização 
dos aspectos que envolvem a promoção da saúde, favorecimento do 
estilo de vida, ampliação dos laços afetivos.

As vivências ecoformativas e transdisciplinares possibilitaram 
às crianças novas descobertas de significados de seus viveres no seu 
contexto de vida, bem como a abertura de elevação de autoestima e 
da emergência da alegria na caminhada de vida.
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Resumo: A Educação Ambiental é vista, hoje, como uma perspectiva 
de construção de valores sociais, de conhecimentos e atitudes voltadas 
para alternativas sustentáveis. Assim, através do projeto “Educação 
Ambiental: coleta, triagem e destinação do lixo” objetivou-se implantar 
um projeto de educação ambiental que oportunizasse a mudança de 
atitudes e práticas pessoais na escola, em casa e em sua comunidade, 
levando à modificação do comportamento social em relação ao meio 
ambiente. O projeto está sendo realizado na Escola Estadual de 
Educação Básica Professor Fernando Valter, Tubarão – SC. Esta 
escola atende 101 alunos matriculados no ensino fundamental, de 1º 
ao 9º ano, e está inserida em uma comunidade que vivencia vários 
problemas sociais, econômicos, educacionais e ambientais. Como 
metodologia, em um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa, 
através de um questionário, respondido pelos pais e alunos da escola, 
em que se averiguaram o conhecimento e o comportamento da 
comunidade escolar acerca da destinação dos resíduos sólidos.  Através 
das ações desenvolvidas até o presente momento, pode-se observar 
que está ocorrendo a sensibilização e a mudança de comportamento 
dos envolvidos em relação às questões ambientais, como a redução na 
produção do lixo e a preocupação em destiná-lo adequadamente.
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iNtrodução

O gasto desnecessário com embalagens, a poluição por objetos 
descartáveis e a geração de quantidades exageradas de lixo 
estão entre as principais consequências dos modelos de consumo 
adotados atualmente (MMA, 2004).

A geração de lixo no Brasil aumentou 29% de 2003 a 2014, o 
equivalente a cinco vezes a taxa de crescimento populacional no 
mesmo período, que foi 6%, de acordo com a Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). 
A quantidade de resíduos com destinação adequada, no entanto, 
não acompanha o crescimento da geração de lixo. Em 2014, só 
58,4% do total foi direcionado a aterros sanitários (AGÊNCIA 
BRASIL, 2015).

Mais de 41% das 78,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos 
gerados no país em 2014 tiveram como destino lixões e aterros 
controlados. Esses locais são inadequados e oferecem riscos ao 
meio ambiente e à saúde. Esses dados mostram que mais de 78 
milhões de brasileiros, ou 38,5% da população, não têm acesso a 
serviços de tratamento e destinação adequada de resíduos sólidos 
(AGÊNCIA BRASIL, 2015).

 Assim, o trabalho educacional é, sem dúvida, um dos mais 
urgentes e necessários meios para reverter essa situação (FELIX, 
2007). É na escola que se tem a oportunidade de exercer um papel 
significativo na modificação de valores e condutas ambientais, de 
forma contextualizada, crítica e responsável (REIGOTA, 1998).

A Educação Ambiental (EA) deve ser vista como um processo 
de permanente aprendizagem que valoriza as diversas formas de 
conhecimento e forma cidadãos com consciência local e planetária 
(JACOBI, 2003). É possível compreendê-la como um processo de 
construção de valores sociais, de conhecimentos e atitudes voltadas 
para alternativas sustentáveis.
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Nesse contexto, a Universidade do Sul de Santa Catarina 
(UNISUL), tomando por base o desenvolvimento e a integração 
entre ensino, pesquisa e extensão, busca desde a sua fundação uma 
aproximação muito grande com o trabalho de extensão, sendo uma 
das responsáveis pelo desenvolvimento regional (UNIVERSIDADE 
DO SUL DE SANTA CATARINA, 2006, p. 5).

Assim, a partir da etimologia da palavra extensão, do latim 
extensione, significa estender, ampliar, aumentar, ir além, a UNISUL 
considera o trabalho de extensão como toda e qualquer atividade de 
um indivíduo, grupo ou instituição, que propicie o aperfeiçoamento 
ou a ampliação de um projeto inicial (UNIVERSIDADE DO SUL 
DE SANTA CATARINA, 2006, p. 7).

Logo, através da Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(GEPEX), está sendo desenvolvido o projeto de extensão “Educação 
Ambiental: coleta, triagem e destinação do lixo”. Esse projeto faz 
parte do Programa de Educação Ambiental UNISUL, que propõe 
ações a serem desenvolvidas no âmbito da educação básica até a 
educação superior, em todos os seus níveis e modalidades de ensino.

Desde o ano de 2009, propõem-se projetos com a temática de 
EA, voltada à destinação do lixo, desenvolvidos até o presente 
momento em quatro escolas da região: Escola de Educação Básica 
Noé Abati (Bairro Andrino), Escola de Educação Básica Alda 
Hulse (Bairro São Raimundo), Escola de Educação Básica Senador 
Francisco Benjamin Gallotti (Bairro Oficinas) e Escola de Educação 
Básica Professor Fernando Valter (Bairro Congonhas). A Escola 
de Educação Básica Professor Fernando Valter está inserida em 
uma comunidade que vivencia problemas sociais, econômicos, 
educacionais e ambientais, necessitando do apoio da Universidade 
para busca de soluções para os problemas instaurados. No ano de 
2015, iniciou-se o projeto na escola EEB Fernando Valter e se 
pôde observar vários resultados, portanto se avaliou a necessidade 
de continuidade e ampliação do mesmo no ano de 2016.

Considerando que quando se desenvolve um trabalho de 
educação para a cidadania na escola o estudante leva para casa o 
conhecimento científico, passando a fazer parte do cotidiano de toda 
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a família, é que se propôs desenvolver o trabalho de EA na escola. 
Os pais, os irmãos, os amigos e outras pessoas do convívio desse 
estudante são motivados a participar do processo de aprendizagem, 
uma vez que o conhecimento é construído em conjunto.

Desse modo, o projeto de EA proposto tem por intuito envolver 
a comunidade escolar no processo de reflexão, reutilização e 
destino dos resíduos sólidos, e está vinculado à Unidade de 
Articulação Acadêmica (UnA) Saúde e Bem-estar Social, com a 
linha de orientação acadêmica Saúde e Meio Ambiente. Entendendo 
o conceito de saúde como uma prática social, percebe-se a 
interdependência entre indivíduos, organizações e comunidade, 
sendo fruto da interação com o meio ambiente. Nesse sentido, 
busca-se a promoção e a proteção à saúde dos cidadãos, a partir de 
um ambiente ecologicamente equilibrado em consonância com os 
princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O referido projeto está articulado com o ensino, uma vez que 
a Certificação de Educação Ambiental, componente do projeto 
Pedagógico (PPC) dos Cursos de Ciências Biológicas Bacharelado e 
Licenciatura, apresenta como competências a serem desenvolvidas 
nos acadêmicos planejar, coordenar e executar projetos em 
Educação Ambiental. Também se articula com a pesquisa, pois 
prevê a aplicação de questionários, abordando a questão da 
destinação do lixo.

Este projeto contribui para que a Universidade, além de estar 
desenvolvendo o seu papel de instituição formadora, responda aos 
dispositivos legais, visto que as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Ambiental (Resolução nº 2 de 15 de junho de 
2012) determina que a EA seja trabalhada de forma transversal 
e sistemática em todas as instituições de ensino superior. 
Segundo INEP (2015), é imprescindível na formação superior a 
abordagem das questões relacionadas ao meio ambiente. Além 
disso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Tubarão, os 
professores e os bolsistas do projeto desenvolvem no município 
diversas atividades no evento nacional da “Semana do lixo zero” 
e na “Semana do Meio Ambiente”. 
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Assim, este projeto possui como objetivo geral implantar um 
modelo de educação ambiental que oportunize a mudança de 
atitudes e práticas pessoais na escola, em casa e na comunidade, 
levando à modificação de comportamentos em relação ao meio 
ambiente. Como objetivos específicos, elenca-se: (i) levantar o tipo 
de lixo produzido na comunidade; (ii) verificar qual a destinação 
dada para o lixo produzido; orientar estudantes e demais membros 
da comunidade sobre a destinação correta do lixo; (iii) estruturar 
o ambiente escolar com lixeiras de coleta seletiva; confeccionar 
materiais didáticos e brinquedos com o lixo reciclável produzido na 
comunidade; (iv) revitalizar o jardim da escola a partir de materiais 
reutilizáveis; (v) revitalizar a horta escolar; (vi) implantar e manter 
composteiras para reaproveitamento do lixo orgânico; (vii) coletar 
e reaproveitar o óleo caseiro usado através da produção de insumos, 
como sabão, por exemplo; (viii) e participar e/ou promover 
eventos em que seja abordada a temática ambiental, assim como a 
socialização dos resultados do projeto.

Considera-se que, através desse projeto, a Universidade vem 
proporcionando aos envolvidos a tomada de consciência das 
situações que acarretam problemas no seu ambiente próximo 
e, consequentemente, para a biosfera em geral. Através de uma 
perspectiva dialógica, o projeto propicia reflexões sobre as causas 
dos principais problemas ambientais locais e ações na tentativa de 
resolvê-los. Tais ações levam a uma formação integral atendendo às 
finalidades da educação para o ambiente expressas pela UNESCO 
após a Conferência de Belgrado (1975): “Formar uma população 
mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas com 
ele relacionados, uma população que tenha conhecimento, competências, 
estado de espírito, motivações e sentido de empenhamento que lhe permitam 
trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os problemas 
atuais, e para impedir que eles se repitam”.

procedimeNtos metodolóGicos

O projeto de extensão “Educação Ambiental: coleta, triagem 
e destinação do lixo” está sendo realizado na Escola Estadual de 
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Educação Básica Professor Fernando Valter, situada na Estrada 
Geral do Bairro Congonhas, município de Tubarão – SC. Esta 
escola atende 101 estudantes matriculados no ensino fundamental, 
de 1º ao 9º ano. A escolha da escola foi realizada pelo fato de estar 
inserida em uma comunidade que possui problemas de ordem social, 
econômica, educacional e ambiental, evidenciando a necessidade de 
apoio da Universidade para busca de soluções.

No mês de março de 2015, os professores e os bolsistas 
extensionistas realizaram uma pesquisa com a comunidade escolar, 
através da aplicação de um questionário, que objetivou verificar a 
destinação do lixo. Os dados oriundos da pesquisa subsidiaram o 
desenvolvimento das etapas subsequentes do projeto. Esses bolsistas 
e os professores da UNISUL envolvidos no projeto passaram a 
ministrar palestras sobre a problemática do lixo para estudantes e 
cursos de extensão voltados aos professores e aos funcionários da 
escola, bem como a comunidade de Congonhas em geral. Os cursos 
têm por objetivo capacitar os professores para trabalharem com 
a temática do lixo em suas aulas, dando continuidade ao projeto 
mesmo após o encerramento das atividades previstas.

Durante o desenvolvimento do projeto, os bolsistas 
extensionistas realizaram uma campanha para separação 
adequada, coleta seletiva e reaproveitamento do lixo produzido na 
comunidade. Parte dos materiais classificados como recicláveis foi 
utilizada para a construção de materiais didáticos e brinquedos. 
A construção foi feita pelos estudantes, bolsistas e professores 
envolvidos no projeto, visando incentivar a escola na montagem 
de uma brinquedoteca. Além disso, a cada quinze dias, o lixo 
reciclável não utilizado nas atividades foi colocado à venda.

Em julho de 2015 foi instituída uma campanha para coleta de 
óleo caseiro usado, disponibilizando-se um local adequado para 
armazenamento do mesmo. Parte do óleo arrecadado está sendo 
utilizado para produção de sabão caseiro e o restante é vendido. O 
dinheiro arrecadado com a venda do lixo reciclável e do óleo usado 
fica disponível para a escola, que tem autonomia para utilizar o 
recurso da forma que considerar mais adequada. Como atividade 
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processual e contínua, a arrecadação do óleo e a produção de sabão 
vêm ocorrendo durante todo o desenvolvimento do projeto.

No ambiente escolar foram disponibilizadas lixeiras específicas 
para diferentes tipos de lixo, proporcionando um ambiente 
educativo para a coleta seletiva.

Em maio de 2015 foi feita a revitalização do ambiente escolar 
com pintura de jogos nas calçadas, para que, além de propor desafios 
e instigar a criança na busca por soluções às situações apresentadas 
durante o jogo, possam conduzi-la ao raciocínio, à troca de ideias 
e à tomada de decisões. Nos meses de março de 2016 a fevereiro 
de 2017, os bolsistas estarão revitalizando o jardim da escola com 
plantas ornamentais e frutíferas. No mesmo período, a horta escolar 
será revitalizada, sendo os alimentos colhidos e distribuídos para os 
membros da comunidade.  As mudas para revitalização da horta e 
do jardim escolar são adquiridas pela direção da escola, através dos 
recursos obtidos com a venda do óleo e dos materiais recicláveis. 
Para a adubação orgânica da horta e do jardim, foram implantadas 
composteiras para reaproveitamento do lixo orgânico.

Os resultados obtidos no desenvolvimento do projeto são 
apresentados em eventos promovidos pela Gerência de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (GEPEX) e na semana do Meio Ambiente da 
Unisul/Curso de Ciências Biológicas. Além disso, em consonância 
com o Programa de Desenvolvimento Local (PRODEL), o projeto 
desenvolve atividades e ações com estudantes dos diversos cursos 
da Universidade. O PRODEL é composto por um conjunto de 
projetos de extensão que objetivam promover o desenvolvimento 
equilibrado de uma comunidade; incentivar o empreendedorismo 
local, melhorando as condições de vida dos habitantes e utilizando 
as instituições públicas e privadas da comunidade como meio para 
atingir a população.

O PRODEL é direcionado aos estudantes bolsistas do Artigo 170 
e Programa de Auxílio ao Acadêmico Carente da Unisul (Proaac) 
que, para obterem ou renovarem o benefício, devem cumprir 20 horas 
semestrais de trabalhos em programas e projetos de extensão propostos 
pela Unisul. Por meio de dois Módulos (I e II), que resultam em um 
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total de 20 horas, são envolvidos em média 120 estudantes bolsistas 
do PRODEL (2 turmas de aproximadamente 60 estudantes).

No Módulo 1.1 (primeiro encontro presencial de 3h) é realizada 
uma palestra para os bolsistas PRODEL pelos professores do projeto. 
Na palestra, são abordados os seguintes temas: o que é lixo, tipos de 
lixo, destinação do lixo orgânico, educação alimentar e preparação 
de hortas. No módulo 1.2 são desenvolvidas atividades orientadas 
(6h), em que são disponibilizados materiais didáticos abordando 
os seguintes conteúdos: (i) intervenção humana sobre o ambiente: 
aspectos biológicos, culturais, socioeconômicos e filosóficos; (ii) 
Percepção e sensibilização ambiental; (iii) ética, cidadania e meio 
ambiente; e (iv) O processo educativo e as questões ambientais. No 
módulo 1.3 (segundo encontro presencial de 3h) é realizada uma 
oficina para confecção de brinquedos utilizando materiais recicláveis. 
Os materiais produzidos são doados para a EEB Fernando Valter e 
passam a fazer parte do acervo da brinquedoteca da escola.

No módulo II são realizadas palestras e oficinas pelos 
estudantes bolsistas do Artigo 170 nas escolas da região, focando 
as questões ambientais, objetivando a sensibilização e a mudança 
de atitudes e as práticas pessoais em relação ao meio ambiente. 
Também é realizada uma pesquisa pelos bolsistas do Artigo 170 
com os estudantes das escolas onde as palestras e as oficinas são 
ministradas nos diferentes cursos da Universidade. Neste módulo, 
ainda, é realizada a atividade de limpeza das margens do Rio 
Tubarão, desenvolvida em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Tubarão durante a Semana do Lixo Zero.

resultados e discussão

Os resultados do questionário revelaram a necessidade de 
mobilizar a comunidade para sua participação efetiva e ativa na 
implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos, através da 
separação dos materiais recicláveis e/ou reutilizáveis diretamente 
na fonte de geração. O Gráfico 1 se refere à questão: Você sabe a 
diferença entre lixo orgânico e lixo reciclável?
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Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
O Gráfico 2 se refere à questão: Você faz a separação do lixo 

doméstico?

Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
Comparando os gráficos 1 e 2, pode se perceber que, apesar de 

saber a diferença entre lixo orgânico e reciclável,  52% das famílias 
não faziam a separação do lixo. Como define o Ministério do Meio 
Ambiente, cada tipo de resíduo tem um processo próprio de reciclagem. 
Na medida em que vários tipos de resíduos sólidos são misturados, sua 
reciclagem se torna mais cara ou mesmo inviável pela dificuldade de 
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separá-los de acordo com sua constituição ou composição. De acordo 
com Dias (1993), sabe-se que a maioria dos problemas ambientais tem 
suas raízes em fatores socioeconômicos, políticos e culturais, o que 
justifica a inserção da Educação Ambiental no contexto escolar.

O Gráfico 3 se refere à questão: O que você faz com o lixo 
doméstico?

Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
O Gráfico 4 se refere à questão: Como você faz o armazenamento 

do lixo doméstico?

Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
Pelos gráficos 3 e 4, pode-se perceber que na comunidade a destinação 

final e o armazenamento do lixo não ocorrem de forma adequada, 
onde 51% das famílias enterravam, queimavam ou jogavam o lixo em 
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terrenos baldios e 24% armazenava de forma inadequada. A destinação 
e o armazenamento inadequados do lixo levam a sérias consequências 
ambientais, tais como: a poluição do solo, das águas superficiais e 
subterrâneas; a poluição atmosférica, além da proliferação de doenças.

O Gráfico 5 se refere à questão: Você considera correta a forma 
de armazenamento do lixo doméstico que utiliza?

Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
Apesar de haver problemas na forma de armazenar o lixo doméstico, 

94% das famílias pesquisadas consideravam correta a forma como 
realizava o armazenamento. Assim, percebeu-se a necessidade de 
sensibilização através de palestras e atividades, visando apresentar 
as vantagens de armazenar corretamente o lixo e, através da coleta 
seletiva, destinar corretamente os resíduos sólidos.

O Gráfico 6 se refere à questão: Neste bairro existe a coleta 
seletiva?

Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
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 O Gráfico 7  se refere à questão: Qual a frequência com que 
ocorre a coleta seletiva no bairro?

Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
A análise dos gráficos 6 e 7 permitem concluir que, apesar de 

saber que existe a coleta seletiva, 31% dos participantes da pesquisa 
não sabem qual a frequência com que ocorre. Comparando-se estes 
dados com os obtidos nos gráficos 2 e 3, percebe-se que 69% dos 
pesquisados sabem com qual frequência ocorre a coleta seletiva, 
porém somente 44% declarara fazê-la, e que 29% não destina o lixo 
separado para o recolhimento pelo caminhão, pois, de acordo com 
o Gráfico 3, somente 49% destina o lixo doméstico ao caminhão da 
limpeza urbana.

Mais uma vez, fica evidente a importância de desenvolver ações 
em relação às vantagens da separação do lixo doméstico com esta 
comunidade escolar, oportunizando a reutilização ou a reciclagem 
de materiais, a economia dos recursos naturais e a possibilidade de 
gerar renda.

Observando-se os dados obtidos no Gráfico 8 e comparando-
os com os do Gráfico 3, constata-se que 98% dos pesquisados que 
destinam inadequadamente o lixo doméstico não sabem qual é a 
destinação dada ao lixo coletado. Através desses dados, percebe-
se a urgência em desenvolver um trabalho coletivo na busca da 
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compreensão da problemática do lixo através da reflexão, não 
sobre o lixo em si, mas quanto ao seu significado simbólico, seu 
papel e sua contextualização cultural.

O Gráfico 8 se refere à questão: Você conhece o destino do lixo 
coletado pelo caminhão de limpeza urbana?

Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
O Gráfico 9 refere-se à questão: Você já recebeu orientações 

sobre como destinar corretamente o lixo doméstico?

Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
O Gráfico 10 se refere à questão: Você sabe o que é compostagem?
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Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
Através dos dados apresentados nos gráficos 9 e 10 evidencia-

se que 56% dos pesquisados nunca receberam orientações sobre 
a destinação adequada do lixo domésticos e que 68% não sabe o 
que é compostagem. Dos 52% que declararam que já receberam 
orientações sobre a destinação correta do lixo, 28% não sabe o que é 
compostagem. Comparando-se os dados dos gráficos 9 e 10 com os 
dados do Gráfico 2, percebe-se que 44% dos pesquisados dizem fazer 
a separação do lixo, no entanto 68% não sabe o que é compostagem, 
sendo essa a melhor forma de destinar adequadamente o lixo orgânico. 
Esses dados levam ao questionamento sobre a forma e a eficiência das 
orientações recebidas. O ambiente escolar é o mais propício para que 
sejam construídos conhecimentos sobre a educação ambiental, como 
um processo de reconhecimento de valores, que leva à formação dos 
sujeitos e dos cidadãos conscientes de seu papel no mundo.

O Gráfico 11 se refere à questão: Quem você considera 
responsável pela destinação do lixo doméstico produzido?

Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
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O Gráfico 12 se refere à questão: Quais os temas você considera 
importante que sejam trabalhados com seus filhos na escola?

Fonte: Elaboração dos autores, 2015.
A comunidade se sente responsável pelo lixo que produz 

(Gráfico 11) e considera essencial o papel da escola como 
instituição formadora (Gráfico 12), visto que aponta a necessidade 
de um trabalho educacional relacionado às questões ambientais. A 
EA tem sido um componente importante para repensar as teorias 
e as práticas que fundamentam as ações educativas, devendo ser 
interdisciplinar e orientada para solução dos problemas existentes 
na realidade local.

Através das ações desenvolvidas até o momento, observa-se que 
está ocorrendo uma mudança de comportamento dos envolvidos 
em relação à questão do lixo em função da redução na produção e 
na preocupação com seu destino adequado.

Dentre as atividades já desenvolvidas destacam-se:
1. Saída de campo com os estudantes em torno da escola, 

refletindo sobre as questões ambientais da comunidade, analisando 
a paisagem e destacando pontos relativos à destinação inadequada 
do lixo.

2. Realização de uma saída de campo com os estudantes 
no Parque ambiental da empresa Concessionária de Serviços 
Tractebel Energia – Capivari de Baixo/SC. O objetivo dessa 
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atividade foi mostrar a importância da preservação do ambiente, 
bem como discutir melhorias na qualidade de vida. Os estudantes, 
ao conhecerem o horto da Tractebel, reuniram subsídios para 
continuarem as atividades na horta escolar. No horto, foram 
trabalhadas técnicas e estratégias metodológicas de como fazer 
uma horta.

3. Organização da biblioteca da escola, separando material 
bibliográfico sobre o tema educação ambiental e criando um 
ambiente propício para pesquisa.

4. Ministradas palestras aos estudantes, pais e professores 
sobre educação e sustentabilidade; sobre como se pode tornar 
diárias as atitudes com respeito ao próximo e ao meio ambiente 
de forma responsável e consciente; sobre os resíduos produzidos 
de forma exagerada e como se pode diminuir esta quantidade 
confeccionando brinquedos e outros produtos; sobre o aumento da 
incidência de doenças; e sobre problemas ambientais decorrentes 
ao destino inadequado do lixo.

5. Realização de campanhas para incentivar a separação e 
destinar adequadamente os resíduos sólidos.

6. Implantação de coletores no pátio da escola, para que os 
estudantes pudessem armazenar os resíduos sólidos que separaram 
no lixo doméstico.

7. Realização de oficinas para produção de papel reciclável e sabão 
caseiro. Através dessa atividade, pretende-se que a comunidade e 
os estudantes reutilizem o óleo e não o descartem de forma errada 
no meio ambiente.

8. Implantação de um jardim suspenso utilizando garrafas PET 
(Figura 01).

9. Oficina para confecção de puffs de garrafa PET, os quais foram 
disponibilizados para uso no pátio da escola (Figura 02).

10. Confecção de 200 brinquedos com o lixo coletado para 
acervo da brinquedoteca da escola.

 11. Revitalização do jardim da escola com plantas ornamentais 
e frutíferas.
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12. Revitalização da horta escolar, com distribuição das 
hortaliças para a comunidade escolar.

13. Implantação de 04 composteiras para reaproveitamento do 
lixo orgânico.

Foto 1- Jardim suspenso com 
garrafas pet 

Foto 2- Oficina de confecção de 
puffs com garrafa pet

coNclusões

Este projeto está se desenvolvendo acreditando na Educação 
Ambiental como processo educativo, permanente e contínuo, que 
visa sensibilizar os envolvidos para o respeito com a natureza e entre 
os homens.  Através da construção de conhecimentos científicos e 
do exercício da cidadania, pretende-se contribuir para a formação 
de cidadãos que possam ter uma atuação crítica e consciente em 
relação às questões ambientais. O projeto vem gerando mudanças 
de atitudes em relação aos problemas ambientais existentes, entre 
eles a destinação do lixo. Os resultados esperados ao final deste 
projeto estão relacionados ao desenvolvimento de competências e 
valores que conduzam os envolvidos a repensar e avaliar as atitudes 
diárias e suas consequências no meio ambiente.
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FoNte de FiNaNciameNto

Para a execução deste projeto, obteve-se como fonte de 
financiamento a Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), 
disponibilizando um bolsista de extensão de 20 horas/semanais 
remunerado e a alocação de 8 h/a semanais de professores, assim 
distribuídas: 04 h/a para coordenação do projeto e 02 h/a para cada 
um dos dois professores membros da equipe. Outro bolsista do 
projeto conta com bolsa de extensão do Artigo 171. Participaram 
estudantes selecionados para as bolsas de estudos do artigo 170, 
fomento do Governo do Estado de Santa Catarina.

Foram estabelecidas parcerias com a Concessionária de Serviços 
Tractebel Energia e a Prefeitura Municipal de Tubarão, para a 
realização de saídas de campo e realização de eventos ligados à 
temática ambiental.



proJeto de exteNsão 
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Resumo: Este relato de experiência descreve ações de educação em 
saúde desenvolvidas com idosos no projeto de extensão “Envelhecimento 
saudável” - UNIVALI. Buscou compreender educação e saúde na 
perspectiva da mudança de hábitos e estilo de vida com base na cultura de 
movimento e no contexto de vida dos idosos. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva de abordagem qualitativa, fenomenológica, de um projeto 
desenvolvido em 2015 em uma Unidade Básica de Saúde de Biguaçu/
SC, com duas intervenções semanais e 40 idosos. No planejamento 
foram considerados o contexto social e as experiências vividas pelos 
idosos, produzindo novos significados para as práticas corporais, 
envolvendo diálogo sobre estilos de vida, efetivação de estratégias no 
contexto do lazer e da erradicação do sedentarismo com a proposta 
de se trabalhar com brincadeiras e adaptação dos jogos de acordo com 
as condições dos idosos. Com diferentes materiais e formas de saber e 
fazer sobre a temática, abriram-se caminhos para a desconstrução do 
sentido pejorativo do conceito de envelhecimento, o que potencializou 
as práticas. As mudanças de comportamento, principalmente no que diz 
respeito à autonomia do grupo, foi percebida na organização de passeios 
e no aumento do interesse de participação. O imaginário social do 
grupo, a princípio, caracterizou a ludicidade como específica do âmbito 
1 Doutorado e mestrado em Educação Física pela UFSC. Coordenadora do Projeto de 
Extensão: Envelhecimento Saudável, Professora e Coordenadora do curso de Licenciatura 
em Educação Física � UNIVALI.
2 Mestrado em Ciências da Reabilitação Neuromotora pela UNIBAN. Coord(a) dos Cursos 
de Educação Física Licenciatura e Bacharelado no Campus Itajaí/SC. Atuou nos projetos de 
extensão Envelhecimento Saudável e UNIVALI em Movimento.
3 Mestrado em Educação. Doutoranda em Educação pela UNIVALI. Atualmente é profes-
sora da Universidade do Vale do Itajaí e atua em projetos de extensão.
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infantil, excluindo o adulto e o idoso deste cenário. A partir das práticas, 
compreenderam o quanto o universo lúdico está presente no mundo 
da vida de diferentes formas e produzindo novos sentidos. Abriram-se 
caminhos para reflexões e ampliações das manifestações da cultura de 
movimento com possibilidades para transformação de hábitos e estilo 
de vida nas ações educativas pautadas nos esportes adaptados, danças 
e brincadeiras.
Palavras chave: Idoso. Saúde. Cultura de movimento.

iNtrodução

A educação em saúde é um desafio para os profissionais da área, 
pois remete a uma postura pedagógica em torno da construção 
do conhecimento e dos fatores que interferem ou contribuem 
na manutenção da saúde. O acesso às práticas educativas são 
oportunidades para as pessoas participantes potencializarem 
saberes sobre saúde e ações positivas em torno da qualidade de 
vida. Os encontros formativos são provocadores de engajamento 
individual e coletivo perante as reflexões e as expressões dos 
diálogos. Para Sousa (2012, p. 113), “A educação para a saúde é 
inseparável de uma educação para a vida e de uma educação para 
o ser pessoa, visto que a saúde [...] é um estado de bem-estar que 
tem conexão direta com as boas experiências de vida”.

Pensar na dinâmica da vida envolve uma visão ampliada de 
saúde, pois compreende atenção ao ser humano e suas relações. Em 
plena efervescência das discussões sobre os determinantes sociais 
de saúde, em que o entendimento é multifatorial e de complexidade, 
a saúde coletiva é tema principal nos debates das diferentes 
esferas da sociedade. A educação em saúde envolve formações 
com relações dinâmicas na busca do bem-estar, qualidade de vida, 
ampliando as noções atuais de promoção de saúde, e favorecendo 
atuações eficazes e participativas. As campanhas e os programas 
promovidos pelos profissionais da área de saúde são fundamentais 
para a abrangência, e também estratégias pensadas com coerência 
e responsabilidade.

A educação em saúde é entendida:
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[...] como estratégia integradora de um saber coletivo 
que traduza no indivíduo sua autonomia e emancipação. 
[...] como processo político pedagógico requer o 
desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, 
permitindo desvelar a realidade e propor ações 
transformadoras, enquanto sujeito histórico e social capaz 
de propor e opinar nas decisões de saúde para o cuidar 
de si, de sua família e da coletividade. (MACHADO et al., 
2007, p.335).

Para promover os propósitos da educação em saúde no 
contexto da cultura de movimento, consideraram-se, de acordo 
com Kunz (2001) as atividades que envolvem o movimentar-se 
humano com características lúdicas de jogos, ginástica, dança, 
entre outras, competitivas ou não, que podem ser criadas e 
recriadas, e que são reconhecidas culturalmente. Entende-se 
que estas práticas são promotoras de saúde quando realizadas 
coerentemente pelas pessoas e, preferencialmente, acompanhadas 
por profissionais da área.

O direito à saúde vem sendo reafirmado cada vez mais, a partir 
da Constituição de 1988, com a implantação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Brasil. As conferências internacionais de promoção 
de saúde ressaltam a necessidade de propostas de mudanças de estilo 
de vida. Não há dúvida de que a informação é muito importante e 
é parte fundamental do processo de transformação na vida de todo 
ser humano, entretanto já se sabe também que somente ela não é 
suficiente para determinar mudanças de hábito e de estilo de vida.

Os princípios e as diretrizes do SUS estão garantidos pela 
Constituição Brasileira, pela Lei Orgânica da Saúde 8080/90, 
pela Lei Federal 8142/ 90 e por outras legislações. A Lei 8080/90 
discorre sobre os quesitos necessários para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, abordando ainda temas referentes à 
organização e ao funcionamento dos serviços e da descentralização. 
A Lei 8142/90 trata da temática “controle social”, que diz respeito 
à participação da comunidade na gestão do SUS e às transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
Os profissionais da saúde do SUS também são mobilizados para 
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educação em saúde por meio da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde, proposto pelo Ministério da Saúde (2009).

Nas Unidades Básicas de Saúde, as ações de educação em saúde 
envolvem a prevenção e a promoção da saúde, as quais estão ligadas, 
principalmente, ao Programa de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), uma estratégia do Ministério da Saúde que contribui para a 
reorganização da atenção básica. Esta estratégia é o coração do SUS, 
que tem como objetivo aproximar os profissionais e a comunidade, 
promovendo espaços de diálogos e reflexões, embasando em 
ações intersetoriais, interdisciplinares, considerando o indivíduo 
e a sua inserção na família e na comunidade. A territorialização4 
tem papel importante, pois oferece subsídios sobre a população 
para construir um planejamento coerente com a necessidade da 
comunidade. Contudo, para se alcançar as metas estabelecidas pelo 
SUS, precisa-se atuar de acordo com o processo de humanização, 
a fim de oferecer uma resposta positiva à demanda dos usuários, 
a partir de um diálogo verdadeiro. Tal proposta está em sintonia 
com as questões de subjetividade dos usuários. Não se deve apenas 
calcar as práticas em dados objetivos, mas, sobretudo, na forma de 
condução dos diálogos.

De acordo com a Comissão Nacional sobre os Determinantes 
Sociais da Saúde (CNDSS 2010, p.1); “Em conjunto, os determinantes 
estruturais e as condições de vida quotidianas constituem os 
determinantes sociais da saúde e são responsáveis pela maior 
parte das desigualdades na saúde dentro e entre países”. Portanto, 
não se pode dizer que a saúde é responsabilidade apenas dos(as) 
médicos(as) e dos(as) enfermeiros(as) ou outros profissionais da 
saúde. A saúde tem um leque muito grande de elementos que a 
influenciam de forma significativa, ainda que estejam, muitas vezes, 
invisíveis aos olhos. Muitos condicionantes sociais e estruturais 
poderão ser fatores influenciadores, dependendo do modo e dos 
recursos individuais de interpretação e capacidade de resiliência.
� O conceito de territoriali�ação, para Robert Sack (1986), é uma estratégia de grupos 
��������p������fl����������������������f���v�����������á���.��������������������������������
�����õ���p��í�����,�����ô�����������������,������������f������������g����õ�������������-
rais para cada área.
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De acordo com Buss e Filho (2007), em 1913 a fundação 
Rockfeller financiou um projeto para treinar profissionais de saúde 
pública os quais iriam tratar de assuntos referentes, como o estudo 
sobre a evolução de doenças específicas, como um ramo especializado 
da medicina, entretanto se percebeu a importância das condições 
sociais, econômicas e ambientais na saúde dos indivíduos.

O principal desafio dos estudos sobre as relações entre 
determinantes sociais e saúde consiste em estabelecer uma 
hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais 
de natureza social, econômica, política e mediações através 
das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde 
de grupos e pessoas, já que a relação de determinação não 
é uma simples relação direta de causa-efeito. É através 
do conhecimento deste complexo de mediações que se 
pode entender por exemplo, que não há uma correlação 
constante entre os macros indicadores de riqueza de uma 
sociedade, como o PIB, com os indicadores de saúde. 
(BUSS; FILHO, 2007, p. 81).

É possível reconhecer uma das ideias centrais dos Determinantes 
Sociais e Saúde a partir de um olhar diferenciado sobre a temática 
da saúde, não apenas como o combate a estruturas como bactéria 
ou germe, mas apresentando um olhar de complexidade para a 
saúde. Não se pode descartar que o avanço da tecnologia possa 
ajudar significativamente na saúde, contudo sozinho não determina 
uma qualidade de vida melhor. O Japão tem a maior expectativa 
de vida mundial, não porque eles fumam menos, fazem mais 
exercícios ou comem mais arroz, mas porque é um dos países mais 
igualitários do mundo, eles procuram a igualdade política, cívica 
e moral. Japoneses têm na sua cultura a valorização de pessoas 
idosas, tratando-as com respeito e dignidade pela sua experiência e 
conhecimento, como ressaltam Buss e Filho (2007).

A pesquisa da prática pedagógica da Educação Física ganha 
força neste cenário, é possível perceber uma grande necessidade 
de adequação das metodologias aos contextos relacionados às 
áreas de atuação da Educação Física.  Contudo, muitas vezes, 
observa-se uma fragilidade teórica que deflagra uma confusão 
significativa acerca desta compreensão. As discussões sobre saúde 
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coletiva trazem imediatamente reflexões sobre temas, como 
informação e aprendizagem, eixos importantes para mudança 
de comportamento. Mudar estilo de vida visando à qualidade de 
vida não se faz apenas com informação. Já se sabe disto. Portanto 
algumas problematizações tornam-se evidentes no propósito 
ampliado da educação em saúde: Como promover a mudança de 
estilo de vida? De que forma se pode alterar a qualidade de vida 
das pessoas e implementar hábitos considerados saudáveis em 
suas rotinas?

As práticas corporais são fundamentais para alteração positiva 
dos estilos de vida e promoção da saúde, porém não podem 
ser consideradas como um remédio para curar doenças, não é 
justificativa coerente, pois valoriza apenas a ótica curativa. Práticas 
corporais são movimentos, e movimento é linguagem, e linguagem 
é a base de todas as significações. Desta forma o movimento deve 
ser encarado como libertador e não como fator alienante que se 
encerra no próprio corpo. O movimento deve ter sentido centrífugo, 
transcender o corpo. O enfoque da proposta foi o movimento 
relacional, pertencente à cultura, aquele que produz sentidos.

As práticas corporais são os elementos objetivos da cultura 
de movimento.

[...] o termo prática deve ser compreendido em sua 
acepção de ‘levar a efeito’ ou ‘exprimir’ uma dada intenção 
ou sentido e fazê-lo, neste caso, por meio do corpo, como 
indica e permite plenamente a língua portuguesa. Esta 
expressão mostra adequadamente o sentido de construção 
cultural e linguagem presentes nas diferentes formas de 
expressão corporal. (SILVA; DAMIANI, 2005, p.23).

Portanto, são consideradas práticas que contemplam o movimentar-
se humano reconhecidas e valorizadas num contexto sociocultural, 
com características lúdicas e prazerosamente adaptadas.

No contexto atual, de acordo com o Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2012, p.28), práticas corporais são expressões “individuais 
ou coletivas do movimento corporal, advindo do conhecimento e 
da experiência em torno do jogo, da dança, do esporte, da luta, 
da ginástica, construídas de modo sistemático (na escola) ou não 
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sistemático (tempo livre/lazer)”. Complementa ainda que são 
manifestações culturais de grupos com diferentes significados 
atribuídos pelas pessoas e “[...] devem contemplar as vivências 
lúdicas e de organização cultural; e que existem várias formas de 
práticas corporais: recreativas, culturais e cotidianas”.

Considerando os procedimentos metodológicos, esta pesquisa 
trata-se de um relato de experiência desenvolvida a partir da 
abordagem qualitativa das intervenções efetivadas no projeto de 
extensão na perspectiva fenomenológica. Os planejamentos das 
ações foram articulados com o ensino nas disciplinas de ginástica 
e prática docente. As intervenções ocorreram entre os meses de 
fevereiro a novembro de 2015, em uma Unidade Básica de Saúde 
na cidade de Biguaçu/SC, com duas intervenções semanais e a 
participação de 40 idosos. Estas intervenções foram organizadas 
por meio de ações teóricas/práticas, como oficinas e palestras. 
Para o desenvolvimento deste artigo, foram descritas as ações 
realizadas nas Unidades Básicas de Saúde. No planejamento foram 
considerados o contexto social e as experiências vividas pelos 
idosos, produzindo novos significados para as práticas corporais, 
envolvendo diálogo sobre estilos de vida, efetivação de estratégias 
no contexto do lazer e erradicação do sedentarismo; brincadeiras e 
adaptação dos jogos de acordo com as condições dos idosos.

o corpo relacioNal Na educação

O corpo, por meio do movimento, envolve suas partes naquilo 
que quer fazer, exprime o “ser no mundo”. O ato de tocar o 
corpo significa uma abertura de inúmeras possibilidades, numa 
representação virtual, em que há lugar para a palavra, o resgate 
das experiências que se apresentam sobre um duplo horizonte de 
espacialidade, a saber, o espaço corporal e o exterior. Portanto, 
qualquer abordagem que tratar o corpo apenas por figuras e pontos 
deverá ser rejeitada. Nossos movimentos acontecem de forma 
espontânea, da mesma forma que um primitivo anda na floresta 
ou um pescador percebe o mar, o aqui e ali não se dão pela soma 
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de fatores objetivos, ele sabe. Mas também não por encanto ou 
mágica, e sim pela ancoragem do corpo a maneira que executará 
tais tarefas.

Um homem não pode observar o ritmo da música sem que 
esteja diante dela, por mais que se conceitue a palavra ritmo 
para ele. É necessária a experiência e, no momento em que está 
polarizado no outro, executando tarefas, o corpo aparece como 
figura sobre um fundo indiferenciado que se sustenta no mundo.  
Ao se iniciar o trabalho com os idosos do município de Biguaçu/
SC, propuseram-se alguns exercícios e jogos já conhecidos e, 
ao longo do tempo, foi-se modificando e implementando outros 
que ainda não conheciam. Observou-se uma grande resistência 
inicial, traduzida pela rigidez dos movimentos e dos comentários 
sobre o lugar do idoso na sociedade. Questionou-se sobre o ser 
brincante do idoso e buscou-se refletir o lugar do ser brincante 
na sociedade. Abordou-se sobre temas diversos e foi possível 
dialogar sobre o corpo objetivo feito de carne e osso, que muitas 
vezes estava afetado por doenças variadas, mas que não seria 
um corpo estático e tampouco um corpo inerte, mas alguém 
que também seria o corpo, pois ele, o corpo, percebe-se em 
muitas dimensões. É multifacetado e, portanto, surpreendente 
e inovador. Está-se vivo porque se pode transformar, inovar e 
conhecer coisas novas. “Não é nunca o nosso corpo objetivo que 
vivemos, mas nosso corpo fenomenal, e isso sim, sem mistério, 
porque já era nosso corpo, enquanto potência de tais regiões 
do mundo, que se levantava em direção aos objetos a pegar e 
que os percebia”. (MERLEAU PONTY, 1999, p.153). Assim, é 
nesta oportunidade que se sente a presença do outro no nosso 
corpo, numa participação indiferenciada, inicialmente, da falta 
ou da ausência, do vazio, enfim mediante esta sensação conhecida 
por nós. Neste momento, colocou-se lá, no corpo do outro, com 
os gestos, e se é capturado por ele, possibilitando a existência, 
enfim se é capaz de reconhecer como sujeito no mundo, 
diferenciando-se deste outro e se desdobrando. Eis o fenômeno 
da intersubjetividade.
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possiBilidades criadas Nas iNterveNções: a voZ 
do idoso 

As atividades desenvolvidas na Unidade Básica de Saúde tiveram 
ênfase na abertura de possibilidades de expressão e ampliação das 
linguagens. É o movimento sendo criado e recriado e incorporado a 
partir das repetições e das produções de sentidos e significados. No 
grupo havia 40 idosos que participavam ativamente das atividades 
propostas no projeto. A intencionalidade das ações, focadas na 
educação em saúde, “[...] se evidencia a importância de articular as 
ações de educação em saúde como elemento produtor de um saber 
coletivo que traduz no indivíduo sua autonomia e emancipação 
para o cuidar de si, da família e do seu entorno. ” (MACHADO et 
al., 2007, p.336).

As intervenções foram realizadas tendo como ponto de referência 
os acordos que eram feitos com o grupo, pois nesses meses que se 
esteve à frente do projeto já se podia perceber que o diálogo com 
eles fluiu, dando subsídios para o planejamento das intervenções. 
Esta estratégia, antes das práticas, fez diferença para se conseguir 
a interação professor/alunos. No decorrer, a maioria dos idosos 
reclamava de sua capacidade física precária, ou de problemas 
familiares ou qualquer outro acontecimento da vida. Foi-se 
dialogando e percebendo que todos possuem questões a resolver. 
Buscou-se formar um grupo de conversas no qual eles pudessem 
se sentir à vontade para expressar seus desejos e sentimentos. Foi 
perceptível como o grupo se manteve ativo, dificilmente faltavam 
no projeto e participavam com alegria das intervenções.

O sentido do grupo e o respeito às opiniões dos idosos foram 
fator relevante para o sucesso do projeto. Nas intervenções 
se trabalhou com jogos e brincadeiras e esportes adaptados. 
Incluiu-se, também, o trabalho de capacitação funcional, criando 
exercícios físicos específicos para tal demanda, de fortalecimento 
muscular, agachamentos, exercícios de mobilidade articulatória e 
alongamentos e ainda exercícios respiratórios e de relaxamento. 
Os exercícios contribuíram para o fortalecimento muscular, 
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habilidades coordenativas, agilidade, alívio dos sintomas de dor 
articular, favorecendo também a consciência corporal. O corpo em 
movimento foi um dos fatores que mobilizou a mudança de hábitos e 
favoreceu as relações estabelecidas com o próprio corpo, dinamizando 
as relações de ritmo próprio e amenização do sedentarismo.

Para Santin (2003, p. 84), todas as pessoas necessitam de práticas 
corporais, da Educação Física:

Ninguém é dispensável sem graves consequências. Cada 
um precisa saber caminhar, saber correr, saber alimentar-
se, saber respirar, saber repousar. Estes são todos gestos, 
uns conscientes, outros automáticos, mas que a Educação 
Física pode corrigir-lhes os desvios, ou aperfeiçoá-los. 
Não em função de performances e rendimentos, mas para 
o equilíbrio e a harmonia de viver corporalmente.

A fim de ampliar a diversidade de vivências corporais e o 
repertório de movimentos, foram desenvolvidos jogos adaptados, 
por exemplo, o boliche em que se mantive a ideia central de 
derrubar os pinos, trabalhando com diversos materiais, distâncias 
e pesos. Foi trabalhado com um lençol no qual cada um segurava 
em uma ponta e no decorrer da brincadeira jogavam o lençol 
para o alto e trocavam de posição com variações. Possibilitaram-
se brincadeiras, como o “volençol”, vôlei entre duas equipes, sem 
encostar a mão na bola, apenas o lençol. Também foi realizado o 
voleibol adaptado, com regras modificadas, a fim de favorecer a 
participação e a inclusão de todos. Diferentes jogos cooperativos 
foram introduzidos, a fim de mobilizar a coletividade, a resolução 
de tarefas e a mobilidade corporal. O corpo e o movimento foram 
relacionados com condições pessoais de ação e favorecimento da 
saúde, primordial nas ações de educação em saúde.

Uma intervenção importante nos propósitos da educação em 
saúde foi visita à Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), no 
laboratório de informática, oportunizando atividades voltadas à 
inclusão digital. Realizou-se pesquisa na internet sobre diferentes 
temas que envolvem a saúde, referente às condições assistenciais 
dos bairros que moravam. A partir dos diversos conhecimentos, 
cada um desenhou no programa paint os saberes que tiveram maior 
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interesse. Foi uma prática muito importante para ampliação dos 
interesses sobre assuntos referentes à saúde.

[...] o conceito de educação em saúde está ancorado no 
conceito de promoção da saúde, que trata de processos que 
abrangem a participação de toda a população no contexto 
de sua vida cotidiana e não apenas das pessoas sob risco 
de adoecer. Essa noção está baseada em um conceito de 
saúde, considerado como um estado positivo e dinâmico 
de busca de bem-estar, que integra os aspectos físicos e 
mentais (ausência de doença), ambiental, pessoal e social. 
(MACHADO et al., 2007, p.335).

Muitas reflexões e práticas foram dinamizadas para 
compreensão dos idosos dos cuidados que envolvem a saúde e a 
sua promoção. A música foi trabalhada com a disponibilização de 
vários instrumentos para oportunizar a exploração dos ritmos 
com a vivência musical. Alguns idosos se aventuraram a cantar 
canções de suas culturas, provocando lembranças positivas. Foi 
um momento bastante significativo da intervenção em que se tive 
liberdade para trazer elementos das culturas, bem como estreitar 
ainda mais os laços afetivos, favorecendo o bem-estar e o prazer. 
Destacaram-se outros momentos importantes do trabalho, em que 
se levaram brinquedos que foram construídos pelas crianças da 
escola, com material reutilizável, como bilboquê, vai e vem e pé de 
lata. Foram momentos de expressividade e lembranças renovadas, 
pois todos haviam brincado na infância e exploraram muitos 
desafios com os objetos, com a finalidade de manifestar o brincar.

Um encontro com a psicóloga e o veterinário do grupo do 
Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF) no qual estávamos 
integrados foi também um momento muito importante para 
favorecer fatores psicológicos à saúde mental. Os profissionais 
levaram animais (cachorro e calopsita) para que os idosos do 
grupo vivenciassem o diálogo com animais e explicaram sobre os 
benefícios do contato com um animal de estimação. Todos ficaram 
muito envolvidos e emocionados, pois tiveram a oportunidade de 
expressar suas experiências e relações positivas com os animais. 
Muitas mobilizações corporais e linguagens foram instigadas.
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A interação com o outro acontece inicialmente pelo movimento, é 
o contato primordial com o mundo. O movimento humano faz parte 
daquilo que se chama de corpo fenomenal, aquele da experiência 
perceptiva, que abre possibilidades para retomada. Merleau-
Ponty (1999) aborda o tema do “corpo” compreendendo-o como 
corpo fenomenal. Ressalta que ele não é somente o cruzamento 
de dados físicos, psíquicos e sociais, não é objeto da biologia, 
psicologia ou sociologia, é antes um ser no mundo. Assim como 
a geografia difere da paisagem, nosso corpo não é uma série de 
órgãos justapostos no espaço, e tampouco um é o desdobramento 
do outro. Eles estão em relação, estão envolvidos. Tem-se a sua 
posse, se é ele, porque se é um todo do qual se dispõe, por meio do 
esquema corporal, no qual se identifica cada membro, não porque 
se aprende a localização da perna esquerda ou direita, dos braços, 
coração, enfim dos órgãos, mas porque de algum modo eles se 
apresentam e abrem infinitas possibilidades.

Quando se movimenta para, por exemplo, pegar um brinquedo, 
acariciar um animal ou apagar uma luz, em que é o corpo inteiro que 
intenciona o movimento, na ponta dos meus dedos, a espacialidade 
do corpo desce de todas as partes para realizá-lo amplamente, para 
que de um só golpe possa apertar o botão do interruptor de luz ou 
manobrar um brinquedo... Assim, a percepção de algo está vinculada 
a um mundo pré-objetivo do qual lanço mão no momento em que 
é solicitado através dos contextos. As possibilidades motoras estão 
disponíveis como potência indivisa e é através dos movimentos 
que se realiza, que se encontra algo no mundo, abrindo um campo 
perceptivo para, posteriormente, alcançar a coisa. Neste sentido, 
vivem-se situações sem antes serem representadas, tendo-se uma 
compreensão difusa, escorregadia do corpo. É neste sentido que ele, 
o corpo, é fundo para as coisas passarem a existir. Se é dependente 
dele para entrar e permanecer no mundo como sujeito.

A experiência perceptiva pelo conceito de fundação (fundierung): 
que os dispositivos anatômicos do corpo estabelecem uma relação 
de não independência, uma espécie de comunicação, possibilitando 
o surgimento de uma espontaneidade que se traduz na expressão, 
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de algo que ainda não foi representado, de uma totalidade, revelada 
como um excesso, potência de significações, não como um em si, 
mas sim comunidade, uma implicação mútua. O funcionamento 
dos diversos sistemas do corpo também ocorre desta forma, com 
uma relação de não independência entre as partes, através de uma 
espontaneidade (ARAÚJO, 2010).

A expressão não é o surgimento de algo que se produziu no 
interior e que se mostra no exterior, mas sim a manifestação de algo 
que se faz nas relações, neste movimento, no diálogo que faz abertura 
eterna para o futuro, que aparece a partir da diferenciação entre os 
signos, no seio da própria fundação. Este processo se dá muito antes 
de se poder representar, ou de compreender o que se está fazendo. 
É uma certa ação que não se explica através de fundamentações 
intelectualistas e tampouco empiristas. Isto acontece por meio das 
experiências junto ao outro e ao mundo, pelos movimentos que 
são realizados, ou seja, pelas funções sensório-motoras que fazem 
uma imbricação com aquilo que se realiza no mundo. Desta forma, 
o Movimento Humano espontâneo traz em seu bojo a dimensão 
temporal, que se encontra nos dispositivos, está-se falando de 
estilo, ou seja, de uma totalidade que exprime, mesmo antes que se 
possa representá-la. Estas totalidades expressas são os fenômenos 
e têm o mesmo estofo desta comunicação secreta que faz uma dança 
sem que se saiba exatamente qual é a música. Trata-se de um Ser 
de generalidade que, por vezes, é visível; por vezes, é vidente; por 
vezes, é sensível; por vezes, é simbólico; por vezes, é perceptivo; 
por vezes, é cultural.

Como aborda Merleau-Ponty (1999, p.315), “Essas observações 
permitem dar todo o seu sentido à frase de Herder: ‘O homem 
é um sensorium comum perpétuo, que é tocado, ora de um lado, 
ora de outro’[...]”. Eles nunca se reduzem numa síntese. Não há 
síntese, o que existe é uma comunidade num movimento dialógico, 
o aspecto de reversibilidade. Ora, diz Merleau-Ponty (1999), 
jamais temos de nossos investimentos corporais uma experiência 
assim impessoal. Nunca os empreendemos sob o “signo” de um 
evento empírico do qual podemos prescindir, assim como podemos 
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prescindir de um utensílio que perdeu sua serventia. Tampouco 
precisamos primeiramente representá-los, como se isso fosse 
imprescindível à execução dos mesmos. Sejam eles comportamentos 
sensório-motores elementares (reações circulares, reflexas e, mais 
profundamente ainda, processos físicos e fisiológicos ligados ao 
nosso sistema nervoso autônomo, ou à anatomia de nossos órgãos, 
tecidos e células), sejam eles comportamentos sensório-motores 
adquiridos (nossos hábitos motores e nossas ações complexas 
junto às coisas mundanas), nossos investimentos corporais são 
modalidades de uma visão pré-objetiva e originária, da qual não 
podemos nos distanciar e a que chama de ser no mundo (MÜLLER, 
2001, p.180).

A temporalidade é um fluxo de abertura em busca de um futuro 
que já estava prometido, entretanto, ainda não dado. Heidegger 
(2006) busca a resposta da temporalidade do ser inicialmente em 
sua obra denominada aletheia, na qual visava ao horizonte do ser 
por meio da interrogação. A aletheia possibilita um movimento de 
velamento e desvelamento do ser, seu modo temporal, priorizando 
uma descrição das experiências perceptivas. Observou-se que os 
gregos antigos faziam uso da aletheia para falar da verdade, mas 
não como um ente, mas como a revelação de algo esquecido, não 
como esclarecimento, mas sim como o desvelamento daquilo que 
está agora esquecido, mas que oferece sentidos e significações. 
Assim o tempo é feito por uma série de “agoras” que têm relação 
com o passado e com o futuro.

A partir das percepções, abriram-se espaços para as expectativas 
do mundo, numa unidade ou campo de determinação. O tempo 
não é uma sucessão lógica dos acontecimentos, a experiência 
perceptiva tem caráter primordial, se traduz naquilo que não está 
determinado, mas que tem a potência geradora da expressão. O 
tempo não é algo material que se conserva dentro das coisas, ele 
está presente como um horizonte, um duplo horizonte; o passado 
e o futuro. No instante em que há uma relação entre eles, surge 
o fenômeno de fundação, em que se encontra a expressão de 
algo, como totalidade, sem que ainda se possa determinar. Esta 
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transcendência escoa rumo ao não-ser. A expressão aparece por 
meio desta intencionalidade operante que opera desde o início de 
forma escorregadia, espontânea, inalcançável, mas que, entretanto, 
sente-se quando se depara com os fenômenos. O ser-no-mundo 
é temporal, por meio do movimento o corpo habita o mundo, 
envolve-o e mistura-se a ele.

A proposta deste estudo foi a construção de um olhar diferenciado 
para o sujeito, valorizando sua expressividade a partir da percepção, 
que se traduz no contato primordial com o mundo. A percepção e 
o movimento fazem, num só golpe, a abertura para o novo. E é 
neste contato primordial, nesta experiência, que antecedem todas 
as outras, que se formará o fundo, do qual se lança mão para se 
produzir as significações e as aprendizagens.

A Educação Física tem papel fundamental neste processo de 
facilitação da comunicação tanto dos profissionais da área de saúde 
coletiva, quanto dos próprios usuários na perspectiva emancipatória, 
para os propósitos da educação em saúde. Isto implica desenvolver 
determinadas competências. Na proposta crítico-emancipatória, 
pela perspectiva fenomenológica (KUNZ, 2001), são abordados e 
desenvolvidos três níveis de competência: A competência objetiva, 
que se refere aos conhecimentos e às informações específicas de cada 
área ou região do saber humano. A competência social, que tem 
relação com os conhecimentos e esclarecimentos que possibilitem a 
compreensão das relações socioculturais do contexto em que vivem, 
dos problemas e das contradições dessas relações, os diferentes papéis 
que os sujeitos assumem numa sociedade e como estes se estabelecem 
para atender diferentes expectativas sociais. E, por último, para 
o desenvolvimento da competência comunicativa, considera-
se, sobretudo, a linguagem oral, mas, também, a aprendizagem 
consciente da linguagem escrita e a comunicação corporal. Saber 
se comunicar e entender a comunicação dos outros são processos 
reflexivos e desencadeiam iniciativas do pensamento crítico.

Enfim, para o desenvolvimento das competências, pensou-
se num processo de ensino-aprendizagem que se apresenta 
em categorias do agir comunicativo, que mesmo não sendo 
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desenvolvidas de forma fragmentada, recebem um tratamento 
específico em diferentes etapas do ensino. De acordo com Kunz 
(2001), estas categorias foram, inicialmente, baseadas nas ideias de 
Habermas e sua Teoria do Agir Comunicativo, são elas: trabalho, 
interação e linguagem. Para a categoria Trabalho, entende-se o 
desenvolvimento de capacidades e habilidades que possibilite ao 
usuário agir com competência nas atividades de natureza prática. 
Pela categoria Interação, desenvolvem-se possibilidades de um 
agir cooperativo, participativo e solidário com consciência das 
necessidades de superar situações conflituosas em relação a papéis 
sociais. Finalmente, para a categoria Linguagem, entende-se a 
possibilidade de ter acesso a espaços de diálogos que proporcionem 
uma comunicação intersubjetiva através de linguagem 
comunicativa, bem como os conteúdos simbólicos e linguísticos que 
transcendam ao contexto. O desejo, que é justamente a passagem 
da percepção para a cultura, deverá estar presente para que se possa 
compreender aquilo que se está aprendendo. Precisa-se estar em 
contato com o objeto, ter curiosidade para se ter desejo de aprender. 
Para o desenvolvimento desta proposta existem, além, claro, de 
muitos outros esclarecimentos teóricos que fundamentam, belos 
exemplos práticos para ilustrar reais possibilidades de intervenção 
educacional no contexto de saúde coletiva.

coNsiderações FiNais

O projeto de extensão “Envelhecimento Saudável” configurou-se 
um desafio, pois as ações consideraram as relações entre extensão, 
ensino e pesquisa a fim de consolidar o tema da educação e saúde. 
Foi um campo de possibilidades ímpar para os bolsistas do projeto, 
pois buscaram discutir e compreender as responsabilidades da 
Educação Física no âmbito da saúde. Ocorreu a ressignificação 
da área nestes espaços com discussão e reflexão pautada no eixo 
educação em saúde. As diferentes práticas corporais mobilizaram 
a diversidade de movimento e manifestações culturais. No 
planejamento, o contexto social foi relevante para definição das 
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práticas, promovendo muitas experiências e vivências pelos idosos, 
as quais favoreceram conhecimentos sobre saúde e produziram 
novos sentidos e significados para as práticas corporais. O 
diálogo, mobilizador de ações comunicativas, foi relevante para 
a identificação e transformação de estilos de vida por parte dos 
idosos. Ocorreram estratégias adequadas no contexto do lazer 
que também possibilitaram aos idosos diversas práticas corporais 
e o não sedentarismo. Também muitas brincadeiras e adaptação 
dos jogos foram efetivadas de acordo com as condições dos 
idosos. Com diferentes materiais e formas de saber e fazer sobre 
a temática, foi possível valorizar diversas culturas de movimento 
e formas de manifestações lúdicas.  Tais ações favoreceram 
mudanças de comportamento, principalmente autonomia do 
grupo para organização de passeios e interesse para participação 
geral. Abriram-se caminhos para atuações, reflexões e ampliações 
das manifestações da cultura de movimento, com contribuições 
para saúde; possibilidades para transformação de hábitos e estilo 
de vida nas ações educativas pautadas nos esportes adaptados, 
danças e brincadeiras. Assim, o sentido pejorativo do conceito de 
envelhecimento foi se desfazendo e dando lugar à voz do idoso 
que antes se escondia atrás de uma disciplina paralisante, em que 
eles próprios se excluíam das brincadeiras com o corpo, as quais 
se constituem linguagens e liberdade para criar e transformar o 
universo onde vivem. Os idosos se empoderaram e passaram a 
participar de forma ativa de decisões da vida cotidiana e assumiram 
seu lugar no mundo como sujeitos sociais sensíveis e capazes 
de modificar a realidade em que vivem. A partir deste estudo, é 
possível identificar o quanto se precisa continuar efetivando ações 
de educação em saúde para a conquista permanente da promoção 
de saúde e qualidade de vida dos idosos.
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Resumo: O presente trabalho apresenta, na forma de relato, as atividades 
de natureza extensionista desenvolvidas por docentes e discentes do 
curso de Física da Universidade de Passo Fundo, junto a professores 
e alunos da educação básica.  Partindo dos conceitos subsunçores dos 
sujeitos envolvidos, seguido de discussões dos conceitos considerados 
potencialmente significativos, desenhou-se um conjunto de atividades 
com o objetivo de abordar conceitos de Astronomia à luz da Teoria 
da Aprendizagem Significativa proposta por David Ausubel. Dentre 
as ações, assumem relevância, sendo apresentadas neste relato, as que 
envolvem conhecimentos básicos sobre os seguintes tópicos: o universo 
e as galáxias, a evolução estelar, a diferenciação entre meteoros e 
meteoritos, as características dos elementos do Sistema Solar, o planeta 
Terra, os fenômenos relacionados à Lua, as escalas de tamanho e 
distância astronômicas, o surgimento do universo, a teoria do Big Bang, 
a formação e as características das galáxias, a evolução das estrelas, 
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o surgimento e a evolução do Sistema Solar, as características e os  
movimentos do planeta Terra, a ocorrência das estações do ano e a sua 
relação com a Astronomia, a ocorrência do dia e da noite e os fenômenos 
relacionados à Lua, em especial as fases lunares e os eclipses. Por meio 
desses focos centrais, as ações vêm se consolidando e se tornando uma 
referência na temática na região de abrangência da instituição, que, 
semanalmente, recebe públicos externos para delas participarem.
Palavras-chave: Astronomia; educação básica; extensão.

iNtrodução

Desde as civilizações antigas, o céu, com seus encantamentos, 
vem despertando o interesse do homem e tornando-se foco de 
investigação, seja por razões de sobrevivência, por misticismo, ou 
mesmo por questões de natureza científica. De fato, o céu sempre 
foi um aspecto intrínseco ao conhecimento humano.

Dentre as finalidades e os desígnios da observação do céu, 
especialmente nos tempos remotos, assumem relevância questões 
como o entendimento sobre a melhor época de plantio ou colheita, 
as mudanças climáticas, a elaboração de calendários e a própria 
exploração do universo. Enfim, o conhecimento astronômico é de 
interesse tanto das pessoas leigas, com conhecimentos que podem 
ser considerados de senso comum, quanto dos pesquisadores 
especialistas na área, que se dedicam a vasculhar o universo em 
busca de novas descobertas. Para Oliveira e Saraiva (2001, p. 1), 
“As especulações sobre a natureza do Universo devem remontar 
aos tempos pré-históricos, por isso a astronomia é frequentemente 
considerada a mais antiga das ciências”.

Com base no exposto, surgem alguns questionamentos, a saber: 
de que modo a escola tem se ocupado dos conteúdos relacionados à 
Astronomia? Em que medida os professores fomentam debates sobre 
esse tema? As respostas são complexas e variadas, especialmente 
pelo fato de a Astronomia ser um tema interdisciplinar (BARROS, 
1997) e pouco abordado nos cursos de formação de professores, 
sobretudo nos anos iniciais (DARROZ; SANTOS, 2013).

O caráter interdisciplinar da Astronomia decorre de sua presença 
nas mais diferentes áreas constituintes dos conhecimentos e 
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disciplinas escolares, como Artes, Geografia, História, Matemática, 
Literatura, além das próprias Ciências da Natureza. Franknoi 
(1995), ao defender essa marca interdisciplinar, menciona que 
a temática pode atuar como conteúdo aglutinador dos saberes 
abordados nas disciplinas escolares tanto no ensino fundamental 
como no médio.

Em termos de ensino fundamental, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) defendem a presença da Astronomia como parte 
dos conteúdos a serem contemplados nesse nível de escolarização: “a 
grande variedade de conteúdos teóricos das disciplinas científicas, 
como a Astronomia, a Biologia, a Física, as Geociências e a Química, 
assim como dos conhecimentos tecnológicos, deve ser considerada 
pelo professor em seu planejamento” (BRASIL, 1997).

Contudo, o exposto leva à questão abordada por Darroz e 
Santos (2013), quando destacam que os professores têm sido pouco 
preparados para contemplar tais conteúdos. Os cursos de formação 
inicial, especialmente os que preparam professores para os anos 
iniciais, apresentam ênfase insuficiente nesses conteúdos. Nas 
palavras dos autores,

[...] os cursos de formação de professores em nível 
médio têm formado professores com diversas fragilidades 
conceituais em relação a conteúdos de Ciências, em especial 
a Física e a Astronomia, trazendo graves consequências 
para o ensino. Acredita-se que essa deficiência ocorra 
por vários motivos, como um dos principais destaca-se 
a organização curricular dos cursos, que divide a carga 
horária em horas de formação geral, formação pedagógica 
e práticas curriculares. Parece ser necessário um melhor 
equilíbrio entre a carga horária destinada à formação 
específica e a destinada à formação geral. Também parece 
ser imprescindível que essa aprendizagem seja organizada 
estrategicamente, a fim de que não se formem lacunas 
conceituais durante a formação de professores. (DARROZ; 
SANTOS, 2013, p. 106).

Além disso, os autores apontam que o professor de Ciências 
precisa estar preparado para abordar tais conteúdos, não apenas 
em termos de conhecimentos, mas também no que diz respeito a 
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metodologias de ensino e recursos estratégicos. O foco deve estar 
em possibilitar aos estudantes a compreensão do universo em 
suas diferentes dimensões e fomentar o gosto pelo entendimento 
daquilo que o céu nos apresenta.

Langhi (2014) amplia essa problemática, mencionando que 
a produção científica nacional na área de ensino de Astronomia 
ainda é pequena, apesar de se perceber, nos últimos quinze anos, 
um crescente interesse dos pesquisadores. Referenciado em 
Bretones (2014), o autor relata que, no período de 1971 a 2013, 
foram publicadas 120 teses e dissertações na temática no país e 
que a concentração está em dissertações no período de 2001 a 2013 
(96:120). Entretanto, sabe-se que aumentar a produção científica 
na área não é garantia de que a abordagem desse tema chegará à 
sala de aula. Há ainda no país um distanciamento entre a pesquisa 
e a sua efetiva aplicação no contexto escolar. Grande parte dos 
docentes não realiza a leitura dos periódicos nacionais, tampouco 
de teses e dissertações, o que reforça tal distanciamento.

Os mestrados profissionais na área de ensino e as atividades de 
extensão nas universidades têm se mostrado uma alternativa para 
preencher essa lacuna e proporcionar uma formação continuada 
que inspire e incentive os professores a discutir conteúdos de 
Astronomia em suas aulas. Os mestrados profissionais foram os 
grandes responsáveis pelo aumento no número de dissertações 
voltadas a essas discussões nos últimos anos. Uma análise no 
mestrado profissional em Ensino de Física da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), curso pioneiro na área, mostra 
que, desde o primeiro trabalho de conclusão, em 2004, foram 
desenvolvidos doze estudos revelando possibilidades e alternativas 
para a abordagem de tópicos de Astronomia na educação básica. 
Além disso, em 2013, foi implementado o primeiro mestrado 
profissional especificamente destinado ao Ensino de Astronomia 
na Universidade de São Paulo.

Em termos das atividades de extensão desenvolvidas nas 
universidades, o número é consideravelmente maior do que o de 
atividades vinculadas à pesquisa. Tal situação pode ser verificada ao 
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se digitar as palavras “extensão” e “astronomia” no Google, onde se 
encontram trabalhos contendo relatos de várias atividades envolvendo 
alunos e/ou professores de escolas públicas e privadas oriundas 
de ações das instituições de ensino superior. Um exemplo são as 
atividades desenvolvidas pelos grupos de extensão do Departamento 
de Astronomia da UFRGS.  São cinco projetos com atividades 
voltadas à educação básica e que fomentam a inserção do ensino de 
conteúdos relacionados a essa ciência desde os anos iniciais.

Outro exemplo, e de particular interesse neste texto, são 
as ações desenvolvidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Astronomia e Física (Gepaf) da Universidade de Passo Fundo. 
As atividades ligadas ao curso de Física da instituição objetivam 
discutir a Astronomia com enfoque na Aprendizagem Significativa. 
Essas atividades constituem-se de estudos de aprofundamento 
de conteúdo, desenvolvimento de propostas metodológicas para 
a divulgação dos estudos realizados, palestras e participação em 
eventos de divulgação científica nas escolas de educação básica.

Partindo dessa vivência e tendo como base a Teoria da 
Aprendizagem Significativa de David Ausubel, passa-se a apresentar 
e relatar algumas das ações desenvolvidas pelo grupo que tem 
como foco as escolas de educação básica da região de abrangência 
da universidade. Para tanto, o texto apresentado neste trabalho 
foi estruturado na forma de relato de caso, voltado à descrição das 
atividades que integram essa ação, tanto em termos das atividades 
para professores dos anos iniciais do ensino fundamental como 
para os alunos desse mesmo nível de escolarização. Destaca-se 
que as atividades relatadas são desenvolvidas pelos professores 
e acadêmicos do curso de Física da UPF, integrantes do Gepaf, 
sendo, por vezes, realizadas na própria instituição e, em outras, nas 
escolas de educação básica.

FuNdameNtação das ações do GepaF

As atividades desenvolvidas pelo Gepaf  fundamentam-se 
pedagogicamente na Teoria da Aprendizagem Significativa 
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elaborada por David Ausubel. A escolha por esse referencial teórico 
se deve ao fato de entender-se que ele estabelece premissas suficientes 
para sustentar os objetivos indicados: os conhecimentos do estudante 
são o ponto de partida para a aprendizagem significativa e o material a 
ser aprendido deve ser relacionável à estrutura cognitiva do aprendiz 
(MOREIRA; OSTERMANN 1999a). Essa proposição mostra ser 
que a construção dos novos conhecimentos ocorre a partir dos 
conceitos e dos conteúdos já existentes na estrutura cognitiva dos 
participantes. Nesse preceito, a estrutura cognitiva é compreendida 
como o conjunto de conteúdos, ideias, conceitos, pensamentos e a 
forma como estão organizados na mente de uma pessoa (DARROZ, 
2010). Nesse sentido, a aprendizagem significativa é o processo 
pelo qual um novo conhecimento é articulado a uma determinada 
estrutura cognitiva prévia, denominada de “subsunçor”, que é um 
conceito ou uma ideia já existente na estrutura cognitiva, capaz de 
servir de “ancoradouro” a uma nova informação que terá significado 
para o aprendiz (MOREIRA; OSTERMANN, 1999b). Conforme 
Moreira (1999), a aprendizagem só é significativa se o conteúdo 
descoberto se ligar a conceitos subsunçores relevantes, já existentes 
na estrutura cognitiva, quer por recepção ou por descoberta. Nessa 
probabilidade, a aprendizagem preconizada por Ausubel ocorrerá 
quando o novo conteúdo – ou a nova informação – interagir com 
conceitos subsunçores relevantes, presentes na estrutura cognitiva 
do estudante e se incorporar a tal mecanismo de forma não arbitrária 
e não literal. Para ocorrer a aprendizagem significativa, Ausubel 
salienta que duas condições devem ser satisfeitas: a primeira é que 
o material a ser aprendido tenha estruturação lógica e possa ser 
relacionado com a estrutura cognitiva do estudante, de maneira não 
arbitrária e não literal, isto é, que o material seja potencialmente 
significativo. Daí a importância de se averiguar os conhecimentos 
prévios dos participantes sobre astronomia e ensinar a partir deles. 
Porém, independentemente do material ser ou não potencialmente 
representativo, cada um dos participantes devem estar predispostos 
a aprender de forma significativa. Essa é a segunda condição para a 
ocorrência da aprendizagem. A aprendizagem significativa ocorre 
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com mais facilidade quando se faz uso de organizadores prévios; eles 
são materiais propostos antes da utilização dos de aprendizagem, e 
ligam o conhecimento prévio e ao assunto que se pretende ensinar. 
O próprio autor citado explica que a principal função do organizador 
prévio é a de servir como ponte entre o que o aprendiz já sabe e o 
que ele deve saber para que o material possa ser aprendido de forma 
significativa. Percebe-se, com isso, que os organizadores prévios são 
úteis para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam 
como “pontes cognitivas” (MOREIRA, 1999, p. 155).

Essas premissas fundamentam o desenvolvimento das ações 
propostas aqui relatadas, as quais levaram em consideração a 
concepção de que assuntos de astronomia fazem parte da curiosidade 
do senso comum (PACCA; SCARINCI, 2006) e os participantes já 
detêm uma grande quantidade de informações sobre os astros e 
seus movimentos. Nota-se, dessa forma, que conceitos referentes 
à astronomia já estão incorporados à estrutura cognitiva dos 
participantes e se formam ao longo da sua vivência em um mundo 
cujos fenômenos astronômicos são observados no cotidiano, como a 
ocorrência periódica dos dias e das noites, das estações do ano, das 
fases da Lua, além da imensa quantidade de informações que chegam 
à população pelos meios de comunicação. Identificá-los e ligá-los 
com os assuntos abordados são os pontos iniciais para a promoção 
da aprendizagem significativa objetivada nas atividades propostas.

atividades deseNvolvidas

Como referido, as ações do Gepaf  estão fundamentadas na 
perspectiva de proporcionar uma aprendizagem significativa aos 
participantes sobre o universo e as galáxias, a evolução estelar, 
a diferenciação entre meteoros e meteoritos, as características 
dos elementos do Sistema Solar, o planeta Terra e os fenômenos 
relacionados à Lua.

Inicialmente, os encontros são iniciados pela discussão sobre 
os temas que serão abordados, instigando os participantes a 
comentarem sobre o que conhecem com relação aos assuntos 
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astronômicos. Tal atividade tem como intuito evidenciar os 
conceitos subsunçores presentes na estrutura cognitiva do grupo 
de sujeitos participantes. Na sequência, buscando estabelecer uma 
conexão entre os conceitos subsunçores e os assuntos que irão 
ser desenvolvidos projetam-se, em PowerPoint, alguns aspectos 
que envolvem o conteúdo dos tópicos em estudo, tais como: as 
escalas de tamanho e a distância astronômica, o surgimento do 
universo, a teoria do Big Bang, a formação e as características 
das galáxias, a evolução das estrelas, o surgimento e a evolução 
do Sistema Solar, as características e os movimentos do planeta 
Terra, a ocorrência das estações do ano e a sua relação com a 
Astronomia, a ocorrência do dia e da noite e os fenômenos 
relacionados à Lua, em especial as fases lunares e os eclipses. 
Essa projeção constitui-se de organizador prévio à aprendizagem 
objetivada. A partir de então, desenvolvem-se as atividades 
descritas a seguir, que abordam conceitos que são considerados 
potencialmente significativos, e podem ser relacionados com a 
estrutura cognitiva dos participantes de maneira não arbitrária 
e não literal.

Na sequência descrevem-se as atividades desenvolvidas.

trilha astrômica

Como primeira atividade, proporciona-se aos participantes a 
realização de uma trilha astronômica. Parte-se de uma questão 
básica no estudo do Sistema Solar, que é a relação de tamanho 
e distâncias entre o Sol e os planetas. Esse sistema apresenta 
dimensões inimagináveis e difíceis de serem visualizadas em sala 
de aula. Em razão dessa dificuldade, propõe-se uma atividade com o 
objetivo de estudar a relação entre os planetas e as suas respectivas 
órbitas, proporcionando aos participantes sensações físicas, como 
a realização de uma trilha organizada na escala de distância 
entre os planetas. A órbita de Plutão, o planeta mais distante, é 
fixada a aproximadamente 1.100 metros do Sol (localizado em 
lugar escolhido pelos participantes para finalizar a trilha). Nessa 
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escala, as dimensões permitem a construção dos planetas, apesar 
de pequenas para alguns (apenas alguns milímetros). Os planetas 
são construídos com massa de modelar ou bolinhas de isopor, 
dependendo do seu tamanho.

A seguir, e com o cálculo já realizado sobre o ponto de 
localização dos planetas entre o Sol e Plutão, os participantes se 
ocupam de realizar a trilha a pé, fixando os planetas nas devidas 
posições, com o auxílio de estacas. O trajeto percorrido pelos 
participantes contribui para a compreensão das distâncias entre 
os planetas e destes em relação ao Sol, assim como do tamanho 
desses planetas em relação às suas distâncias. Essa atividade 
revela-se importante porque os livros didáticos não conseguem 
abordar tais escalas (tamanho dos planetas e distância entre eles) 
em um único desenho, contudo, na atividade proposta isso se 
torna viável.

planetário

Na sequência das atividades de extensão, é apresentada aos 
participantes uma projeção do céu noturno, envolvendo uma 
discussão sobre as constelações, o universo e os elementos visíveis 
do Sistema Solar. Para tanto, utiliza-se um planetário móvel 
construído de forma artesanal com canos PVC e tecido branco 
(Figura 1), realizando-se a projeção com a ajuda de equipamentos 
multimídias e do software Stellarium, de livre acesso (http://www.
stellarium.org/). O software mostra imagens gráficas de como 
seria o céu visto a olho nu, com uso de binóculos ou telescópio. 
O sistema é configurado por coordenadas que permitem projetar 
imagens de como o céu seria visto em qualquer ponto da Terra.

No arranjo montado pelo grupo, os equipamentos multimídia 
são posicionados de modo que cada um projete meia esfera, de 
forma que estas sejam unidas na projeção sobre o tecido, dando aos 
espectadores a sensação de estarem, de fato, olhando para o céu. O 
objetivo é capturar a atenção dos estudantes por meio do lúdico, 
apesar das eventuais distorções da projeção.
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Figura 1 – Equipamento artesanal para projeção

Fonte: Arquivo dos autores, 2015.
As atividades são iniciadas com a apresentação do software 

aos participantes, fazendo-se, para tanto, uso de um guia de 
utilização previamente elaborado. Na sequência, solicita-se que os 
participantes simulem, por meio da projeção fornecida pelo software 
Stellarium (Figura 2), o céu noturno da cidade de Passo Fundo/
RS em diferentes épocas do ano. Durante a representação, os 
participantes são instigados a comentar o que veem, especialmente 
no que diz respeito às constelações e aos planetas visíveis em 
cada época. Enquanto efetuam as simulações, os professores e os 
acadêmicos procuram definir o entendimento de universo como um 
conjunto de bilhões de galáxias, cada qual com bilhões de estrelas. 
Salienta-se, também, que os seres humanos vivem em um pequeno 
planeta que integra o Sistema Solar, localizado na Via Láctea, que 
é uma dessas galáxias. O Sol e as estrelas que estão mais próximas 
encontram-se a cerca de 30 mil anos-luz do centro da Via Láctea, 
que apresenta um diâmetro aproximado de 100 mil anos-luz.

A seguir, é discutido o conceito de constelação, projetando-se, 
mais uma vez, o céu noturno da cidade, obtida com a utilização do 
software Stellarium. Por meio dessa simulação, enfatiza-se, também, 
o fato de que cada estrela que aparece no céu faz parte de um 
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agrupamento aparente de estrelas denominado de “constelação”. 
Na sequência, ressalta-se que esse agrupamento é aparente porque 
as estrelas não estão realmente próximas umas das outras, apenas 
aparecem na mesma região da esfera celeste. Ainda com o uso 
de um dos recursos do software, são mostradas imagens que os 
povos da antiguidade visualizavam quando olhavam para o céu, 
unindo as estrelas com linhas imaginárias. Definido o conceito 
de constelações, aborda-se que, em todas as galáxias, as estrelas 
nascem de nuvens, nas quais existe uma grande quantidade de 
gases, com predomínio do hidrogênio e do hélio. Essas nuvens são 
denominadas “nebulosas”.

Após com o auxílio do software, são projetadas imagens de 
algumas nebulosas, tais como a “Cabeça do Cavalo” e a “Grande 
Nebulosa de Órion”. Com o auxílio dessas imagens, discute-se, 
então, que as nebulosas compreendem um espaço com dimensões 
de várias centenas de anos-luz e com massa que pode ultrapassar 
mil vezes a do Sol, no entanto, as densidades são muito baixas, e as 
partículas constituintes são átomos e moléculas.

Com isso, é possível discutir o processo de formação das 
estrelas, explicando que este se inicia em regiões mais densas e 
frias da nebulosa, cujo gás começa a se contrair progressivamente 
devido à própria força gravitacional. Pouco a pouco, a nuvem passa 
a se condensar ao redor de um centro. Nessa fase, a temperatura 
no interior da nuvem é baixa, cerca de apenas 30 K. O resultado 
dessa contração é a transformação de energia gravitacional em 
energia térmica, originando o aquecimento do centro da nuvem 
que futuramente será a estrela. Com o passar do tempo, muitos 
milhares de anos, a parte central torna-se extraordinariamente 
quente e luminosa, mas a protoestrela não pode ser vista na parte 
exterior, devido à absorção da luz pelo envoltório de gás em que 
ela está imersa. Contudo, ao absorver a luz, a poeira aquece e 
emite radiação infravermelha, e é dessa forma que as estrelas 
em formação são detectadas. A uma temperatura de cerca de dez 
milhões de Kelvin, inicia-se a fusão nuclear do hidrogênio, que, 
durante bilhões de anos, dará origem à energia irradiada, isto é, 
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será o combustível da estrela. Então, conclui-se a formação de 
uma estrela.
Figura 2 – Projeções utilizando o software Stellarium

Fonte: Arquivo dos autores, 2015.

estações do ano

Na continuação, é realizada uma atividade para discutir a 
ocorrência sucessiva dos dias e das noites, assim como das estações 
do ano. Nessa atividade, apresenta-se um equipamento construído 
com materiais alternativos e de fácil aquisição pelas escolas e pelos 
professores (Figura 3).
Figura 3 – Equipamento para estudo dos movimentos da Terra e estações do ano

Fonte: Arquivo dos autores, 2015.
O fenômeno de rotação da Terra é explicado por meio do seu giro 

em relação a um eixo colocado em seu centro. O movimento, que 
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leva aproximadamente 24 horas, diferencia-se do de translação, que, 
por sua vez, é representado pelo movimento da Terra ao redor do 
Sol (lâmpada), com duração de, aproximadamente, 365,24211 dias 
(um ano). Para o entendimento da ocorrência das estações do ano, 
parte-se da relação entre a inclinação do eixo de rotação da Terra 
em relação ao Equador celeste e o seu movimento de translação ao 
redor do Sol. Tal inclinação, de aproximadamente 23027’ comparada 
ao Equador celeste, aliada ao movimento de translação, é responsável 
pelas estações do ano.  Com o equipamento, é possível visualizar que, 
em virtude da inclinação do eixo de rotação da Terra, em determinado 
momento, o hemisfério norte se inclina em direção ao Sol e, 
consequentemente, recebe maior radiação solar que o hemisfério sul. 
Ou seja, as radiações são mais perpendiculares no hemisfério norte, 
onde, portanto, é verão, com dias mais longos do que as noites.  O 
hemisfério sul, por sua vez, recebe menos radiação solar, configurando 
o inverno (DARROZ; HEINECK; PÉREZ, 2011).

Fases da lua

Os fenômenos das fases lunares e dos eclipses são apresentados por 
meio de uma atividade prática, que consiste em um modelo didático 
simples para representar o movimento do sistema Terra-Lua (Figura 4).
Figura 4 – Equipamento para estudo do movimento Terra-Lua

Fonte: Arquivo dos autores, 2015.
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Conforme apresentado na Figura 4, o equipamento é disposto 
em uma sala escura e constituído de uma fonte de luz (projetor 
de slides) representando o Sol e uma bola de isopor branca (15 
centímetros de diâmetro, aproximadamente) representando a 
Lua. Previamente, faz-se a montagem do equipamento, de modo 
a colocá-lo no centro da sala sobre um suporte. Os participantes 
assumem a posição de observadores localizados na Terra e que, a 
partir dela, observam a Lua (bola de isopor). Prosseguindo, eles se 
movimentam ao redor da bola de isopor, de modo a observarem a sua 
iluminação.  O objetivo é levá-los a perceber a Lua toda iluminada 
com aspecto circular (Lua Cheia) e, a partir disso, as demais fases 
lunares. Evidentemente que se discute com os participantes que a 
escolha desse arranjo tem razões didáticas, pois, no cosmos, não 
é a Terra que gira em volta da Lua, mas sim o oposto. Também é 
destacado que a Lua gira ao redor da Terra num plano de inclinação 
de aproximadamente 5o em relação ao orbital terrestre.

Em termos das fases da Lua, o movimento dos participantes 
ao redor da sala permite visualizar que a iluminação da bola de 
isopor é diferente em distintas posições do observador. Com 
base nisso, é possível discutir a formação do quarto-minguante, 
da Lua nova, do quarto crescente e, por fim, da Lua cheia. Com 
a atividade, os participantes são levados a perceber que a Lua 
(bola), a Terra (cada pessoa) e o Sol (fonte de luz) alinham-se de 
diferentes formas. Assim sendo, na lua cheia, a Lua e o Sol, vistos 
da Terra, estão em direções opostas, isto é, separados pelo ângulo 
de aproximadamente 180o, o que significa dizer que se vê a Lua 
cheia à noite. Por outro lado, na Lua nova, a Lua e o Sol, vistos 
da Terra, formam um ângulo de aproximadamente 0°, o que 
representa dizer que ela é vista mais de dia que à noite, isto é, tem-
se a visão na direção do Sol, pois a Lua só poderia ser vista durante 
o dia. Já nas luas quarto crescente e quarto minguante, o ângulo 
que se forma entre a Lua e o Sol, vistos da Terra, corresponde a 
90°. É destacado ao grupo de participantes que as fases lunares se 
constituem dos diferentes aspectos da Lua apresentados para um 
observador terrestre em virtude da reflexão da luz solar por esse 
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astro e que, a cada instante, a parte iluminada é diferente, levando 
a que exista uma infinidade de fases lunares.

Os eclipses também são discutidos nesta atividade, utilizando 
os mesmos materiais/equipamentos. Para tanto, explica-se que 
as posições relativas do Sol, da Terra e da Lua proporcionam 
outro fenômeno que sempre fascinou o homem: os eclipses. 
Eles ocorrem quando um astro, em seu movimento pelo espaço, 
intercepta momentaneamente a visibilidade de outro. Assim, no 
momento em que a Lua entra na sombra da Terra, ocorre um 
eclipse lunar. Quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, 
tem-se um eclipse solar.

O eclipse total do Sol, em que este desaparece totalmente por 
alguns instantes, ocorre quando a Lua se posiciona entre ele e 
a Terra, e os três astros estão em perfeito alinhamento. Nessa 
situação, o cone de sombra projetado da Lua atinge uma determinada 
região da superfície terrestre, denominada de “umbra”. Assim, as 
pessoas situadas nessa região não recebem a luz do Sol. O disco 
solar encontra-se totalmente coberto pela Lua, sendo possível a 
observação das camadas mais externas da atmosfera solar. Somente 
pode ocorrer esse tipo de eclipse durante a fase da lua nova.

Na situação em que a Lua está entre o Sol e a Terra, além da 
umbra, tem-se a formação da “penumbra”, região que recebe luz 
de alguns pontos da fonte. Nesta, visualiza-se o Sol parcialmente 
encoberto pelo disco lunar, isto é, ocorre um eclipse parcial do Sol.

Um eclipse lunar ocorre quando a Terra se encontra entre o Sol 
e a Lua, e esses três astros estão em perfeito alinhamento. Assim, 
a Lua entra no cone da sombra da Terra e deixa de refletir a luz 
solar, apresentando-se de luminosidade tênue e avermelhada. O 
eclipse lunar, que pode ser parcial, total ou penumbral, somente 
ocorre na fase da Lua cheia.

O eclipse total da Lua ocorre quando ela fica totalmente 
imersa na sombra da Terra. Porém, pode ocorrer que uma parte 
dela passe pela umbra, e o restante pela penumbra. Nesse caso, 
tem-se um eclipse parcial. Quando a Lua passa somente pela 
penumbra, acontece um eclipse penumbral. Por fim, salienta-se 
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que o fato de a órbita da Terra em torno do Sol e a órbita da 
Lua em torno da Terra não estarem num mesmo plano (existe 
um ângulo de 5o entre eles) impede a ocorrência de eclipses 
lunares a cada Lua cheia e de um eclipse solar a cada Lua nova. 
Os eclipses apenas podem ocorrer se o nosso satélite, além de 
estarem nas fases de Lua nova ou de Lua cheia, estiverem sobre 
a linha dos nodos. Caso contrário, a sombra da Lua não atingirá 
a Terra, impedindo a ocorrência do eclipse solar; ele não será 
possível, uma vez que a Lua não passará pela região onde se 
localiza a sombra da Terra.

viagens espaciaias

Outra atividade, ainda relacionada às ações do Gepaf, referente 
ao tema “universo”, aborda o tema “viagens espaciais” junto a 
professores e alunos da educação básica. Nela, é apresentada uma 
maquete do foguete Apolo XI, que foi à Lua em 1969. O objetivo 
é despertar interesse e provocar discussões em torno da polêmica 
quanto à sua viabilidade e à veracidade dessa viagem. A viagem 
à Lua ainda é alvo de incredulidade para mais da metade da 
população. Mesmo alunos de séries mais avançadas, inclusive os do 
ensino superior, por vezes têm dificuldade em aceitar e entender 
como foi possível realizar essa viagem.

A discussão com o público inicia-se pela explicação das etapas 
da viagem e do funcionamento do foguete, por meio da abordagem 
dos conhecimentos científicos e das leis físicas básicas envolvidas. 
O intuito é discutir e questionar os mitos mais frequentes relativos 
a essa viagem, como os seguintes:

a) A quantidade de combustível empregada seria insuficiente 
para chegar até a Lua? A resposta é não, pois se necessita de 
combustível apenas para subir cerca de 300 a 400 km de altitude. 
Após isso, o foguete irá percorrer uma órbita ao redor da Terra, 
sendo ligeiramente deslocado para tornar essa órbita cada vez mais 
elíptica, até que atinja velocidade suficiente. A isso se chama de 
“aceleração gravitacional”. Nesse momento, a trajetória do foguete 
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é corrigida, e ele vai até a Lua por efeito de inércia. Ao se aproximar 
da Lua, a gravidade dela se encarrega de frear o foguete e fazê-
lo entrar em órbita. Uma parte do foguete desce até o solo lunar 
e retorna. O processo de volta para casa é idêntico, necessitando 
apenas de combustível para se elevar alguns km acima da Lua, 
depois, a gravidade fará o resto.

b) Como a bandeira deixada pelos astronautas na Lua teria sido 
filmada balançando se não há vento? A resposta é que o módulo 
lunar foi dividido em duas partes, tendo uma servido de base de 
lançamento ficando na Lua, e tendo a outra decolado, trazendo 
os dois astronautas de volta para o foguete, que estava em órbita 
da Lua, tripulado pelo terceiro astronauta. Para que decolasse, 
essa nave teve que levar combustível. O combustível reage e se 
expande, liberando gases em alta velocidade e provocando a subida 
do foguete. Trata-se de ação e reação, e os gases em alta velocidade 
espalharam-se ao redor da nave, provocando poeira e o balançar da 
bandeira que se vê nos vídeos.

c) A filmadora empregada suportaria a amplitude térmica da 
Lua? A resposta é que o calor se transfere de um corpo para outro 
por meio de três processos: condução, convecção e radiação, sendo 
necessário, para os dois primeiros, um meio material. A atmosfera 
da Lua é muito rarefeita e, portanto, insuficiente para provocar a 
perda de calor por esses processos. Para impedir a perda de calor 
pelo terceiro processo, em geral, uma simples folha de alumínio 
(até mesmo de cozinha) serviria para isolar a câmera e manter a 
sua temperatura adequada.

Esses mitos estão relacionados às perguntas que habitualmente 
são feitas quando se discute o tema “viagens espaciais”. Dessa 
forma, a atividade tem início com a discussão, permitindo que os 
participantes exponham suas dúvidas. Por meio desses mitos, cria-
se o mote para o debate e a aplicação da Física para sua elucidação, 
pois são questões que permeiam indagações que muitas pessoas se 
fazem em algum momento da vida.

Ao final, é discutido com os participantes o tema “satélites” e 
suas órbitas características, de acordo com a finalidade. Ressalta-
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se a importância que eles têm para as telecomunicações, o 
monitoramento ambiental, a prevenção do tempo e muitas outras 
aplicabilidades. O primeiro satélite foi o Sputnik I, lançado pela 
União Soviética, em 1957, e que funcionou por poucos dias, 
emitindo um sinal de rádio, mas permitiu obter as primeiras 
informações sobre o espaço. Um satélite é lançado em órbita por 
um foguete, em altitudes diversas, de centenas a milhares de km, 
e pode permanecer nessa órbita indefinidamente. Isso lhe permite 
girar ao redor da Terra, fazendo fotos de diversos tipos, medindo 
temperaturas, analisando relevo ou registrando tempestades.

Também pode permanecer girando sincronizado com a Terra, 
sendo chamado de “satélite geoestacionário”, ou seja, fixo sobre 
um ponto do céu. Nesse caso, ele pode substituir as caríssimas 
torres de repetidoras de sinais de rádio e TV, permitindo que a 
informação chegue a quase todos os pontos do globo vistos pelo 
satélite. Isso torna possível que notícias, cultura e entretenimento 
cheguem a todas as pessoas de um determinado país ou 
continente com um custo muito baixo por habitante, apesar do 
custo elevado do satélite. Também podem ser utilizados para 
localização na superfície da Terra, formando uma rede de satélites 
de posicionamento global, ou GPS, em inglês, utilizado em carros 
e aparelhos celulares.

lançamento de foguetes

Outra atividade que integra o conjunto de ações do Gepaf  é a 
discussão envolvendo foguetes espaciais, com o lançamento de um 
foguete em local aberto. O foguete é construído com garrafas PET, 
lançadas com bombas pneumáticas utilizadas para encher pneus de 
bicicleta. Para tanto, constrói-se uma base de lançamento em tubos 
de PVC e outros materiais de baixo custo, facilmente encontrados 
em lojas de ferragens. Quanto à operacionalização, o foguete é 
preenchido parcialmente com água, fixado na base, e é feita pressão 
na bomba, até que ele seja liberado. Podem ser atingidas distâncias 
de até centenas de metros. 
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Figura 5: Foguetes construídos com garrafas PET e outros materiais

Fonte: Arquivo dos autores, 2015.
Os foguetes, apesar do seu emprego como arma, como a 

terrível V2 utilizada pelos alemães na segunda guerra mundial, 
são, também, muito importantes para o lançamento de satélites. 
Podem ser construídos com estágio único, o que significa que todo 
o combustível estará contido em um tubo, ou com multiestágios, 
ou seja, com vários reservatórios de combustível que vão sendo 
liberados à medida que este acaba. A vantagem do segundo tipo 
é que o foguete fica mais leve à medida que voa e permite viagens 
mais longas com menos combustível e menor peso. O combustível 
pode ser líquido ou sólido, o que torna o foguete mais simples no 
segundo caso.

observações com telescópios

Como última ação a ser descrita neste texto, menciona-se que os 
participantes das atividades desenvolvidas no projeto são convidados 
a realizar observações utilizando telescópios. Esses são levados 
a locais abertos e que permitem observar objetos do céu noturno, 
identificando as principais constelações e planetas. Também, com o 
auxílio de um laser verde de alta potência, podem ser indicados os 
movimentos do céu e das estrelas da abóbada celeste.

A observação com utilização de lunetas e telescópios é instigante 
para o público em geral e desperta bastante atenção, aguçando a 
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curiosidade. Como em toda atividade ao ar livre, a previsão do 
tempo é constantemente monitorada nos dias que antecedem o 
evento, e são divulgadas algumas datas alternativas para o caso da 
impossibilidade da observação.

coNsiderações FiNais

As atividades mencionadas têm constituído parte das ações 
realizadas pelo Gepaf, em conjunto com o Programa Institucional 
de Iniciação à Docência (Pibid), subprojeto Física, na Universidade 
de Passo Fundo. As atividades mencionadas são realizadas em 
módulos e adaptadas ao público participante. Os módulos podem 
envolver uma ou mais atividades, dependendo do tempo disponível 
para o desenvolvimento da ação. Além disso, destaca-se que o 
local para realização das atividades, conforme já mencionado 
na introdução, pode ser a própria instituição ou outros espaços 
da comunidade (escolas, praças e parques). O grupo dispõe dos 
equipamentos e materiais, de forma a poder transportá-los para 
diferentes locais.

Tais ações vêm sendo desenvolvidas desde 2007 e gradativamente 
são ampliadas, destacando-se que atualmente se encontram 
em elaboração e estruturação jogos para abordar o conteúdo 
de Astronomia no ensino fundamental, além de atividades de 
lançamento de foguetes envolvendo combustíveis sólidos.

O grupo, que conta com mais de quarenta integrantes, abriga o 
projeto de extensão “Astronomia na educação básica” e centra suas 
ações na potencialidade da educação em Astronomia como forma 
de fomentar e instigar a curiosidade dos alunos pela ciência, em 
particular pela Astronomia, voltando-se, ainda, para a importância 
da sua popularização e divulgação. Partindo desses focos centrais, 
as ações vêm se consolidando e se tornando um espaço para a 
ampliação e qualificação do processo de formação de professores 
de Física. Participar do grupo faz com que os acadêmicos e 
professores envolvidos desenvolvam pesquisas constantes sobre 
os diversos assuntos que englobam os fenômenos astronômicos, 
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o que possibilita a aproximação dos conceitos estudados com as 
diferentes componentes curriculares do curso de formação.

Por ter se tornado uma referência na temática na região de 
abrangência da instituição, semanalmente o grupo atende públicos 
externos à UPF. Tais atendimentos possibilitam sanar possíveis 
lacunas conceituais de professor da educação básica; promover a 
discussão interdisciplinar de conceitos das diferentes das áreas 
de ensino da educação básica, a disseminação dos estudos e 
metodologias desenvolvidas nos bancos acadêmicos e a divulgação 
e popularização da ciência.

Por conta disso, inúmeras publicações em periódicos e 
apresentações de trabalhos e minicursos em eventos científicos têm 
resultado das ações desenvolvidas no âmbito do projeto e do grupo, 
enaltecendo e fomentando as discussões estruturadas no bojo dos 
encontros e dos estudos realizados pelos seus integrantes.
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educação musical e exteNsão 
uNiversitária: percepções e 
iNterlocuções

universidade do vale do itajaí

Mônica Zewe Uriarte1 
Thamiris Aparecia Correa2

Resumo: Este trabalho apresenta um recorte a partir da legislação 
específica e dos documentos oficiais da universidade que se destinam a 
expor a necessidade e as possibilidades da extensão universitária, aqui 
articulados com o Curso de Licenciatura em Música da Universidade 
do Vale do Itajaí (UNIVALI), que nos seus dez anos de atuação tem 
demonstrado forte vínculo e interesse por trabalhos extensionistas, 
tanto por parte da comunidade acadêmica, aqui entendida como docentes, 
discentes e funcionários, como pela comunidade externa, com a qual 
se mantém uma estreita relação de aproximação e parceria. A música, 
por si só, já provoca essa aproximação, e a sua presença nos diversos 
contextos da vida social, a partir de diferentes repertórios e formas de 
acesso, possibilita uma interação bastante interessante e necessária para 
a compreensão da música a partir das suas funções. Acredita-se que um 
dos objetivos de um projeto de extensão é estimular o olhar, e este olhar 
mais apurado e sensível instiga a produção de conhecimentos voltados 
para a sociedade, e nessa troca de saberes e fazeres crescem todos.
Palavras-chave: extensão universitária; música; educação musical.

O seu olhar lá fora
O seu olhar no céu

O seu olhar demora
O seu olhar no meu

O seu olhar melhora
Melhora o meu

Antunes e Tatit (1995)
1 Educadora musical com Especiali�ação em Educação Musical. Mestre em Educação, 
Doutora em Educação. É professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação 
da UNIVALI, atuando também como docente do Curso de Música Licenciatura e Bacha-
relado da UNIVALI.
2 Educadora musical, acadêmica do Curso de Música da Univali.
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Um dos objetivos de um projeto de extensão é estimular o 
olhar, a participação da comunidade acadêmica na vida social, 
local, regional e nacional: o seu olhar lá fora, assim como o estímulo 
à produção de conhecimentos voltados para a população em geral: 
o seu olhar melhora o meu.

O Curso de Música da UNIVALI, nas modalidades Licenciatura 
e Bacharelado, desde sua implantação em 2006, busca proporcionar 
aos seus acadêmicos e aos professores a oportunidade de inserção 
na comunidade, e também convida a comunidade para frequentar 
nosso espaço acadêmico através da extensão universitária, atuando 
dentro do campo da sua formação profissional.

Dessa forma, os três grandes projetos do curso possuem ações 
que corroboram com nossos objetivos: um deles trabalha com a 
formação musical de professores da Educação Infantil, trazendo-
os para a universidade e viabilizando acesso teórico e prático ao 
ensino da música; outro, inicialmente voltado para as atividades 
de pesquisa sobre instrumentos de percussão, agora vai às escolas, 
proporcionando momentos de encantamento com a “Aula Show 
Percussão Catarina”, envolvendo crianças e jovens com a história 
dos instrumentos, sonoridades, construção, manuseio e técnicas 
de execução; e o terceiro, foco desse capítulo, vai às comunidades, 
ONGS, Centro de Referência de Ação Social (CRAS), e Ação Social 
dos Bairros do município de Itajaí, oferecendo aulas regulares de 
música por meio de diferentes instrumentos.

O projeto “Articulando a Educação Musical em Projetos de 
Assistência Social” iniciou suas atividades em 2006, e desde 2014 as 
atividades vêm sendo desenvolvidas na Ação Social Paroquial São 
João Batista, entidade que oferece apoio assistencial à comunidade 
do bairro São João, no município de Itajaí, SC. Além das aulas de 
música, oferece cursos de informática para jovens e adultos, entre 
outros serviços, como a distribuição de roupas e cestas básicas para 
pessoas de baixa renda.

As considerações referem-se aos anos de 2015 e 2016, que ofereceu 
a crianças, jovens e adultos três modalidades de aulas de música: 
violão, teclado e canto coral e, ao todo, foram 45 alunos beneficiados 
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nesse período. As aulas são ministradas por dois acadêmicos bolsistas 
de extensão, que são orientados por uma professora do curso, e conta 
ainda com um núcleo voluntário de profissionais que colaboram 
para que os planejamentos estejam coerentes com a realidade e faixa 
etária do público-alvo e também que os conhecimentos musicais 
possam ser ensinados de uma forma dinâmica, envolvendo teoria e 
prática. As aulas são semanais, com 1h de duração, oferecidas em 
grupos de 4 ou 5 alunos, agrupados de acordo com a faixa etária, 
atualmente atendendo alunos de 8 a 72 anos de idade.

O objetivo geral do projeto é possibilitar a abertura de espaços 
e oportunidades para o exercício da cidadania ativa e da defesa 
dos direitos socioassistenciais, bem como o fortalecimento da 
organização, a autonomia e o protagonismo dos usuários da Ação 
Social através da música.

Por meio dessa prática musical, buscou-se explorar a 
criatividade, visando à autonomia, à sensibilidade e à expressão 
pessoal; possibilitar vivências com vários gêneros musicais, 
oportunizando a troca de repertórios e fortalecendo os direitos 
individuais; desenvolver habilidades musicais que poderão ser 
utilizadas futuramente como competência para o mercado de 
trabalho e promover a socialização e o trabalho em equipe através 
da prática de conjunto. Trata-se, então, de uma abordagem que 
visa contribuir para a construção teórica sobre a importância da 
música e suas funções sociais a partir do trabalho desenvolvido 
junto à comunidade acadêmica e externa, objetivo desse texto.

a exteNsão uNiversitária e a iNteGração 
acadÊmica e comuNitária

A Extensão Universitária vem ganhando forma e espaço 
no âmbito nacional desde a criação das universidades no 
início do século XX.  Muitas foram as propostas, reformas e 
diretrizes estabelecidas desde então, mas a preocupação com esse 
reconhecimento institucional da extensão sempre esteve presente 
nas discussões sobre educação superior.
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Segundo o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), o reconhecimento 
legal das atividades de extensão e a criação desse fórum, em 
novembro de 1987, são fatos importantes, na medida em que deram 
à comunidade acadêmica as condições para redefinir seus projetos. 
Em resposta à ordem constitucional de indissociabilidade entre 
Ensino, Pesquisa e Extensão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), de 1996, estabelece a Extensão Universitária como 
uma das finalidades da Universidade e indica a possibilidade de apoio 
financeiro, inclusive mediante bolsas de estudo.

Outra iniciativa importante, no sentido da institucionalização 
da Extensão Universitária, foi o Plano Nacional de Extensão, 
elaborado e aprovado pelo FORPROEX em 1998. Por meio 
desse plano, busca-se dar unidade nacional aos programas que 
são desenvolvidos em diferentes universidades; garantir recursos 
financeiros para que as Políticas Públicas possam ser executadas; 
reconhecer a extensão universitária como parte constituinte de uma 
universidade cidadã; e interferir na solução dos grandes problemas 
sociais existentes no país (NOGUEIRA, 2005, p. 92).

Já o Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária (ForExt) 
promoveu o XXI Encontro Nacional em 2014 com o tema voltado 
para a curricularização da extensão nas Instituições Comunitárias 
de Ensino Superior, com destaque para os desafios do Plano 
Nacional de Educação (PNE) para os anos de 2014 a 2024.

O novo PNE, na estratégia 12.7, define a necessidade de 
“assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares 
exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão 
universitária, orientando, prioritariamente para áreas de grande 
pertinência social” (BRASIL, 2014). Como apoio a essa estratégia, 
podem-se citar as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação inicial em nível superior, que no seu capítulo IV, Art. 12, 
indica que as matrizes curriculares dos cursos de formação inicial 
deverão se constituir de três núcleos, sendo o III: “Núcleo de estudos 
integradores para enriquecimento curricular, compreendendo a 
participação em: a) seminários e estudos curriculares, em projetos de 
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iniciação científica, iniciação à docência, residência docente, monitoria 
e extensão...” (BRASIL, 2015, p. 10).

Seguindo o PNE e as novas Diretrizes Curriculares, os projetos 
de extensão da Universidade do Vale do Itajaí são utilizados como 
experiências de ensino e aprendizagem constantes, vinculados 
às disciplinas curriculares. Considera-se fundamental trabalhar a 
extensão com o fim de “promover a divulgação de conhecimentos 
culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade” (UNIVALI, 2014, p. 41). Por meio dessas ações, a 
instituição fortalece o princípio da conexão constante entre ensino, 
pesquisa e extensão, já garantido também na matriz curricular do 
Curso de Música, e mais especialmente nesse momento em que se 
está reunido para o estudo da alteração das matrizes curriculares dos 
cursos de Licenciatura, entre elas a de Música, incluindo o Núcleo de 
Estudos Integradores como um dos eixos da nova matriz, que dará 
maior visibilidade à extensão como atividade curricular, evidenciando 
a articulação cada vez mais necessária com a pesquisa e o ensino.

Atualmente, por meio do programa de bolsas de extensão, existe 
a viabilidade e estímulo à participação de professores e acadêmicos 
em atividades que beneficiam as comunidades externa e acadêmica, 
fortalecendo as propostas pedagógicas e nutrindo a extensão e a 
pesquisa. Essas práticas pedagógicas interferem expressivamente 
no “pensar” e no “fazer” no interior da Universidade.

Uma extensão universitária democrática problematiza suas 
ações de forma interdisciplinar, possibilitando uma visão ampla e 
integrada da realidade social. Serrano a define como um:

[...] processo educativo e científico, ao fazer extensão 
estamos produzindo conhecimento, mas não qualquer 
conhecimento, um conhecimento que viabiliza a relação 
transformadora entre a Universidade e a Sociedade e vice-
versa. Uma extensão que é experiência na sociedade, uma 
práxis de um conhecimento acadêmico, mas que não se basta 
em si mesmo, pois está alicerçada numa troca de saberes, 
popular e acadêmico, e que produzirá o conhecimento no 
confronto do acadêmico com a realidade da comunidade. 
(SERRANO, 2013, p. 11).
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Segundo o ForExt (2013), a concepção de Extensão Universitária 
apresenta-se como um conjunto de ações interdisciplinares 
e multidisciplinares, articulando os saberes produzidos para 
compreensão da realidade e para busca de resposta aos seus 
desafios. “O que denominamos realidade constitui-se num universo 
riquíssimo de potencialidades, mosaico altamente complexo 
do ponto de vista de seus componentes, dos seus modos de 
funcionamento e princípios de existência” (KATER, 2004, p. 44). 
Dentro desse mosaico cheio de possibilidades que indica Kater, é 
necessário que os envolvidos com a extensão universitária estejam 
preparados para a inserção na comunidade, assim como para 
convidá-la à participação de atividades realizadas no ambiente 
acadêmico, e também para que possa usufruir dos resultados de 
pesquisas que de alguma forma interferem na sua vida cotidiana. 
Por esse motivo, a formação dos licenciandos em Música para essa 
atuação faz parte das nossas metas.

a Formação e o perFil do proFessor de mÚsica 
para atuar em proJetos sociais

É constante o aumento de ações e entidades que utilizam 
a música para alcançar seus objetivos sociais - sejam públicas, 
privadas, igrejas, ONGs, escolas, empresas, abrigos, asilos -, o que 
apresenta um cenário de possibilidades de trabalho para quem, de 
alguma forma, tem na música sua área profissional. A maior parte 
desses projetos são voltados para o ensino da música, por meio de 
instrumentos musicais e do canto, possibilitando a aproximação 
de crianças, jovens e adultos com os aspectos culturais e sensíveis, 
ampliados pela educação musical. Nessa perspectiva, precisa-se 
pensar como a Universidade e, mais precisamente, os cursos de 
Licenciatura em Música preparam o futuro professor para lidar 
com situações próprias desses contextos, a partir de uma educação 
musical coerente, ética e política.

Essa discussão é levantada por Muller ao indagar: qual é o 
compromisso que se assume com a formação do licenciando em 
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música para atuação em cenários não escolares? De que maneira 
se ocupa com as questões específicas de “uma possível atuação 
em alguma ação social”? ou, ainda, “que princípios ético-político-
pedagógicos nos orientariam e imprimiríamos na formação do 
nosso futuro educador musical?” (2004, p. 54). Essas indagações 
devem voltar-se para discussões sobre a postura e a formação desse 
profissional, que precisará de preparo, sensibilidade e respeito para 
com as especificidades do público e espaços em que estará inserido, 
bem como de procurar estratégias e materiais alternativos que possam 
suprir as limitações físicas e emocionais e que podem influenciar no 
desenvolvimento das ações, fortalecendo os vínculos com os parceiros 
para garantir o aprendizado e o crescimento conjunto.

(...) É preciso que nos movimentemos na direção de uma 
educação musical emancipatória, que busquemos, na mesma 
proporção de nossas habilidades musicais específicas, o 
discernimento ético e aprofundemos nossa compreensão 
sociopolítica e histórica da sociedade atual e do que nela se 
configura como a dialética exclusão/inclusão. (Ibid., p. 55).

O Curso de Licenciatura em Música da UNIVALI tem a 
mesma preocupação com essa formação, oferecendo disciplinas 
com propostas inclusivas, de elaboração de material didático de 
ampla atuação e para diferentes públicos, observando repertórios 
e materiais sonoros adequados, inserção na comunidade local por 
meio de programas institucionais de extensão já mencionados e 
também de ensino como o PIBID e o Estágio Supervisionado em 
entidades sem fins lucrativos.

Os projetos de extensão do Curso de Música da UNIVALI 
permitem que licenciandos experienciem esse contexto após o 
contato com disciplinas específicas de música, que darão suporte 
teórico e prático ao trabalho de extensão, mas não minimizando 
seus desafios. Cada projeto possui um professor orientador, mas há 
uma articulação bastante fluente de diferentes disciplinas do curso 
com os projetos de extensão, cada uma auxiliando na formação 
desses bolsistas, para que a experiência docente se concentre no 
aprender, no ensinar e no valorizar as oportunidades por todos os 
envolvidos no processo.
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Mas, apesar dessa base acadêmica e formação profissional 
voltada para discussões sociais, éticas e pedagógicas, ainda é preciso 
indivíduos críticos e inventivos para compreender o real sentido 
da educação musical em diferentes contextos sociais, quase sempre 
desfavorecidos de recursos materiais. Nesse caminho, poderá 
“redimensionar o interesse, explorando a percepção de cada individuo 
sobre si e sobre o complexo de relações no qual interage” (KATER, 
2004, p. 45). A educação musical na perspectiva indicada por Kater 
deverá ser capaz de promover tanto processos de conhecimento 
quanto de autoconhecimento. O educador musical precisará também 
possibilitar ao aluno o contato com suas próprias potencialidades e 
limites, do ponto de vista musical, estético e humano, subsidiando e 
orientando sua exploração, apropriação e superação.

educação para ou pela mÚsica?

A música possui diversas funções na sociedade, que são motivadas 
pelos grupos com os quais se convive em diferentes situações: pode 
ser entretenimento quando se está com os amigos; pode ser de 
comunicação afetiva quando se embala uma criança para dormir; pode 
ser de divertimento quando se canta e dança; pode ainda caracterizar 
a validação das instituições sociais quando se ouve um hino de um 
time de futebol ou, ainda, de expressão religiosa quando se ouvem 
ou se cantam músicas sacras; de contribuição para a integração da 
sociedade quando se irmana diante do Hino Nacional. O antropólogo 
e etnomusicólogo norte-americano Alan Merriam indica ainda as 
funções de “prazer estético, comunicação, representação simbólica, 
reação física, impor conformidades às normas sociais, contribuição 
para continuidade e estabilidade da cultura e contribuição para 
integração na sociedade” (SANCHOTENE, 2009, p. 83). Essas 
funções são ativadas de acordo com a intenção do mediador que, no 
caso da educação, é o professor.

Para buscar um contexto musical favorável ao aprendizado e 
ao compromisso de acolhimento que se busca em um projeto de 
extensão universitária, essas funções precisam ser observadas e 
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compreendidas para então fazer parte do planejamento das ações. 
Como expressão emocional, a música pode se tornar uma forma 
de liberação dos sentimentos, de ideias, o que poderá acontecer a 
partir do momento que o professor oferecer mecanismos para tal. 
O prazer estético deve estar presente na apreciação, no fazer e ouvir 
música, no permitir o encantamento ou até mesmo o desconforto 
dos sentidos. A função de contribuição para a integração na 
sociedade é principalmente destacada na relação com esses grupos, 
pois a música é uma atividade integradora, porque não se realiza 
de forma isolada, ela busca aproximar, socializar e integrar em um 
processo no qual todos são capazes de interagir com ela.

Em um projeto de ação social, principalmente aqueles que 
buscam a integração ou reintegração, é preciso observar também 
as diferentes intenções dos envolvidos - proponentes, professores 
e alunos - e procurar estabelecer relações entre essas expectativas 
com relação à música, com a finalidade de evidenciar novas 
perspectivas de formação humana, pois “no caso da educação 
musical temos tanto a tarefa de desenvolvimento da musicalidade 
e da formação musical quanto o aprimoramento humano dos 
cidadãos pela música” (KATER, 2004, p. 46).

Precisa-se ficar atento para que a atividade musical em projetos 
de extensão não perca a sua função, pois muitas vezes a música não 
tem um papel definido, ou acaba se perdendo entre tantas outras 
expectativas. O extensionista precisa perceber como propiciar uma 
aprendizagem musical capaz de estimular os alunos a descobrirem o 
mundo musical que os cerca, mas também de ampliá-lo para outros 
repertórios, assim como possibilidades comunicativas, sensíveis e 
de emancipação.

Todo o investimento neste presente representa o empenho 
de exploração de potenciais sociais que progressivamente 
poderão se concretizar. E aí reside o maior privilégio do 
educador: participar, de maneira decisiva e por meio da 
formação musical, do desenvolvimento do ser humano, 
na construção da possibilidade dessa transformação, 
buscando no hoje tecer o futuro do aluno, cidadão de 
amanhã. (KATER, 2004, p. 46).
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É evidente que a intervenção universitária na sociedade tem 
contribuído para o desenvolvimento de seus participantes e 
colaboradores e se percebe nos alunos do projeto “Articulando a 
Educação Musical em Projetos de Assistência Social” algumas 
posturas que indicam aproximações muito interessantes quanto 
aos aspectos artísticos, sociais e emocionais, áreas que são 
estimuladas por estudantes de música. A participação dos alunos 
no projeto de educação musical poderá contribuir para o exercício 
da sua cidadania, possibilitando maior integração, promovendo 
autonomia, protagonismo e consequente formação artística.

processos de eNsiNo e apreNdiZaGem musical 
Nesse coNtexto

Articulando a educação musical em projetos de assistência social’ 
é um projeto de extensão universitária de cunho social e educativo. 
A proposta está vinculada às disciplinas de Canto Coral, Percepção 
Melódica e Rítmica, Violão, Prática de Conjunto e Metodologias 
em Educação Musical, compreendidas nos eixos “Música na 
Educação” e “Fazer Artístico”, do Curso de Licenciatura em 
Música da UNIVALI, atendendo, desta maneira, as exigências do 
Projeto Pedagógico do Curso, relacionando o ensino e a extensão 
de forma a oportunizar a troca de experiências e aprendizado mais 
específico da música, compreendida como teoria e prática.

Tal como a língua, a música é também um fato social, como 
se descreveu anteriormente, sendo necessária para o processo 
educativo a contextualização de sua produção sociocultural. O 
primeiro passo é conhecer as relações musicais já estabelecidas na 
comunidade de intervenção, sua força como conhecimento específico 
e representante de imagens e conceitos mantidos, principalmente 
pelos adolescentes, que muitas vezes já demonstram suas preferências 
musicais, evitando, como alunos, a prioridade aos conhecimentos 
musicais que não estão presentes na sua experiência conceitual. 
Durante um processo de construção do conhecimento musical, 
levando em conta a realidade sociocultural dos alunos, busca-se 
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desenvolver uma comunicação eficaz do aluno com a música, em 
que o trabalho de educação seja um meio de enriquecimento pessoal 
e coletivo de prazer, uma forma de trabalhar suas habilidades, 
possibilitando a transmissão de sensações, afetividades, prazeres e 
crenças. Para que esta didática encontre ressonância, “diferenças e 
dificuldades devem ser respeitadas, assegurando assim a igualdade 
no acesso à linguagem musical e à oportunidade de receberem uma 
educação musical comprometida com a realidade individual de cada 
um” (LOUREIRO, 2003, p. 56).

Desta forma, entende-se que é necessária a articulação do 
conhecimento musical com as experiências acumuladas, que passam 
a ter um valor agregador, ampliando as possibilidades e os caminhos 
a serem trilhados dentro da música. Música que, como parte das 
manifestações artísticas, é organizada e fundamentada culturalmente, 
constituindo, portanto, uma prática social pelo entrelaçamento de 
valores e significados dos indivíduos e do seu meio social. Além 
do aspecto de introduzir os alunos no “domínio de um campo de 
conhecimento que envolve atividades várias, a música apresenta-
se também como possibilidade para desencadear um processo de 
formação do cidadão crítico” (URIARTE, 2005, p. 169).

Ao produzir reflexões compartilhadas sobre música e mídia, 
gosto musical e escolha de repertório, busca-se um contato com 
uma música que de alguma forma os represente. O que deve estar 
no centro de uma aula de música então são as relações que os alunos 
constroem com a música, seja ela qual for. Na busca de repertório, 
esse é o desafio que permeia o trabalho do professor, que precisa 
compreender o sentido cultural e social dos seus alunos, pesquisar 
e articular sua metodologia com nesse contexto.

A busca por resultados imediatos, a fim de produzir uma vitrine 
do projeto em apresentações públicas, também não favorece 
o aprendizado. Muitas vezes existe uma exigência quanto às 
respostas musicais dos alunos, o que dificulta sua evolução 
gradativa em relação às próprias vivências e aos conhecimentos. 
Monique Aragão, refletindo sobre musicalidade, lembra que ela 
não pode ser medida “mas o mundo costuma julgar a habilidade 
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com que expressamos nossa musicalidade a partir de resultados. 
Todavia, esses resultados muitas vezes só se mostram parcialmente 
ou demoram algum tempo para se expressar como uma forma de 
talento”. (ARAGÃO, 2011, p.30). Por isso, o professor deve auxiliar 
o aluno na descoberta de sua musicalidade, respeitando o ritmo de 
aprendizagem deste.

As aulas em grupo proporcionam outro tipo de aprendizado, 
em que os alunos podem interagir com os colegas e com o 
professor. É um fator interessante para a troca de conhecimentos 
e experiências, contribuindo para a realização do trabalho musical. 
Ao se integrarem melhor com o grupo, as individualidades estão 
sendo demonstradas através de sugestões e posicionamentos 
conscientes frente às propostas. Há ainda certo receio por aulas 
coletivas, muitas vezes pelos próprios professores, mas as trocas 
são imediatas e o desenvolvimento é constante a partir da influência 
da percepção do outro.

Pode-se argumentar em favor do ensino coletivo que o 
aprendizado se dá pela observação e interação com outras 
pessoas, a exemplo de como se aprende a falar, a andar, 
comer. Desenvolvem-se hábitos e comportamentos que 
são influenciados pelo entorno social, modelos, ídolos. 
(TOURINHO, 2007, p. 2).

Por compreender “que os processos educativos ocorrentes 
na sociedade são complexos e multifacetados, não podendo ser 
investigados à luz de apenas uma perspectiva e, muito menos, 
reduzidos ao âmbito escolar” (LIBÂNEO, 1999, p. 63), pode-se 
afirmar que as interações educativas nesses espaços considerados 
não formais devem ser valorizadas e repensadas constantemente, 
viabilizando uma proposta pedagógica que se comprometa com a 
formação integral dos participantes.

coNsiderações FiNais

A percepção dos envolvidos, direta ou indiretamente, é de 
fundamental importância para a constante avaliação do projeto, 
que conta com a participação tanto dos professores e acadêmicos, 
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quanto dos alunos e do núcleo de assistência social, envolvidos na 
análise do trabalho realizado, propondo e auxiliando para melhor 
aproveitamento do curso.

A entidade social parceira do projeto, por meio de seus 
representantes e funcionários, mostrou-se sempre muito interessada 
em auxiliar para que o trabalho se realizasse da melhor forma.  
Afirma que o impacto social causado pela música pode ser observado 
por meio da intensa procura por vagas e assiduidade dos alunos 
inscritos. Uma das responsáveis pela Ação Social indica que:

O aprendizado da música traz consigo diversos benefícios, 
como concentração, raciocínio lógico-matemático, disciplina, 
socialização, entre outros. Contudo, o principal valor agregado 
perante a Assistência Social é que, ao ofertar este tipo de 
atendimento estamos realizando uma atividade de proteção 
social básica de convivência e fortalecimento de vínculos. 
Assim sendo, não estamos apenas ensinando um instrumento, 
estamos contribuindo positivamente na formação de crianças e 
adolescentes que possam estar em situação de vulnerabilidade 
social. (Representante da Ação Social, 2016).

Os alunos demonstram uma afetividade grande para com o 
projeto e os professores. Muitos deles alegaram que nunca tiveram 
a oportunidade de aprender a tocar um instrumento e que agora 
se sentem realizados. Uma conquista aparentemente pequena já é 
motivo de comemoração do grupo, pois, como disse o aluno Getúlio, 
“não é fácil fazer os dedos obedecerem ao que você quer que ele faça”. Para 
alguns, a aula em grupo contribuiu para o desenvolvimento pessoal 
e coletivo, já para Franciellen “fazer a contagem, entrar no tempo certo 
e a coordenação um com o outro é difícil e motivador ao mesmo tempo”. 
Para outros, ouvir produzindo música e superando obstáculos é 
uma conquista imensurável, como para Goretti, que disse: “eu agora 
estou gostando de me ouvir tocar! Antes eu tocava o que estava escrito, 
mas não ouvia a música”. É a função estética e expressiva da música 
atingindo seus objetivos.

Desde o seu início, o projeto contou com um número ativo 
e estável de alunos, garantindo assim um aprendizado mais 
consistente. No final do mês de junho de 2015, os alunos puderam 
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trocar as experiências adquiridas através de uma apresentação 
pública, realizada no salão paroquial da Igreja do Bairro São 
João. Nesse dia, todas as modalidades de oficinas interagiram e 
mostraram ao público as habilidades musicais desenvolvidas nos 
primeiros cinco meses em que participaram do projeto. Essa 
apresentação foi importante para o grupo de alunos, pois sempre 
se pode extrair pontos positivos dessa prática socializadora como 
a concentração, o controle das emoções e o comprometimento com 
o grupo. Oportunizar práticas musicais através de apresentações 
contribui para a formação do aluno e também da comunidade, como 
exercício de apreciação musical e formação de plateia. A música 
deve ser socializada e compartilhada, outra de suas funções.

Para os acadêmicos extensionistas, essa iniciação ao campo 
de trabalho contando com um bom suporte técnico e pedagógico 
proporciona uma experiência mais fundamentada, observando a 
constante troca de conhecimentos com seus colegas e professores, 
aumentando ainda mais as possibilidades de um retorno positivo do 
trabalho realizado e, consequentemente, um crescimento conjunto.

Para a universidade, fica o compromisso de pensar em uma 
formação profissional mais abrangente, pois quando se volta para 
trabalhos de extensão, precisa ter clareza de que a comunidade é 
composta de diferentes públicos.
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Resumo: A intergeracionalidade é frequentemente caracterizada pelo 
distanciamento de indivíduos de diferentes gerações, podendo tanto gerar 
conflitos e experiências negativas como potencializar novas e fecundas 
aprendizagens para os envolvidos. Nesse contexto, as instituições culturais 
e educativas surgem como espaços privilegiados de relacionamento e 
troca de experiências entre as gerações. Este artigo apresenta o relato 
de experiência de prática da intergeracionalidade proporcionada pela 
intersecção de um projeto de extensão da Universidade Feevale e uma 
ação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental. 
Durante um período de 60 dias, os alunos do Jovem Aprendiz Feevale, 
com idades entre 15 e 21 anos e que estão sendo preparados para mercado 
de trabalho na área de TI, planejaram e conduziram oficinas semanais 
de informática para seis usuários adultos de um Centro de Atenção 
Psicossocial de Novo Hamburgo, espaço da prática da Residência 
Multiprofissional desta Universidade. A atividade foi acompanhada 
pelo educador de informática do projeto e pelas psicólogas residentes. 
Essa experiência entre pessoas de diferentes gerações promoveu 
momentos ricos de troca, cooperação, conhecimento e socialização em 
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uma experiência social benéfica para todos os envolvidos, na medida 
em que conhecimentos intergeracionais e experiências puderam ser 
compartilhadas por todos os envolvidos no processo.
Palavras-chave: intergeracionalidade, Tecnologia da Informação, saúde 
mental, interação, socialização.

iNtrodução

As intensas e aceleradas transformações tecnológicas e 
culturais, características da contemporaneidade, produzem efeitos 
na forma como as pessoas de diferentes gerações se relacionam. 
No entanto, apesar das diferenças geracionais, em todas as 
sociedades é imprescindível a transmissão cultural, que ocorre de 
geração a geração. Atualmente, observa-se uma inversão na forma 
como os vínculos intergeracionais se constituem, sendo que os 
mais velhos é que se identificam com os mais jovens (BORGES; 
MAGALHÃES, 2011).

A contemporaneidade viu nascer uma era de distanciamento 
social entre as gerações, tanto na esfera pública quanto na esfera 
privada. A família, que na sua gênese compreendia pais, filhos e 
vários parentes próximos, que mantinham laços afetivos e de 
convivência, passou a constituir-se, na modernidade, em núcleos 
menores, muitas vezes com a interação apenas de pais e filhos. 
O distanciamento, provocado pela falta de convívio, estimula o 
afastamento e os conflitos entre os indivíduos, reforçado pela ideia 
de que a força e as qualidades são todas da juventude e as fragilidades 
e as carências são reservadas aos mais velhos (MIRANDA, 2013).

Diante da possibilidade de conflitos entre indivíduos de 
diferentes gerações, é necessário oferecer oportunidades de 
encontro e relacionamento entre essas pessoas. Nesse contexto, as 
instituições culturais e educativas, entre as quais as universidades, 
podem ser convertidas em lugares que privilegiem a aproximação 
intergeracional e criem oportunidades nas quais pessoas de 
diferentes faixas etárias possam se relacionar e trocar experiências, 
contribuindo, assim, para a construção de uma sociedade mais 
inclusiva e solidária (FERRIGNO, 2013; MIRANDA, 2013).
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Nesse sentido, este artigo apresenta um relato de experiência de 
intergeracionalidade na prática entre participantes de um projeto 
de extensão da Universidade Feevale, no Vale do Rio dos Sinos, Rio 
Grande do Sul: jovens estudantes do projeto Jovem Aprendiz Feevale, 
que se preparam para a entrada no mercado de trabalho, e adultos 
acompanhados por psicólogas residentes da Universidade Feevale 
no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da mesma cidade.

A organização deste relato de experiência inicia com a descrição 
do conceito de intergeracionalidade utilizado no estudo. Em 
seguida serão descritos os projetos Jovem Aprendiz Feevale e 
o programa de residência Multiprofissional em Saúde Mental 
Feevale desenvolvido no CAPS, com seus respectivos públicos-alvo. 
Seguem-se os procedimentos metodológicos adotados e finaliza-se 
com a discussão dos resultados e as conclusões.

intergeracionalidade

Para além da separação de idades e cortes demográficos, geração 
é um conceito que envolve grupos e/ou segmentos sociais e que 
comporta a complexidade das relações entre os indivíduos em 
sociedade. As gerações comportam relações familiares, amizade, 
vizinhança, estilos de vida, modos de ser, saber e fazer, padrões 
de comportamento, memória, ciência e referências religiosas 
(MAGALHÃES, 2000).

O convívio social contemporâneo, no qual há tanta possibilidade 
de conflito entre os indivíduos pertencentes a diferentes gerações, 
caracteriza-se também pela forma de transmissão de saberes. A 
transmissão do conhecimento não é mais linear: as gerações 
mais novas também possuem conhecimentos, visões, opiniões e 
experiências sobre o mundo que podem e devem ser compartilhadas, 
criando uma história comum por meio da combinação da diversidade 
e do conhecimento de cada geração. Este fato possibilita um 
rico campo de troca de conteúdo geracional, que é o conjunto 
das características e das marcas próprias dos vários grupos que 
compõem uma geração (GOLMAN, 2002). Não sendo linear, o 
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convívio das gerações e a troca do conteúdo geracional permitem 
que os mais velhos aprendam com os mais novos e vice-versa, 
caracterizando a intergeracionalidade.

O conceito de intergeracionalidade utilizado neste estudo 
parte do pressuposto de que, nas relações humanas, é necessário 
que haja uma percepção de limites e possibilidades que cada 
sujeito ou grupo de sujeitos exerce, considerando a presença 
simultânea de várias gerações nos contextos e nos espaços 
sociais. Parte-se, portanto, da percepção que vai além do conflito 
intergeracional, ao considerar a intergeracionalidade como 
um fator de aproximação entre diferentes gerações, conforme 
definição de Magalhães (2000):

Intergeracionalidade é o estudo e prática das relações 
espontâneas entre gerações e da indução e institucionalização 
de relações intergeracionais, utilizando campos de ação 
próprios, com métodos e técnicas utilizados por agentes 
sociais, facilitadores e catalisadores das aproximações e 
interligações. (MAGALHÃES, 2000, p. 41).

O conceito norteador da proposta aqui apresentada - grupo 
de jovens em preparação para inserção no mercado de trabalho, 
estabelecendo relação com um grupo de adultos que frequentam 
um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - entende a 
intergeracionalidade como um campo fértil para que a transmissão 
cultural entre esses grupos, objetivando que as relações entre 
indivíduos de diferentes gerações possibilitem diálogo e trocas.

Jovem aprendiz Feevale

A Universidade Feevale está situada no Vale do Rio dos Sinos, 
região Norte do Rio Grande do Sul, que se desenvolveu fortemente 
baseada na indústria calçadista, notadamente nas últimas décadas 
do século XX. No entanto, entre o final do século passado e o início 
do século XXI, a região atravessou uma crise econômica que gerou 
desemprego e a necessidade da expansão do mercado de trabalho 
para outros segmentos da economia. Neste contexto, observa-se 
uma maior exposição dos jovens à vulnerabilidade social, tendo em 
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vista que, até então, a maioria dos empregos formais eram gerados 
na indústria calçadista.

Como alternativa a esta crise, um novo ramo de empresas na área 
de Tecnologia da Informação vem se instalando no Vale do Sinos, 
fato que vem gerando uma demanda por pessoal qualificado. Além 
disso, no mercado, cada vez mais se faz necessário o conhecimento 
em Tecnologia da Informação, haja vista não existir mais nenhum 
ramo da indústria, comércio ou serviços que não se utilize de 
computadores e demais tecnologias digitais para a execução de 
suas atividades. A rapidez com que a tecnologia é incorporada ao 
cotidiano implica um aumento da distância entre as necessidades 
das empresas e o que a ordem educacional vigente pode oferecer.

Com isso, torna-se necessária uma mudança no modelo de 
preparação para o trabalho, que leve em conta o ingresso em 
espaços laborais cada vez mais competitivos, nos quais, além 
do conhecimento técnico, o profissional precisa destacar-se em 
competências como capacidade de trabalho em equipe, proatividade, 
autonomia e capacidade empreendedora.

Tendo em vista esse contexto, a Universidade Feevale propôs a 
criação do projeto de extensão Jovem Profissional Feevale, que iniciou 
as atividades em março de 2007, com o objetivo de capacitar jovens para 
a inserção no mundo do trabalho, viabilizando também sua inclusão 
nas dimensões social e cultural. Verifica-se, portanto, que o trabalho 
realizado no projeto Jovem Aprendiz Feevale parte de uma visão mais 
ampla de preparação para o mundo do trabalho, que abrange não só a 
apropriação de conhecimentos tecnológicos, mas também os aspectos 
psicossociais do jovem profissional. Por isso, o mesmo propõe-se à 
articulação com diferentes áreas do conhecimento, como Computação, 
Psicologia, Letras, Comunicação e Administração.

Tendo como base uma proposta de capacitação profissional para 
atuar na área administrativa ou técnica que envolva conhecimentos 
de Informática/Tecnologia da Informação, além de profissionalizar 
o projeto, objetiva fomentar aspectos motivacionais e atitudinais 
que favoreçam o exercício da cidadania dos jovens aprendizes de 
baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, almejando:
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[...] capacitar jovens em situação de vulnerabilidade 
social para a inserção no mundo do trabalho, viabilizando 
também sua inclusão nas dimensões social e cultural. Entre 
os objetivos específicos estão proporcionar aos jovens um 
conjunto de competências básicas, habilidades e atitudes 
correspondentes que lhes instrumentalizem para a entrada 
no mundo do trabalho, ampliando suas potencialidades e 
espírito de liderança, possibilitando o trabalho e produção 
em equipe e desenvolvendo a autonomia e iniciativa na 
busca de soluções para problemas vivenciados no dia-a-dia 
do ambiente de trabalho. (FEEVALE, 2007, p. 5).

O projeto destina-se a jovens estudantes do Ensino Médio de 
escolas públicas de municípios do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande 
do Sul, de ambos os gêneros, com idades entre 15 e 21 anos e cuja 
renda familiar não ultrapasse 1,5 salários-mínimos por morador da 
residência, estando muitos deles em risco de vulnerabilidade social. 
A seleção é realizada anualmente, no início do ano letivo, regido 
por edital publicado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (PROACOM). Após a inscrição dos interessados, 
é realizada uma prova de seleção com conteúdos básicos de 
informática e português. Os alunos aprovados participam de uma 
entrevista coletiva que define os candidatos selecionados, divididos 
em duas turmas de 30 alunos cada (Manhã e Tarde), de acordo 
com o turno que frequentam na escola.

Durante o andamento do projeto, ocorreram modificações 
consideradas necessárias para adaptar o formato do projeto às 
necessidades atuais do mercado de trabalho e para que a formação 
continuasse significativa em relação ao cenário socioeconômico.  
Assim, desde 2012 o projeto jovem Aprendiz Feevale é 
credenciado junto ao do Ministério do Trabalho e Emprego 
do Governo Federal, de acordo com a Lei número 0.097/2000, 
juntamente com o Decreto Federal nº 5.598/2005, que determina 
que as empresas de médio a grande porte devem possuir uma 
porcentagem equivalente a 5% e 15% de jovens aprendizes, 
sendo que estes demandem alguma função dentro da empresa 
(BRASIL, 2000). Assim, os jovens que realizam sua formação 
no projeto Jovem Aprendiz Feevale são indicados a empresas da 
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região conveniadas com a Universidade Feevale, atuando e sendo 
remunerados de acordo com a legislação trabalhista.

A carga horária do curso é de 920 horas, sendo 460 horas 
teóricas e 460 horas práticas nas empresas conveniadas ao projeto, 
o que totaliza 1 ano de formação. As aulas ocorrem diariamente, 
no contraturno escolar, o que proporciona um acompanhamento 
constante do processo de construção do conhecimento. Em 3 dias 
da semana os aprendizes têm aulas de informática, em 1 dia da 
semana oficinas de português e inglês e em 1 dia da semana oficinas 
de psicologia.

Após as horas de formação básica na instituição formadora, os 
alunos são inseridos gradativamente na empresa, iniciando com 1 
dia na empresa e 4 dias no projeto, após 2 dias na empresa e 3 dias 
no projeto, até a integração total ao ambiente de trabalho. Destaca-
se que, mesmo após o aluno ir 4 dias por semana na empresa, 1 dia 
da semana ele sempre terá aula no projeto, para que possa ser feito 
o acompanhamento de sua inserção laboral, resolução de dúvidas, 
compartilhamento e troca de experiências, adaptando-se, assim, de 
modo gradativo ao ambiente laboral.

Durante o andamento do projeto, acadêmicos e professores 
dos mais diversos cursos da Universidade Feevale contribuem 
elaborando projetos de estudo e desenvolvendo metodologias 
adequadas aos aprendizes, tais como oficinas de Direitos Humanos 
e Cidadania, Empreendedorismo, Sexualidade, Habilidades Sociais, 
Relações Interpessoais, entre outras, visando desenvolver a 
autonomia e a capacidade crítica e de expressão dos participantes. 
Também são realizadas visitas a eventos da área do trabalho e 
tecnologia, bem como visitas a empresas do setor de Tecnologia 
da Informação.

Toda a metodologia está voltada para o desenvolvimento dos 
conhecimentos necessários ao ambiente laboral, tendo em vista 
que os jovens desenvolvem projetos que simulam situações do dia 
a dia de uma empresa. Além disso, são desenvolvidos trabalhos 
em grupo e individuais, aulas práticas em laboratório, análise e 
discussão de textos e filmes e relatos de experiências práticas 



258

realizadas pelos alunos em ambiente de trabalho. As atividades são 
planejadas dentro de uma perspectiva interdisciplinar e voltadas 
para a temática da preparação para a inserção qualificada no 
ambiente de trabalho.

O projeto Jovem Profissional Feevale, além da formação dos 
alunos, configura-se como um espaço privilegiado de prática 
extensionista para os alunos, voluntários e bolsistas que estudam 
na Feevale, em diversas áreas. Já passaram pelo projeto alunos 
de Letras, Idiomas, Pedagogia Empresarial, Licenciatura em 
Computação e Sistemas de Informação, entre outros.

Neste contexto, este artigo apresenta a intersecção do 
projeto Jovem Aprendiz Feevale com o Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde Mental, ambos da Universidade 
Feevale de Novo Hamburgo/RS, que planejaram e coordenaram, 
juntamente com os alunos do Jovem Aprendiz Feevale, oficinas de 
informática/web para seis usuários do CAPS.

residência multiprofissional em saúde mental Feevale

Os Programas de Residência em Saúde Mental objetivam, 
basicamente, que os profissionais de diferentes formações na área 
da saúde adquiram competências para atuar na atenção integral à 
saúde de pessoas com transtornos psíquicos, no contexto das Redes 
de Atenção Psicossocial (RAPS) e de acordo com as diretrizes da 
Política de Saúde Mental. Por conta disso, as psicólogas residentes 
da Universidade Feevale atuam no CAPS Centro, dispositivo que 
compõe a RAPS de Novo Hamburgo.

Os CAPS representam estruturas terapêuticas intermediárias 
entre a hospitalização integral e o acompanhamento ambulatorial, 
os quais se responsabilizam por atender indivíduos com 
transtornos psiquiátricos graves, desenvolvendo programas de 
reabilitação psicossocial. Entende-se por reabilitação psicossocial 
a possibilidade de reverter um processo desabilitador através do 
aumento da contratualidade social do indivíduo com o mundo. Um 
de seus objetivos é promover a inserção social dos usuários através 
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de ações intersetoriais que envolvam educação, trabalho, esporte, 
cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento 
dos problemas (BRASIL, 2004).

Conforme Severo e Dimenstein (2011), a intersetorialidade 
na saúde mental coloca o usuário em uma nova concepção, não 
como doente, mas como pessoa que necessita ser um indivíduo 
humanizado e reconhecido dentro da sociedade e, para isso, foi 
preciso fortalecer as redes e trazer com elas as políticas sociais que 
intervêm visando à integralidade do usuário.

Durante o cotidiano da residência, foi possível observar a 
necessidade de atividades externas ao CAPS Centro com o 
intuito de promover autonomia dos usuários, na medida em que 
eles pudessem conhecer novos cenários do município de Novo 
Hamburgo. Além disso, era visível a necessidade de estimular a 
aprendizagem de ferramentas da informática e do mundo virtual 
(redes sociais, sites de busca, etc.).

A parceria com o Projeto Jovem Aprendiz Feevale veio ao 
encontro da necessidade dos usuários do CAPS, identificada 
pelas residentes. Além disto, para os jovens aprendizes, foi uma 
oportunidade de compartilhar os conhecimentos construídos ao 
longo de sua formação profissional. A interação com pessoas de 
outra geração, com transtornos psiquiátricos graves e com vontade 
de aprender e se aproximar das novas tecnologias, se constitui 
como uma oportunidade inigualável, possibilitando o exercício da 
cidadania. Aliando ambas as demandas, surge, portanto, a ideia de 
promover o encontro destes dois grupos, o que se consolidou nas 
Oficinas de informática/web.

metodoloGia

Primeiramente, foi realizada uma reunião das psicólogas 
residentes, a líder do projeto e o educador vinculado ao curso de 
informática do Jovem Aprendiz, para analisar a viabilidade da 
proposta. A seguir, a turma dos jovens foi consultada e estes se 
dispuseram a oferecer oficinas aos usuários do CAPS. Desta forma, 
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foi possível esclarecer dúvidas tanto das residentes (sobre o ritmo e 
a metodologia de ensino/aprendizagem), quanto dos jovens acerca 
do perfil de usuários que participariam dos encontros, sintomas 
e expectativas. Ficou combinado que a Oficina aconteceria em 
4 (quatro) encontros semanais com duração de uma hora nas 
segundas-feiras pela manhã, nos meses de novembro e dezembro 
de 2015, na Universidade Feevale, Novo Hamburgo, RS.

Este projeto teve como objetivos: Promover a reinserção social 
conforme dispõe a legislação em saúde mental, incentivando 
a autonomia dos usuários e fomentando a participação e o 
envolvimento dos usuários em diferentes espaços sociais e com 
diferentes pessoas; Ensinar noções básicas de informática, a 
fim de que sejam capazes de utilizar de maneira adequada esta 
ferramenta; Proporcionar a interação e a integração dos alunos do 
projeto Jovem Aprendiz com pessoas em tratamento psicossocial 
para transtornos mentais, realizando trocas de experiências entre 
diferentes modos de ser e viver.

Nesse sentido, foram selecionados seis usuários, com idade 
média de 37 anos, atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial, 
CAPS II Centro de Novo Hamburgo, RS. O critério para 
inclusão nesta oficina foi demonstrar interesse em aprimorar 
conhecimentos em informática e ter condições de circular pela 
cidade de forma autônoma.

Inicialmente foi formulado pelo educador de informática e 
pelos alunos do Jovem Aprendiz um questionário para levantar 
conhecimentos, habilidade, carências e objetivos dos usuários do 
CAPS, permitindo assim formular uma estratégia que atendesse 
às necessidades levantadas. Entre os questionamentos levantados 
estava a identificação do usuário, como ele considerava seu 
conhecimento em informática, se tinha computador e internet em 
casa, com que frequência utilizava o computador, como considerava 
sua habilidade em digitação e utilização do mouse, quais sites tinha 
interesse ou costumava visitar na internet, se sabia salvar arquivos 
e criar pastas e quais assuntos e habilidades tinha interesse em 
aprender utilizando o computador.
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Com cada usuário do CAPS tendo um aluno do Jovem Aprendiz 
auxiliando nas suas dificuldades, o educador de informática 
propunha as atividades de maneira coletiva e buscava-se realizar a 
tarefa uma vez com todos participando e depois todos exercitavam 
livremente. Em caso de dificuldade, o Jovem Aprendiz auxiliava o 
usuário que estava acompanhando. As atividades realizadas foram:

- jogos educativos;
- digitação e impressão de textos;
- criação de apresentações;
- navegação na internet;
- busca na internet;
- sites de jogos, quebra-cabeça e pinturas;
- vídeos na internet.
Foi planejada e executada, portanto, uma sequência de atividades 

que buscou contemplar as habilidades dos usuários e o interesse de 
todos os envolvidos a partir do questionário inicial. Na última aula, 
cada usuário montou um cartão com o qual presenteou o Jovem 
Aprendiz que o acompanhou, e os aprendizes fizeram o mesmo.

As psicólogas residentes se deslocavam com os usuários do 
CAPS até a Universidade e acompanhavam a oficina, com o objetivo 
de avaliar a efetividade dos encontros, bem como intervir quando 
necessário. Na volta para o CAPS, as residentes acompanhavam os 
usuários que desejavam retornar para o centro da cidade.

resultados

As oficinas contaram com um público assíduo durante todos 
os encontros. Cada usuário do CAPS contou com o auxílio de 
um jovem do Projeto Jovem Aprendiz. Para cada dupla havia um 
computador disponível. Os jovens se experimentaram no papel 
de ensinar, monitorar o processo de aprendizagem e transmitir 
conhecimentos. Já os usuários do CAPS puderam aprender a 
utilizar o computador, a criar documentos, pesquisar na internet e 
se comunicar nas redes sociais. Cada usuário no seu tempo, pouco 
a pouco ia avançando para novas experimentações.
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Durante os encontros foi possível perceber estímulos à 
curiosidade dos usuários do CAPS, os quais demonstravam 
expectativas de aprendizagem a cada interação, além de lembrar 
das combinações realizadas no encontro anterior. Em alguns 
momentos, os jovens utilizaram jogos para estimular a atenção, 
a concentração e a memória dos usuários. Tal estratégia, além 
de descontrair a aula, auxiliava na fixação das aprendizagens 
realizadas naquele dia.

Além destes resultados observados, houve outros que sinalizavam 
aspectos positivos das oficinas de informática/web, como a 
promoção de autoestima. Ao passo que adquiriam conhecimentos 
de informática, era estimulado o sentimento de pertencimento 
ao mundo virtual, o qual é muito utilizado atualmente por toda 
a sociedade. Já a utilização de novas ferramentas de comunicação, 
como o facebook, aproxima estes usuários das pessoas que estão 
distantes do seu círculo de convivência, fortalecendo novos 
vínculos e aumentando sua rede de apoio social. Tais ferramentas 
web também fomentam a busca de informações, noticiários, 
reportagens, que mantêm o usuário atualizado sobre o que está 
acontecendo no mundo ao seu redor e o auxilia a formar opiniões 
sobre o que está sendo informado pelas diferentes mídias.

Observou-se também que, passado o período em que os indivíduos 
das duas gerações se conheceram, o que durou aproximadamente 
dois encontros, estes começaram a dialogar espontaneamente. Após 
o exercício coletivo, quando a atividade começava a ser realizada, 
tanto os jovens do projeto Jovem Aprendiz quanto os usuários do 
CAPS iniciavam diálogos espontâneos.

Inicialmente estes diálogos eram relacionados sobretudo ao 
conteúdo que estava sendo estudado, sobre o funcionamento do 
computador, do mouse, do teclado ou de determinado recurso 
ou tecnologia. Entretanto, conforme os encontros se sucediam, 
observou-se que os diálogos começavam a versar sobre outros tipos 
de conteúdo, como viagens, família, esporte, gostos e interesses 
pessoais e outras linhas de conversação. Foi observado ainda que 
a troca era mútua, pois os alunos também se sentiram valorizados 
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ao transmitir seus conhecimentos para alguém que ainda não 
dominava aquele saber.

Ao final da experiência, os alunos do projeto Jovem Aprendiz 
Feevale foram convidados a registrar sua opinião sobre os 
encontros e sua impressão, tanto sobre o aprendizado dos alunos 
quanto sobre a experiência de ensinar e o que aprenderam com os 
mais velhos.  As falas dos jovens aprendizes revelam surpresa e 
alegria com a ajuda que deram aos usuários do CAPS.

A experiência foi bacana. No começo parecia que ela não ia 
aprender, mas de repente começou a fazer e foi bem bacana 
porque o que eu tinha ensinado ela aprendeu (APRENDIZ A, 
16 anos).

Ele me falou várias coisas da família dele e das viagens que fez. 
No começo  eu não queria falar muito, mas depois eu vi que ele 
era legal e falei dos meus irmãos, da nossa casa e da minha mãe 
para ele também (APRENDIZ B, 17 anos).

Embora não tenham registrado por escrito suas impressões 
das oficinas, pelas conversas ao final de cada aula percebeu-
se que os usuários do CAPS, apesar de mais tímidos, 
também denotavam satisfação com os conhecimentos 
aprendidos e gratidão aos aprendizes.

Fica evidente a importância de tais atividades intersetoriais para 
a promoção de saúde, autonomia e protagonismo social, através da 
apropriação de diferentes espaços sociais do município, como foi 
na Universidade Feevale. Observa-se ainda a riqueza das trocas 
realizadas entre os usuários de diferentes idades e os jovens (de 
uma mesma faixa etária), o que mostra que as vivências não estão 
limitadas a uma determinada fase do desenvolvimento humano e 
que, independente desta fase, sempre é tempo de aprender coisas 
novas e buscar novos sentidos para seus projetos de vida.

Cabe salientar que tal experiência serviu de grande aprendizado 
não só para os usuários e jovens, mas também para as residentes que 
mediaram tal encontro. Houve crescimento pessoal e profissional 
destas, na medida em que foi constatado que na atuação em Saúde 
Mental é possível criar e reinventar novos modos de promover 
intervenções terapêuticas e realizar ações para além dos espaços 
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vinculados ao CAPS. É preciso se utilizar dos recursos que o 
território e o município, em geral, podem oferecer para que o 
objetivo da ressocialização seja atingido e que o usuário não se 
torne dependente do serviço CAPS para dar sentido a sua rotina.

coNsiderações FiNais

Ao considerar que não existe sociedade em que não ocorra 
a transmissão cultural entre seus grupos sociais, de geração 
em geração, e que tal transmissão pode se dar tanto pelos mais 
velhos quanto pelos mais jovens, considera-se relevante o relato de 
experiências práticas como esta para auxiliar na compreensão do 
caráter complexo e dinâmico que permeia as relações sociais.

A linearidade que caracterizou todas as gerações até o presente 
século permite, pela primeira vez, que as gerações mais velhas 
aprendam com as gerações mais novas. Desse modo, os alunos 
do projeto Jovem Aprendiz Feevale, com idade média de 17 
anos, puderam colaborar com sua experiência no uso de recursos 
tecnológicos e auxiliar os usuários adultos atendidos pelo CAPS, 
com idade média de 37 anos, na utilização dos equipamentos. 
Por outro lado, a vivência e a bagagem cultural dos usuários do 
CAPS também puderam auxiliar de modo valioso esses jovens 
em início de carreira a compreender melhor aspectos sociais e 
laborais, experiências estas que ainda não tiveram a oportunidade 
de passar.

Como se observou durante o andamento das oficinas, os 
indivíduos atendidos pelo CAPS, apesar de tímidos e calados 
nos primeiros encontros, de maneira espontânea começaram 
a conversar com o aprendiz que o auxiliava. E o conteúdo das 
conversas ultrapassou a barreira de pergunta/resposta sobre o 
conhecimento técnico. As trocas envolviam relatos de viagens, 
perguntas sobre as famílias, experiências de assuntos cotidianos e 
experiências culturais de grande riqueza.

Desse modo, o intercâmbio do conteúdo geracional, para além 
de uma simples troca, é um elemento que agrega conhecimento, 
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ensina a tolerância e o respeito pelo conhecimento dos indivíduos de 
todas as gerações, acrescentando saberes aos diversos indivíduos e 
permitindo o crescimento de todos. A valorização das experiências e 
trocas intergeracionais como base para o crescimento social coletivo 
é uma experiência da qual nenhuma geração pode abrir mão.
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Resumo: Define-se a fibromialgia (FM) como uma síndrome dolorosa 
crônica, não inflamatória, de etiologia desconhecida, manifestada no 
sistema musculoesquelético, de diagnóstico essencialmente clínico, 
podendo apresentar sintomas em outros aparelhos e sistemas. O presente 
estudo objetivou transmitir os conceitos básicos de uma alimentação 
saudável e mais adequada mediante a condição nutricional aferida e os 
sintomas em comum referidos pela maioria das participantes do Projeto 
de Extensão intitulado “Programa de Assistência Interdisciplinar 
a Mulheres com Síndrome da Fibromialgia”, de uma Universidade 
Comunitária do Sul do Brasil. É um estudo de abordagem híbrida 
(quanti e qualitativa) do tipo descritiva, apresentando características de 
um estudo transversal. As participantes responderam a uma anamnese 
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clínica e foram coletados os dados de antropometria e Questionário 
de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA). Foram avaliadas 39 
mulheres, com média de 49 anos de idade e oito anos de estudo (38,5%). 
O excesso de peso incidiu sob 84,6% da amostra. A maioria realizava 
poucas refeições ao dia, ingeria menos de dois litros de água e consumia 
cafeína moderadamente. Notou-se a baixa ingestão de alguns alimentos 
fontes de nutrientes importantes na melhora do quadro sintomatológico 
da síndrome, como o abacate e as oleaginosas. O quadro clínico da 
FM é complexo, justificando a relevância de conhecer o estado físico, 
emocional e nutricional das participantes. Os hábitos alimentares são 
implicadores diretos nos sintomas e, consequentemente, na qualidade 
de vida desta população, por isso o cuidado com a alimentação nesta 
população deve ser primordial.
Palavras-chave: fibromialgia; consumo alimentar; sinais e sintomas; 
educação alimentar e nutricional.

iNtrodução

A fibromialgia (FM) é uma síndrome crônica de etiopatogenia 
desconhecida, caracterizada por dores musculoesqueléticas 
associadas a outros distúrbios, a qual afeta principalmente 
mulheres, interferindo em sua qualidade de vida (WOLFE et al., 
2010, p.601). Jorge, Tomikawa e Juca (2007, p.197) afirmam que 3 
a 5% da população mundial é acometida pela síndrome, sendo 90% 
mulheres. Já no Brasil, embora não haja dados epidemiológicos, 
estima-se que sejam similares aos da literatura internacional 
(MARTINS et al., 2011).

De acordo com Heymann et al. (2010, p.57), a fibromialgia 
é uma síndrome primariamente pesquisada e tratada por 
reumatologistas, principalmente por envolver um quadro 
crônico de dor musculoesquelética, porém, frequentemente, estes 
pacientes necessitam de um acompanhamento multidisciplinar 
que ofereça uma abordagem ampla e mais completa de seus 
sintomas e comorbidades.

Nesse viés, a nutrição insere-se como um fator relevante para o 
tratamento da FM, considerando que, aliada ao estado nutricional, 
reflete no equilíbrio metabólico e na estrutura corporal. Existem alguns 
dados sobre os potenciais benefícios para os pacientes, utilizando-
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se nutrientes antioxidantes, dietas vegetarianas ou suplementos 
nutricionais que diminuam o estresse oxidativo e desequilíbrios 
nutricionais que afetam estes pacientes (SIENA; MARRONE, 2010, 
p.340; ARRANZ; CANELA; RAFECAS, 2010, p.1418).

A educação nutricional emerge como fator primordial na mudança 
de hábitos alimentares para os indivíduos com diagnóstico de FM, 
considerando que por meio dela é possível oferecer ao indivíduo 
a possibilidade de se reconhecer como sujeito responsável pela 
própria saúde e pela transformação de seus hábitos alimentares, 
por meio de atitudes que melhorem seu autoentendimento a 
respeito do assunto, adquirindo, dessa maneira, a capacidade de 
resolver os seus problemas baseados em novas descobertas, a 
fim de proporcionar uma alimentação saudável (MACLELLAN; 
BERENBAUM, 2007).

Diante desse contexto e da procura por atendimento 
especializado, foi concebido o projeto de extensão denominado 
“Programa de Assistência Interdisciplinar a Mulheres com 
Síndrome de Fibromialgia”, o qual atualmente integra os cursos de 
Fisioterapia, Psicologia e Nutrição do Centro de Ciências da Saúde 
da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), sendo reconhecido 
como uma referência no tratamento/cuidado de mulheres com FM 
em nível regional e estadual.

Por meio desse projeto de extensão e percebendo a complexidade 
da FM, bem como a inexistência de cura, torna-se necessário 
caracterizar esse grupo, a fim de proporcionar subsídios ao 
tratamento. Sendo assim, o presente estudo objetivou transmitir 
os conceitos básicos de uma alimentação saudável e mais adequada 
mediante a condição nutricional aferida e os sintomas em comum 
referidos pela maioria das participantes do “Programa de Assistência 
Interdisciplinar a Mulheres com Síndrome de Fibromialgia”.

procedimeNtos metodolóGicos

Trata-se de um estudo com abordagem híbrida (quanti e 
qualitativa) do tipo descritiva, apresentando características de um 
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estudo transversal, com pacientes fibromiálgicas participantes 
do Projeto de Extensão intitulado “Programa de Assistência 
Interdisciplinar a Mulheres com Síndrome da Fibromialgia” da 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). As dinâmicas propostas 
no período de intervenção foram realizadas nas dependências da 
UNIVALI. Os encontros ocorriam com periodicidade semanal, 
com duração de uma hora. O Projeto de Extensão trabalha com a 
abordagem interdisciplinar, associando os cursos de Fisioterapia, 
Psicologia e Nutrição.

Participaram da pesquisa aquelas que assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI) sob o parecer consubstanciado 1016949, seguindo as 
recomendações da Resolução nº 466/12.

No primeiro momento as participantes responderam a uma 
anamnese clínica e foram coletados os dados antropométricos 
(peso, altura e circunferência da cintura) para avaliar o estado 
nutricional das adultas e das idosas, por meio do Índice de Massa 
Corpórea (IMC), baseando-se nos pontos de corte da Word Health 
Organization (WHO, 2006) e da Nutrition Screening Initiative (NSI, 
1992) para classificar os respectivos grupos.  A circunferência da 
cintura (CC) foi aferida apenas nas adultas e classificada de acordo 
com Han et al. (1995).

O consumo alimentar foi investigado mediante o Questionário 
de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA). O QFCA de caráter 
qualitativo foi adaptado com grupos alimentares (leite e derivados, 
carnes e ovos, óleos, cereais/leguminosas, oleaginosas, hortaliças, 
frutas, ervas e especiarias) que poderiam estar relacionados com os 
sintomas da FM, enfatizando-se os alimentos com maior e menor 
consumo habitual.

Posterior avaliação das participantes e análise, a equipe 
de nutrição realizou educações nutricionais, abordando os 
seguintes temas: Dicas para alimentação saudável, Alimentação 
funcional, Influência do sódio na fibromialgia, Dicas de técnica 
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dietética, Hipertensão e Diabetes e distúrbios nutricionais 
(anemia, dislipidemia, hipertireoidismo e hipotireoidismo). 
A escolha dos assuntos ocorreu a partir da anamnese clínica 
das participantes e da análise do QFCA. Foi percebido que as 
participantes não tinham muito conhecimento e informação 
sobre alimentação saudável, bem como possuíam hábitos 
alimentares associados a alguns sintomas e distúrbios 
nutricionais achados na população estudada.

Para descrever as variáveis quantitativas, foram calculados 
as médias e os desvios-padrão. As variáveis categóricas tiveram 
descrição por meio de suas frequências absolutas (n) e relativas 
(%). A associação entre as variáveis categóricas foi testada por 
meio do teste de qui-quadrado de Pearson. Foram consideradas 
significativas as diferenças quando valor de p ≤ 0,05 (KIRKWOOD, 
1988). Para as análises, utilizaram-se os programas Microsoft Excel 
e EpiInfo 6.04.

resultados e discussão

O grupo foi constituído por 39 mulheres com média de idade 
de 49 anos (+ 8,46), a maioria caucasiana (66,7%) e em união 
estável (74,4%), a média de escolaridade foi de 8 anos de estudo. 
Em relação à condição econômica, a classe mais recorrente foi a 
C2, representando 1,65 salários mínimos.

A população com fibromialgia é composta, prevalentemente, 
por mulheres entre 30 e 60 anos, em uma relação de 10 mulheres 
para cada homem (CARDOSO et al., 2011, p.344). O perfil das 
participantes do presente estudo, demonstrado na Tabela 1, 
assemelhou-se ao encontrado por Lobo et al. (2014, p.275) 
ao estudarem 52 pacientes portadoras de FM selecionadas 
no Ambulatório de Fibromialgia do Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR), verificando médias 
para idade de 47,8 anos, renda prevalente de 2 a 5 salários mínimos 
e a maioria (36,6%) apresentou escolaridade equivalente a 8 anos 
de estudo.
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Tabela 1: Descrição do perfil nutricional e hábitos de vida de mulheres com 
Síndrome de fibromialgia cadastradas em um projeto de extensão de uma 
Universidade Comunitária do Sul do Brasil.

Variáveis n % Total
Estado civil 39
Casada ou amasiada 29 74,4
Solteira, viúva ou divorciada 10 25,6
Escolaridade 39
< 4 anos 9 23,0
4 - 8 anos 15 38,5
> 8 anos 15 38,5
Classe socioeconômica 39
B2 (R$ 2.565,00 - 4,1 SM*) 2 5,1
C1 (R$ 1.541,00 - 2,5 SM*) 7 18,0
C2 (R$ 1.024,00 - 1,6 SM*) 17 43,6
D (R$ 714,00 - 1,1 SM*) 13 33,3
Estado nutricional 39
Eutrofia 6 15,4
Sobrepeso 13 33,3
Obesidade 20 51,3
Circunferência da cintura 36
Risco aumentado para doença 
cardiovascular 6 16,7
Risco muito aumentado para doença 
cardiovascular 30 83,3
Prática de atividade física 39
Sim 12 30,8
Não 27 69,2
Etilismo 39
Sim 2 94,9
Não 37 5,1
Tabagismo 38
Sim 8 21,0
Não 25 65,8
Ex-fumante 5 13,2
Hábito intestinal 37
Normal 20 54,1
Distúrbio 17 45,9

Análise descritiva, dados apresentados em frequência e percentual de acordo 
com o total da amostra.
* SM = Salário Mínimo

Quanto ao estado nutricional, 84,6% encontravam-se fora dos 
parâmetros de eutrofia (IMC médio 31,03kg/m²). Corroborando, 
estudos nacionais e internacionais evidenciam que nesse 
grupo o estado nutricional mais incidente é o excesso de peso 
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(APARICIO et al., 2013, p.10; BATISTA et al., 2016, p.107; 
CHALAYE et al., 2014, p.1065). Em relação à circunferência 
da cintura, 100% possuíam esta aumentada (média 102,4cm), 
classificada como elevado risco para doença cardiovascular. 
Condição semelhante foi encontrada em estudo realizado por 
Segura-Jimenéz et al. (2015, p.813), no qual afirmam que tanto 
a gordura corporal total como aquela localizada na região 
abdominal estão positivamente associadas com o aumento da 
dor e da fadiga.

A redução do peso em indivíduos obesos com FM estudados 
por Senna et al. (2012, p.1594) foi associada à melhora significativa 
da depressão, da qualidade do sono e da sensibilidade aos tender 
points, que são pontos sensíveis à dor usados no diagnóstico 
da fibromialgia. Essa mesma condição foi ratificada por Mork, 
Vasseljen e Nilsen (2010, p.615), que comprovaram a relação 
positiva entre a perda de peso e a melhora no estado geral e da 
qualidade de vida dessas pacientes.

Em relação aos hábitos de vida, 94,9% negaram etilismo, 65,8% 
tabagismo, e 69,2% não praticavam outra atividade física além da 
hidroterapia oferecida pelo programa, realizada duas vezes na 
semana com duração de 50 minutos (Tabela 1).  A baixa adesão à 
atividade física também foi encontrada em 66% das 15 participantes 
com FM estudadas por Campos et al. (2011, p.470).

Após ampla revisão de literatura realizada por Souza e 
Amorim (2016), inferiu-se que exercícios resistidos, sobretudo 
quando de baixa a moderada intensidade, destacam-se no 
tratamento e no alívio dos sintomas da fibromialgia, além 
de possibilitar a realização das atividades diárias antes não 
realizadas pelos pacientes, promover a redução da dor e fadiga 
muscular, aumentar o fluxo e a oxigenação sanguínea, melhorar 
a qualidade do sono e as condições psicológicas, e prevenir 
hipotrofias musculares.

De acordo com as participantes questionadas, 66,7% relatam 
possuir depressão; 35,9%, artrite; 18%, doença cardiovascular; 
e 15,4%, diabetes mellitus. E quando indagadas em relação 
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aos hábitos intestinais, 54,1% referiram normalidade, porém, 
de acordo com a literatura, frequentemente pacientes com 
dores musculoesqueléticas crônica referem acometimento 
de distúrbios da motilidade intestinal, principalmente a 
constipação, capazes de interferir na integridade da mucosa 
(COLE et al., 2006, p.7; HELFENSTEIN JR.; HEYMANN; 
FELDMAN, 2006, p.22).

Ao correlacionar as doenças investigadas com a presença de 
distúrbios intestinais, percebeu-se associação estatisticamente 
significativa entre presença de distúrbio intestinal e doenças 
cardiovasculares (p=0,019) e artrite (p=0,036), apresentando maior 
incidência de possuir problemas intestinais. Não houve associação 
com estado nutricional e demais variáveis (Tabela 2).

A literatura tem apresentado ampla relação entre fibromialgia 
e desordens e queixas gastrointestinais, como a Síndrome do 
Intestino Irritável, dor abdominal, dispepsia e alterações no 
trânsito intestinal, dentre outras que possuem como potenciais 
hipóteses a sensibilidade aos componentes alimentares, tais como 
glúten, lactose ou, ainda, alterações no eixo cérebro-intestinal 
como resultado do crescimento excessivo de bactérias do intestino 
delgado (MAGRO; CALANDRE; RICO-VILLADEMOROS, 
2015, p.433).
Tabela 2: Associação do hábito intestinal com presença de doenças investigadas, 
uso medicamentoso e estado nutricional de mulheres com Síndrome de 
Fibromialgia cadastradas em um projeto de extensão de uma universidade 
comunitária do Sul do Brasil.

Variável
Normalidade 

de hábito 
intestinal

Presença de 
problema 
intestinal

N % n % p*
Diabetes mellitus (n= 37) 0,498
   Não 16 51,6 15 48,4
   Sim 4 66,7 2 33,3
Cardiovascular (n= 37) 0,019
   Não 19 63,3 11 36,7
   Sim 1 14,3 6 85,7
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Depressão (n = 37) 0,717
   Não 7 58,3 5 41,7
   Sim 13 52,0 12 48,0
Artrite (n = 37) 0,036
   Não 16 66,7 8 33,3
   Sim 4 30,7 9 69,3
Uso de medicamento 
(n = 37) 0,383

   Não 6 66,7 3 33,3
   Sim 14 50,0 14 50,0
Estado Nutricional 
(n = 35)
   Eutrofia 2 40,0 3 60,0 0,489
   Excesso de peso 17 56,0 13 43,3

A maior parte das participantes referiu distúrbios do sono, 
caracterizados como dificuldade para dormir (76,3%) e insônia 
(57%). Com isso, os distúrbios do sono no paciente com FM 
geram o aumento da dor e da rigidez, tornando-se importante o 
surgimento de novas intervenções que possam trazer a melhora 
na qualidade de sono e obtendo, como consequência, a melhora 
na saúde e na qualidade de vida (GUI et al., 2010, p.180). Uma 
possível causa desta relação sono-fadiga seria a deficiência na 
produção do hormônio de crescimento (GH), secretado na sua 
maior parte durante o sono, que em quantidades deficientes 
não atua de forma eficaz sobre a qualidade da manutenção e 
da regeneração dos músculos, podendo gerar fadiga matinal 
(FERRO; IDE; STREIT, 2008, p.33).

Das mulheres avaliadas, 59,6% afirmaram realizar diariamente 
de 2 a 4 refeições, ingerir menos de 2 litros de água (53,8%) e 
usar algum produto diet ou light (61,5%). A Tabela 3 aborda os 
alimentos de consumo habitual e raro segundo o QFCA. Destaca-
se que dentre os alimentos com maior e menor consumo, 100% 
consumiam alho e/ou cebola e café, apresentando média de 
ingestão de cafeína de 224,72mg e 25% consumiam oleaginosas 
e 13,5% abacate. Foi realizada análise estatística dos alimentos 
consumidos de acordo com o QFCA com problemas intestinais, 
estado nutricional e doenças relatadas, porém não houve associação 
estatística significativa.
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Tabela 3: Descrição dos itens alimentares consumidos por mulheres com 
Síndrome de Fibromialgia cadastradas em um projeto de extensão de uma 
Universidade Comunitária do Sul do Brasil.

Variável
Consumo 
habitual

Consumo 
raro Total

n % n %
Café 37 100,0 0 0,0 37
Alho/cebola 37 100,0 0 0,0 37
Carnes brancas 36 97,3 1 2,7 37
Leguminosas 35 97,2 1 2,8 36
Leite e derivados 35 94,6 2 5,4 37
Banana 32 91,4 3 8,6 35
Frutas cítricas 33 89,2 4 10,8 37
Crucíferas 32 86,5 5 13,5 37
Carnes vermelhas 30 81,1 7 18,9 37
Ervas e especiarias 29 80,6 7, 19,4 36
Açúcar 27 75,0 9 25,0 36
Peixes 24 64,9 13 35,1 37
Doces/chocolate 23 62,2 14 37,8 37
Ovo 23 62,2 14 37,8 37
Azeite de oliva 20 55,6 16 44,4 36
Tempero pronto 18 50,0 18 50,0 36
Frituras 17 47,2 19 52,8 36
Mel 17 45,9 20 54,0 37
Frutas secas 12 33,3 24 66,7 36
Oleaginosas 9 25,0 27 75,0 36
Abacate 5 13,5 32 86,5 37

Siena e Marrone (2010, p.343) relatam também o alto consumo 
de cafeína em 68% das portadoras de fibromialgia investigadas. O 
uso indiscriminado da cafeína, segundo Xavier e Vaghetti (2012, 
p.138), estimula o sistema nervoso central provocando irritabilidade, 
ansiedade e inquietação e, por vezes, quadro de insônia.

O consumo de azeite de oliva (55,6%) e peixe (64,9%), das 
participantes, foi superior ao visto por Siena e Marrone (2010, 
p.343), que observaram ingestão de azeite de oliva e peixes, em 20 
e 32% respectivamente, da população estudada, ressaltando que 
42% preparavam e consumiam o peixe de forma frita.

Alguns peixes de água fria, óleos vegetais (como o azeite de oliva) 
e oleaginosas são fontes de ácido linolênico (ômega 3). Anjo (2004, 
p. 147) refere que o ômega 3 tem capacidade de se transformar 
em substâncias biologicamente ativas, participando do equilíbrio 
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homeostático, das estruturas de membranas celulares e do tecido 
cerebral e nervoso, bem como papel anti-inflamatório, e atuação 
sobre a redução de triglicerídeos e colesterol. Além do ômega 3, 
o ácido oleico (ômega 9) presente no abacate e nas oleaginosas é 
rico em e ß-sitosterol, e pode ser utilizado como coadjuvante no 
tratamento de hiperlipidemias (SALGADO et al., 2008, p.922).

Outros alimentos coadjuvantes no tratamento da FM são os 
nutrientes antioxidantes, que na amostra avaliada apresentou 
consumo aquém do desejado. De acordo com Sakarya et al. (2011, 
p.1040), os antioxidantes encontrados nas vitaminas e nos minerais 
reduzem a sensação de dor das pacientes com FM, provavelmente 
por esses compostos promoverem vasodilatação, bem como a 
redução do estresse oxidativo, induzido pela própria fibromialgia.

Arranz, Canela e Rafecas (2012, p.2615) mencionam o potencial 
das deficiências de magnésio, iodo, ferro, vitamina D, vitamina A, 
melatonina e aminoácidos de cadeia ramificada, na patogênese da 
FM, destacando-se o papel do selênio, zinco, ferro ou vitamina A, 
nas funções da tireoide, sendo sua deficiência caracterizada por 
sintomas semelhantes aos da deficiência de iodo.

Diante do exposto e baseando-se na avaliação e na análise das 
variáveis estudadas das portadoras de fibromialgia, foram iniciadas 
as atividades de educação nutricional em grupo a fim de transmitir 
os conceitos básicos de uma alimentação saudável e mais adequada 
mediante a condição nutricional observada e os sintomas em 
comum referidos pela maioria das participantes. Segue relato das 
temáticas trabalhadas nos encontros realizados:

O primeiro assunto trabalhado foi “Dicas para uma 
alimentação saudável”, elaborado segundo os fundamentos do 
Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2008). 
As orientações do guia são adequadas para a promoção de uma 
alimentação saudável que possibilita prevenir o surgimento de 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como diabetes, 
hipertensão, obesidade, entre outras (BRASIL, 2008). No 
momento, este tema foi escolhido com intuito de introduzir 
informações básicas interpretando o conceito de alimentação 
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saudável e possibilitar a identificação do conhecimento e das 
dúvidas sobre o assunto.

Por meio de slides foram demonstrados os “Dez Passos para uma 
Alimentação Saudável” (BRASIL, 2008), enfocando a importância 
da alimentação a cada três horas, inclusão de alimentos integrais 
na dieta, ingestão adequada dos grupos alimentares conforme a 
pirâmide alimentar, o consumo do conjunto de arroz com feijão, o 
aumento da ingestão hídrica, a redução do consumo de gorduras e 
açúcar refinado. Ao passar estas informações, foi possível ratificar 
os resultados encontrados na avaliação do consumo alimentar, 
pois por meio dos relatos das próprias pacientes percebeu-se que 
a maioria delas possuía maus hábitos alimentares, principalmente 
relacionados ao grande consumo de frituras e à realização de 
apenas três ou quatro refeições ao dia, fator este que pode ser 
desencadeante do excesso de peso e processos inflamatórios.

A segunda temática trabalhada foram os Alimentos Funcionais. 
Neumann (2002) refere que os alimentos funcionais se caracterizam 
por oferecer vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo 
inerente à sua composição química, podendo desempenhar um 
papel potencialmente benéfico, reduzindo também o risco de 
DCNT, que frequentemente é associada à reduzida atividade física 
e ao sedentarismo, características de pessoas com FM.

A nutrição funcional pode fornecer ações para o tratamento 
coadjuvante na dor musculoesquelética e inflamatória, optando-
se por condutas que inibam os desencadeadores e por nutrientes 
que modulem mediadores dos sintomas, procurando restabelecer 
o equilíbrio funcional de cada sistema (BRIOSCHI et al., 2009), 
justificando-se assim a escolha desse assunto.

Nesse encontro estimulou-se o consumo de alimentos 
antioxidantes, para auxiliar no combate aos radicais livres. O 
estresse oxidativo, devido à produção excessiva de radicais livres 
do oxigênio, pode danifcar lipídeos, proteínas, membranas e ácidos 
nucleicos e também servir de importante sinalizador intracelular 
amplificador de respostas inflamatórias. Assim, os radicais livres 
são capazes de desencadear inúmeras doenças como câncer, 
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diabetes tipo 2, dislipidemias, potencializar o estado inflamatório 
crônico de doenças neurodegenerativas e resultar em inflamação 
sistêmica crônica (BRIOSCHI et al., 2009).

A Tabela 4 apresenta vários grupos de compostos bioativos, 
seus efeitos fisiológicos e respectivas fontes alimentares, os quais 
foram abordados na educação nutricional com as participantes 
com FM. Ao final do encontro a maioria das pacientes referiu 
não ter conhecimento sobre tais propriedades funcionais, mas se 
mostraram interessadas em iniciar o consumo.
Tabela 4: Composto bioativo, efeitos fisiológicos e principais fontes de 
alimentos funcionais segundo ANJO (2004).

Principio ativo Efeito Fonte alimentar

Licopeno 

Atividade antioxidante e 
anticancerígena (útero, 
próstata, seio, cólon, 
reto e pulmão).

Frutas (melancia, 
mamão, melão, 
damasco, pêssego), 
verduras (cenoura, 
espinafre, abóbora, 
brócolis, tomate, 
inhame, nabo).

Fibra 
(oligossacarídeo e 
polissacarídeos)

Redução do risco de 
câncer e dos níveis de 
colesterol.

Aveia, frutas, 
verduras, 
leguminosas, 
cereais, integrais.

Glicosinolatos

Detoxificação do 
fígado, atividade 
anticancerígena e 
antimutagênica.

Brócolis, agrião, 
couve-flor, repolho, 
rabanete, couve-
manteiga.

Compostos 
organosulfurados

Reduz risco de câncer, 
reduz risco de doença 
coronariana, controle de 
hipertensão

Alho e cebola.

Ômega 3 e 6

Redução do risco de 
câncer e de doenças 
cardiovasculares e redução 
da pressão arterial.

Peixes de água fria 
(atum, sardinha, 
arenque); óleo de 
canola, linhaça e nozes.
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Isoflavona 
Inibição do acúmulo de 
estrogênio, redução das 
enzimas carcinogênicas.

Soja e derivados.

Flavonoides
Atividade antioxidante, 
redução do risco 
de câncer e doença 
cardiovascular.

Uva, suco de uva, 
vinho tinto, cacau, 
chá verde, frutas 
cítricas, brócolis, 
couve, tomate, 
berinjela, soja, 
abóbora, salsa, 
nozes, cereja.

Prebiótico

Regulação do trânsito 
intestinal e da pressão 
arterial, redução do 
risco de câncer e dos 
níveis de colesterol total 
e triglicerídeos, redução 
da intolerância à lactose.

Raiz de chicória, 
cebola, alho, 
tomate, aspargo, 
alcachofra, banana, 
cevada, cerveja, 
centeio, aveia, 
trigo, mel.

Probiótico

Regulação do trânsito 
intestinal, redução do 
risco de câncer e dos 
níveis de colesterol total 
e triglicerídeos, estímulo 
ao sistema imunológico.

Iogurte, leite 
fermentado.

Fonte: Anjo (2004).
A temática escolhida para a quarta educação nutricional foi 

a influência do sódio na fibromialgia. Sabe-se que o excesso do 
consumo de sódio pode provocar edema e aumentar a pressão 
arterial sistêmica. Segundo Filipini et al. (2008), as dores fortes 
e edemas provocados na fibromialgia interferem nas atividades 
cotidianas, causando dificuldades na execução de trabalhos 
domésticos, de escritório, exercícios físicos em geral e na posição 
como ficar sentado ou em pé por muito tempo. Durante a dinâmica 
do grupo, contemplaram-se a função e a empregabilidade do sal 
nas preparações, em especial aquelas prontas para consumo, bem 
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como se incentivou o uso de temperos naturais e explicou-se como 
interpretar os rótulos dos alimentos.

O quarto encontro contemplou “Dicas de técnica dietética”. As 
participantes, durante os encontros, relataram ter dificuldades no 
preparo de alimentos saborosos e com menor quantidade de gorduras. 
Conforme Ornellas (2006), a técnica dietética tem como objetivo 
buscar um melhor aproveitamento nutricional dos alimentos por 
meio do conhecimento dos ingredientes e das suas possibilidades de 
uso, bem como do estudo de diferentes técnicas culinárias.

Para a dinâmica, foi elaborada e entregue uma cartilha com 
receitas saudáveis (com itens integrais e baixo teor de gordura) 
e fáceis de fazer. O relato das pacientes demonstrou interesse e 
satisfação em conhecer métodos mais saudáveis de cozinhar sem 
diminuir o sabor das preparações. Algumas dicas prestadas foram: 
a substituição do sal de cozinha pelo gersal (mistura de sal com 
gergelim), cozinhar o arroz sem acrescentar o óleo, acrescentar ao 
final do preparo um dente de alho amassado para poder usufruir de 
sua propriedade funcional.

No quinto encontro, foi abordada a “Hipertensão e Diabetes” devido 
à grande prevalência dessas duas comorbidades entre as participantes. 
Ambas as comorbidades foram caracterizadas quanto à sua definição, 
aos fatores de risco, aos sintomas e à conduta dietoterápica. Em relação 
à hipertensão, foi comentada também a diferença entre “sal comum” 
e “sal light”, os alimentos que mais contêm sódio (industrializados), 
reforçando a leitura do rótulo nutricional dos alimentos, escolhendo 
sempre os que apresentam menor porcentagem de sódio. Foi sugerida 
a substituição do uso do sal de cozinha pelo sal de ervas (mistura de 
sal com ervas desidratadas).

Em relação a diabetes, salientou-se a diferença de carboidrato 
“refinado” e “integral”, vantagem do uso e ainda a diferença de 
produto diet e light. As pacientes foram alertadas quanto ao 
maior percentual de gordura, que geralmente é encontrado em 
produtos “diet”, e por fim quais alimentos devem ter consumo 
limitado para diabéticos. Ao final do encontro, pôde-se perceber 
que as participantes compreenderam a importância da nutrição 
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no tratamento e na prevenção dessas comorbidades e como uma 
alimentação inadequada pode agravar, e muito, estas doenças. O 
entendimento e a compreensão das pacientes se tornam importantes 
à medida que repassarem as informações a seus demais conhecidos, 
abrangendo assim o público informatizado.

No sexto encontro tratou-se dos “Distúrbios Nutricionais”, 
principais referidos pelas pacientes, os quais eram: anemia, 
dislipidemia, hipertireoidismo e hipotireoidismo. As participantes 
foram esclarecidas quanto às definições, às causas e às consequências 
desses distúrbios à saúde. Para as participantes que apresentavam 
anemia, indicou-se o consumo de ferro por meio de alimentos fontes 
de carnes e vegetais folhosos escuros, aliado ao consumo de vitamina 
C (para melhorar a biodisponibilidade do ferro vegetal). No caso 
de dislipidemias, foram novamente orientadas a evitar o consumo 
excessivo de carnes gordas e preparações fritas e incentivadas ao 
consumo de carnes magras e azeite de oliva. Orientou-se, ainda, 
substituir o consumo de carboidratos simples por cereais integrais 
e aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. Explicou-
se também a diferença entre hipotireoidismo e hipertireoidismo e 
quais condutas alimentares devem ser tomadas em cada situação. 
Ao final, entregou-se uma cartilha com as informações abordadas 
na aula, para que assim as pacientes possam ter um material para 
consulta em caso de dúvidas.

Apesar de não existir cura, o hábito alimentar adequado pode 
trazer benefícios aos indivíduos com fibromialgia (ARRANZ; 
CANELA; RAFECAS, 2010). Siena e Marrone (2010) relatam 
que a alimentação correta, adequada em quantidades e qualidade, é 
importante no tratamento coadjuvante de pacientes com FM, desta 
forma, a conscientização desta população quanto ao hábito alimentar 
adequado é imprescindível para a melhora da qualidade de vida.

coNsiderações FiNais

Verificou-se que as participantes avaliadas realizavam poucas 
refeições ao dia, reduzida ingestão de água, moderado consumo 
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de cafeína e fritura. Nota-se, pelo consumo de alimentos habituais, 
prevalente ingestão de carnes brancas em relação às carnes 
vermelhas e baixa ingestão de alguns alimentos fontes de nutrientes 
importantes na melhora do quadro sintomatológico da síndrome, 
como as fontes de ômega 9, representadas pelas oleaginosas e 
pelo abacate. Sendo assim, infere-se a necessidade de realização 
de atividades de educação nutricional com esse grupo, para que 
por meio do conhecimento sobre a importância da alimentação 
saudável seja possível ajudá-lo de maneira prática, contribuindo na 
melhora da qualidade de vida dessas pacientes.

Além disso, ratificou-se também que o quadro clínico da FM 
é complexo, justificando a relevância de conhecer o estado físico, 
emocional e nutricional das pacientes, além de relacionar aos 
parâmetros bioquímicos, antropométricos e alimentares, com 
finalidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Diante dos diversos fatores que interferem na sintomatologia 
da FM, vários trabalhos propõem equipes multidisciplinares para 
realizar intervenções, destacando programas com sessões de 
exercícios, relaxamento, controle do estresse e terapia cognitiva 
comportamental, os quais consistem em ampliar a adesão ao 
tratamento e motivar as pacientes para a realização das atividades 
do dia a dia, a mobilidade e a qualidade do movimento corporal e 
da capacidade física, o que, por consequência, melhora o estado de 
saúde das mulheres portadoras de fibromialgia.
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iNtrodução

A computação constitui uma área de conhecimento que permeia 
todas as atividades humanas, de forma que não se pode imaginar 
uma sociedade sem computadores e suas tecnologias (FRANÇA, 
2014). A grande maioria das profissões do século 21 exige uma 
compreensão da Ciência da Computação. Profissionais de arte e 
entretenimento, comunicação, saúde, entre tantos outros, precisam 
cada vez mais ter conhecimentos de computação como ciência, 
na busca por soluções de problemas de áreas diversas, bem como 
na construção dessas soluções. Porém, no Brasil, atualmente, o 
aprendizado desses conceitos é reservado apenas àqueles que 
optam por cursos de graduação na área.

Segundo a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), a 
computação é tão importante que deve ser ensinada desde o Ensino 
Fundamental, assim como as Ciências Física e Matemática. É 
fundamental a introdução de conceitos de Ciência da Computação 
na Educação Básica como forma de aprimorar o raciocínio 
computacional das crianças pelo seu caráter transversal a todas as 
ciências (NUNES, 2015). De acordo com (FRANÇA et al. 2013), 
a computação pode contribuir, de maneira interdisciplinar, na 
busca de soluções de problemas diversos, através da disseminação 
do chamado pensamento computacional. O pensamento 
computacional consiste em saber usar o computador como um 
instrumento de aumento do poder cognitivo e operacional humano 
– em outras palavras, usar computadores, e redes de computadores, 
para aumentar a produtividade, a inventividade e a criatividade 
(BLIKSTEIN, 2015).

Como uma forma de promover a disseminação do pensamento 
computacional na Educação Básica, surge na robótica educacional 
uma possibilidade. A robótica apresenta potencial como ferramenta 
interdisciplinar, visto que a construção de protótipos robóticos faz 
com que o aluno questione e seja capaz de relacionar diferentes 
conhecimentos e aptidões, de forma a solucionar um determinado 
problema.  Além de construir os dispositivos, o aluno também 



289

precisa programá-lo, o que exige a combinação de diversos 
conhecimentos. Apesar de ainda ser pouco difundida no Brasil, 
devido ao mito que existe em torno dela ser complicada e exigir 
muito conhecimento técnico, o surgimento de hardwares de baixo 
custo e softwares gratuitos culminou no crescimento da robótica 
educacional livre nos últimos anos.

Considerando a relevância e a importância do que foi exposto, 
este trabalho apresenta um relato de experiência da realização 
de uma Olimpíada de robótica educativa com alunos de escolas 
públicas de Passo Fundo e região (RS), na qual os mesmos terão 
que se valer de fundamentos de programação e robótica.

peNsameNto computacioNal atravÉs da 
roBótica educativa

Existe uma grande preocupação, em vários países, com a 
Educação Básica – em outras palavras, ensinar as crianças a ler, 
escrever, somar, subtrair. Essa preocupação é bem-vinda, urgente e 
necessária. O problema, entretanto, é que o mundo atual exige muito 
mais do que ler, escrever, adição e subtração. A lista de habilidades 
e conhecimentos necessários para o pleno exercício da cidadania no 
século XXI é tão extensa quanto controversa. Aquela que talvez 
seja a mais importante e menos compreendida dessas habilidades é o 
“pensamento computacional” (BLIKSTEIN, 2015).

O pensamento computacional pode ser definido como uma 
maneira de pensar que utiliza conceitos e metodologias da 
computação para resolver questões em um amplo espectro de 
assuntos oferecendo, então, um conjunto de habilidades importantes 
para qualquer das ciências modernas (QIN, 2009).

Este é considerado uma competência fundamental para a grande 
maioria das pessoas, não apenas para os cientistas da computação, 
pois os conceitos presentes no pensamento computacional podem 
ser aplicados na resolução de uma grande gama de problemas do dia 
a dia, tanto em aspectos cotidianos quanto profissionais. Por este 
motivo, uma quantidade cada vez maior de pesquisadores considera 
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que, além da competência para a leitura, escrita e aritmética, deve-
se adicionar o pensamento computacional à capacidade analítica 
que a escola deve formar em cada criança.

O pensamento computacional também pode ser definido como 
saber usar o computador como um instrumento de aumento 
do poder cognitivo e operacional humano. Portanto, é possível 
afirmar que se pode desenvolver a habilidade do pensamento 
computacional, sem necessariamente usar computadores, mas 
com vistas ao desenvolvimento de habilidades que tornem o 
aluno capaz de “pensar computacionalmente”, identificando as 
tarefas cognitivas que podem ser realizadas de forma mais rápida 
e eficiente por um computador (BLIKSTEIN, 2015). Decorrente 
dessa habilidade desenvolvida, o aluno terá competências para 
programar um computador para realizar tarefas que assim 
julgar necessárias.

Desta forma, a introdução de conceitos de Ciência da 
Computação na educação básica se mostra importante e se justifica: 
para viver num mundo cada vez mais tecnológico, para tornar o 
país mais rico e mais competitivo nas diversas áreas de aplicação 
das Tecnologias da Informação, para formar profissionais neste 
importante ramo da ciência e para formar cidadãos metódicos na 
resolução de problemas.

Assim, com o intuito de estimular o pensamento computacional 
na Educação Básica, diversas ações em escolas vêm sendo 
realizadas pelo mundo. Dentre estas atividades, está o ensino de 
programação com o uso de ambientes gráficos para programação, 
que possibilitam introduzir tal conceito de maneira simples e fácil. 
Outra possibilidade que se vislumbra para disseminar o pensamento 
computacional na Educação Básica é a Robótica Educacional, 
uma vez que em atividades de robótica se faz necessário, além de 
construir o robô, programá-lo.

Uma forma de viabilizar o conhecimento científico-tecnológico 
e, ao mesmo tempo, estimular a criatividade e a experimentação com 
um forte apelo lúdico, pode ser proporcionada através da robótica 
educativa. O aluno entra em contato com novas tecnologias com 
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aplicações práticas ligadas a assuntos que fazem parte do seu 
cotidiano, pois a robótica requer conhecimentos sobre mecânica, 
eletrônica, matemática, programação, dentre outros. Através da 
robótica, os estudantes podem explorar novas ideias e descobrir 
novos caminhos na aplicação de conceitos adquiridos em sala de 
aula e na resolução de problemas, desenvolvendo a capacidade de 
elaborar hipóteses, investigar soluções, estabelecer relações e tirar 
conclusões (BENITTI, 2009).

No ambiente de robótica educativa o aluno é constantemente 
desafiado a pensar e sistematizar suas ideias, testando suas hipóteses 
em busca da efetivação da atividade que está sendo desenvolvida, 
com isso, há um estímulo ao pensamento investigativo e ao raciocínio 
lógico do aluno, o que denota a não passividade do mesmo diante 
da construção de um dado conhecimento (AZEVEDO, 2010).

Pirola (2010) destaca ainda a robótica educativa como uma 
ferramenta que exercita e instiga a curiosidade, a imaginação 
e a intuição, elementos centrais que favorecem experiências 
estimuladoras da decisão e da responsabilidade.

A robótica educativa, se bem conduzida, favorece o crescimento 
intelectual do aluno por meio da experimentação, da construção, 
da reconstrução, da observação e da análise. Os alunos, na 
tentativa de resolver problemas com as construções e o programa 
computacional que a controla, podem manipular diferentes 
conceitos no domínio das ciências (PIROLA, 2010). Assim, a 
robótica se torna um recurso que permite ao professor trabalhar 
na prática conceitos teóricos, às vezes de difícil compreensão pelos 
alunos. Outra característica da robótica educacional é o fato de suas 
atividades serem mais produtivas quando realizadas em grupo, e 
não por um único indivíduo. Segundo Azevedo (2010), através 
deste trabalho em equipe é possível socializar alunos antes isolados 
de seus colegas por causa de fatores como timidez, diferenças 
sociais, desnivelamento escolar, bulling, deficiências, entre outras, 
estimulando o respeito, a compreensão e a amizade entre eles. 
É importante também destacar o caráter multidisciplinar que a 
robótica possui, estimulando os alunos a buscarem soluções que 



292

integram conceitos e aplicações de outras disciplinas envolvidas, 
como matemática, física, mecânica, eletrônica, design e informática 
(TRENTIN, 2014).

Feita essa reflexão do potencial da robótica educativa para com 
o Pensamento Computacional, na seção a seguir serão apresentadas 
algumas iniciativas de robótica realizadas no Brasil, tanto por 
instituições privadas quanto pelo setor público.

iniciativas no Brasil de robótica educativa

O uso da robótica na escola não era comum, devido à dificuldade 
de acesso a materiais passíveis de uso em aula, custo elevado 
e baixo incentivo. Entretanto, a criação de soluções para uso 
educacional tem facilitado o uso da robótica em escolas, com isso 
democratizando o acesso a esta alternativa didática.

A robótica na educação ainda não possui políticas públicas 
de abrangência nacional. Os principais projetos de robótica 
pedagógica são iniciativas isoladas de universidades, prefeituras 
ou estabelecimentos particulares (QUINTANILHA, 2008). E na 
maioria destes estabelecimentos são utilizados kits padronizados, 
com hardware, software e materiais didáticos proprietários. Um 
dos modelos mais utilizados com esta finalidade é o Kit LEGO 
Mindstorms, de fácil implantação e com interface simples para 
programação das tarefas. Outros, na contramão, adotam software 
livre, sucata eletrônica e outros tipos de descarte para a construção 
de robôs, denominada robótica educativa livre. Neste segmento o 
principal hardware utilizado é o Arduino, devido ao seu custo ser 
baixo e também ser de fácil programação.

No Brasil a robótica educacional vem sendo explorada, 
principalmente, através de eventos em forma de competições, 
de caráter nacional e internacional, objetivando informar e 
esclarecer a sociedade sobre o uso desta tecnologia. Dentre esses 
eventos encontra-se a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), 
evento nacional realizado anualmente com apoio da Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC). A OBR tem como objetivo 
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despertar e estimular o interesse pela robótica, áreas afins 
e a Ciência em geral e promover a difusão de conhecimentos 
básicos sobre robótica de forma lúdica e cooperativa, promover 
a introdução da robótica nas escolas de Ensino Médio e 
Fundamental; proporcionar novos desafios aos estudantes; 
aproximar a universidade dos Ensinos Médio e Fundamental; 
identificar os grandes talentos e vocações em robótica de forma 
a melhor instruí-los e estimulá-los a seguir carreiras científico-
tecnológicas. A OBR procura ainda colaborar no desenvolvimento 
e aperfeiçoamento dos professores e colaborar com a melhoria 
do ensino em geral (OBR, 2015).

Além desta iniciativa mencionada, atualmente várias 
universidades têm desenvolvido projetos nessa área em escolas 
públicas, bem como algumas secretarias estaduais e municipais 
já começaram a estudar o emprego da robótica educacional em 
algumas de suas escolas. Muitas escolas particulares também 
têm se utilizado da robótica, seja em sala de aula ou como 
atividade extraclasse.

Assim, o próximo capítulo versará sobre uma olimpíada 
de robótica educativa livre que teve, entre outros objetivos, 
desmistificar que a mesma é complexa, mostrando que é possível 
levar até as escolas recursos tecnológicos, além de PCs e softwares, 
que possam auxiliar o desenvolvimento cognitivo dos alunos.

arduiNo e o s4a: uma solução para a roBótica 
educativa livre

O Arduino (Figura 1) é uma plataforma de prototipagem 
eletrônica de hardware e software livre. O ambiente Arduino foi 
desenvolvido para ser fácil para iniciantes que não possuem 
experiência com desenvolvimento de software ou eletrônica, 
assim como para permitir o desenvolvimento de dispositivos 
robóticos com baixo custo, principalmente para aqueles que não 
teriam alcance a controladores mais sofisticados e ferramentas de 
programação mais complexas.
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Figura 1 - Placa Arduino

O Arduino é composto por um microcontrolador e várias 
entradas e saídas digitais e analógicas que permitem controlar 
uma variedade de componentes eletrônicos, como dispositivos de 
saída (dispositivos de áudio, como buzzers, e imagem, como telas 
de LCD), dispositivos de entrada (sensores de cor, temperatura, 
luminosidade, botões, encoders), dispositivos de comunicação 
(wireless), motores, entre tantos outros. Assim, as placas Arduino 
podem ser aplicadas nos mais diversos projetos, passando pela arte, 
automação residencial e, claro, na robótica educacional.

O Scratch é um ambiente de programação visual, inspirado no 
Logo e que permite a criação de artefatos como histórias interativas, 
animações, simulações, jogos, músicas, dentre outros. A meta principal 
do Scratch é introduzir a programação para quem ainda não a conhece. 
A programação é feita arrastando-se blocos de comandos que devem 
ser encaixados uns aos outros. Os comandos assemelham-se a 
peças de quebra-cabeça e, quando combinados, formam programas 
sintaticamente corretos, tendo o usuário que focar apenas na lógica 
de funcionamento do seu projeto (MALAN et al. 2007). Além disso, o 
Scratch é um software gratuito que pode ser baixado para as principais 
plataformas de hardware e sistemas operacionais existentes.

A partir do Scratch, surgiram outros ambientes de 
desenvolvimento para diferentes aplicações, entre eles o Scratch 
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for Arduino - S4A. O S4A (Figura 2) é uma plataforma de 
desenvolvimento capaz de interagir com o Arduino e, desta 
forma, poder monitorar sensores e/ou acionar motores. No 
ambiente S4A, o computador é conectado a uma placa de Arduino 
especialmente programada (através do carregamento de um 
firmware específico) para impor funções específicas em seus pinos. 
Ao se conectar ao Arduino, o S4A disponibiliza um conjunto de 
blocos para interação com a placa, onde se pode “ler ou escrever” 
nos pinos do Arduino.
Figura 2 - Interface do Scratch for Arduino

Fonte: http://s4a.cat/.

olimpÍada de roBótica educativa livre da upF

A olimpíada foi desenvolvida pelo Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Inclusão Digital (Gepid) da Universidade de Passo 
Fundo. Nesta 3ª edição da Olimpíada de robótica a competição 
foi projetada para ocorrer em 3 etapas durante todo o ano de 
2015. Em cada etapa foram propostos desafios aos alunos que 
deviam ser resolvidos e implementados em cerca de dois meses. 
As informações acerca da Olimpíada, bem como os materiais 
didáticos disponíveis às equipes, se encontravam no site http://
olimpiada.mutirao.upf.br/robotica/.
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Entre os principais objetivos da Olimpíada estavam: despertar 
e estimular o interesse pela robótica e áreas das ciências exatas; 
promover a difusão de conhecimentos básicos sobre robótica 
de forma lúdica e cooperativa nas escolas de Ensino Médio e 
Fundamental; proporcionar diferentes desafios aos estudantes e 
aproximar a universidade do Ensino Médio e Fundamental.

A Olimpíada destinou-se a alunos da Educação Básica de 
escolas públicas de Passo Fundo/RS e região. Nesta edição 
participaram seis escolas, já participantes de outras olimpíadas 
de programação, em anos anteriores, promovidas pelo grupo. 
Cada escola montou uma equipe com no máximo cinco alunos e 
um professor supervisor.

Diferente das Olimpíadas desenvolvidas anteriormente pelo 
grupo, esta exigia que os alunos não apenas programassem os 
dispositivos robóticos como também construíssem os mesmos. A 
cada etapa as equipes receberam os materiais necessários para a 
confecção do seu robô, tais como: uma placa Arduino, sensores, 
motores, baterias, suporte para baterias, Ponte H, servo motor, 
Bluetooth, jumpers e demais dispositivos eletrônicos. Para a 
confecção do chassi do mesmo, os alunos poderiam utilizar 
qualquer material, porém nenhum componente elétrico e/ou 
eletrônico além dos cedidos pelo Grupo de Pesquisa, evitando 
assim que alguma equipe utilizasse equipamentos mais precisos 
ou eficientes.

No primeiro encontro com os integrantes das seis equipes, além 
de entregar os componentes eletrônicos, também foi realizada 
uma oficina prática que visou introduzir o funcionamento e a 
programação de cada componente para a primeira prova. Ao final de 
cada etapa, o próximo desafio foi entregue e detalhado aos grupos, 
bem como cedidos novos componentes eletrônicos necessários para 
esse novo desafio e demonstrado o seu funcionamento e alguns 
detalhes sobre a programação.

O crescimento da robótica educacional livre, nos últimos anos, 
se deve, em grande parte, ao baixo custo das placas Arduino e, 
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devido a esta característica, este foi o microcontrolador escolhido 
para ser utilizado pelos alunos nesta Olimpíada. O ambiente de 
programação escolhido para resolução dos desafios foi o S4A - 
Scratch for Arduino, uma variante do Scratch próprio para robótica, 
uma vez que todas as equipes já possuíam experiência com esta 
ferramenta de programação.

Na seção a seguir, serão apresentadas as descrições dos desafios 
realizados nas 3 etapas da Olimpíada ao longo de 2015.

primeiro desafio - resgate

O primeiro desafio ocorreu no dia 04 de julho de 2015, no 
saguão do prédio de Ciência da Computação da Universidade de 
Passo Fundo, no turno da manhã. Os alunos tiveram um prazo de 
dois meses para a construção do dispositivo robótico.

Na primeira etapa da olimpíada o desafio se caracterizava por 
simular um ambiente de desastre em mundo real, onde o resgate 
dos produtos tóxicos precisava ser feito por um robô. O desafio era 
construir um robô para simular o resgate neste ambiente hostil. 
Para a construção deste dispositivo foi disponibilizado às equipes 
dois conjuntos de motores e rodas para a locomoção do robô, 
além de um servo-motor para suspender as caixas contendo os 
produtos tóxicos. O robô deveria desviar dos obstáculos presentes 
no percurso e resgatar as caixas (de 8cm x 8cm x 8cm, com um imã 
na parte superior e peso de 66g), transportando-a para uma área 
segura (ponto de evacuação (base de 11,7cm x 11,7cm x 2cm)). 
Na prova, o robô deveria sair de um ponto inicial e resgatar dois 
objetos, sem ordem predefinida, e levá-los até algum dos dois 
locais de resgate, como se vê na Figura 3, não podendo soltar os 
dois objetos no mesmo local. A pista possuía uma rampa, como 
obstáculo não obrigatório, porém fornecendo um caminho mais 
rápido de execução, com dimensões conforme pode ser visualizado 
na Figura 4. Assim ficava a critério dos alunos construírem um 
robô mais adequado para conseguir cumprir este obstáculo e obter 
um tempo menor.
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Figura 3 - Arena do primeiro desafio

Figura 4 - Rampa do primeiro desafio

 Os alunos deveriam cumprir algumas exigências lógicas e 
funcionais, tais como: o robô devia ser controlado pelo teclado; a caixa 
devia ser transportada suspensa até o ponto de evacuação; a caixa, ao 
ser resgatada, devia estar dentro dos limites do ponto de evacuação; 
o robô devia voltar ao ponto de partida para finalizar a prova; o robô 
devia estacionar dentro dos limites no ponto de partida.

Cada equipe tinha à sua disposição um notebook com o S4A 
instalado. Durante a primeira hora de prova as equipes tinham 
acesso livre à pista para testar e melhorar seu código o quanto 
desejassem. Após a primeira hora de treino, a pista foi fechada e se 
deu início à realização da prova. Cada equipe tinha duas tentativas 
para execução, sendo contabilizada a execução que obteve a maior 
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pontuação ou menor tempo, conforme escolha de cada equipe. A 
prova iniciava com 100 pontos e, a cada infração (não resgatar uma 
caixa; saída completa ou parcial da arena; não retornar ao ponto 
de partida; a caixa ficar mal posicionada na base de resgate), uma 
fração dessa pontuação era descontada. Vencia a equipe que tivesse 
a maior pontuação e, em caso de empate, o vencedor dessa primeira 
etapa era a equipe que havia realizado a prova em menor tempo.

segundo desafio - Ballon Defender

O segundo desafio da Olimpíada de robótica ocorreu no dia 19 
de setembro de 2015, e os alunos tiveram dois meses para montar 
e programar o robô. Assim como na primeira etapa, as equipes 
participantes tiveram que confeccionar os seus próprios robôs com 
os materiais disponibilizados pelo grupo de pesquisa.

A prova, denominada Balloon Defender, consistia em dois robôs 
em uma arena, onde o objetivo de cada robô era defender o seu 
balão e perfurar o balão do oponente. Cada robô deveria estar 
munido de uma “arma” obrigatoriamente móvel.

As equipes se enfrentavam, no formato todos contra todos, sendo 
cada confronto em melhor de três partidas. A equipe vencedora 
de cada partida era a que furasse primeiro o balão do adversário 
no decorrer de 3 minutos. Caso isso não ocorresse, era decretado 
empate. A pontuação era de 3 pontos para a vitória e 1 para o 
empate. Ao final de todos os confrontos, era somada a pontuação e 
as melhores equipes classificavam-se para as semifinais.

A Arena (Figura 5) foi construída no formato de um círculo de 
75 cm de raio, ou seja, 1,5 m de diâmetro, e contava com proteções 
laterais nas bordas, as quais impediam que os robôs fossem 
arremessados para fora da Arena.

Este segundo desafio não possuía penalizações. A única 
exigência era o robô possuir as dimensões mínimas e máximas de 
largura (de 15 cm a 25 cm) e comprimento (de 18 cm a 24 cm). A 
haste que mantinha o balão suspenso deveria estar de 15 a 17 cm 
do chão, e a “arma de ataque” deveria possuir no máximo 33 cm de 
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comprimento. O balão devia ser colocado no centro do robô sem 
nenhuma obstrução. A arma podia ficar em posição de ataque no 
máximo por 5 segundos, devendo após esse tempo ser totalmente 
recolhida para dentro do perímetro do robô por, no mínimo, mais 
5 segundos antes do próximo ataque.

Uma semana antes da competição os robôs passaram por uma 
inspeção. As equipes estavam sujeitas à solicitação de alterações 
nos robôs caso não atendessem às regras de construção.
Figura 5 - Arena da segunda etapa da olimpíada

Além dos componentes já entregues na primeira etapa, cada 
equipe recebeu um dispositivo Bluetooth, permitindo controlar os 
robôs de maneira sem fio através de qualquer dispositivo móvel, 
necessitando apenas da instalação do aplicativo Arduino DC, 
disponível gratuitamente para o S. O. Android. No dia da competição 
foi entregue a cada equipe um tablet com o aplicativo instalado para 
a realização do desafio.

terceiro desafio – seguidor de linha

A última etapa da Olimpíada ocorreu no dia 28 de novembro 
de 2015. O desafio consistia em um trajeto com retas, curvas, 
túnel, obstáculos e dois interruptores. Orientado por uma trilha, o 
robô deveria seguir o percurso de maneira autônoma, ou seja, sem 
interação humana, como pode ser visto na Figura 6.
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Figura 6 - Trajeto do terceiro desafio da Olimpíada

Neste último desafio da Olimpíada optou-se por ser utilizado a 
IDE do Arduino para a programação dos dispositivos robóticos, 
a fim de aproximar os alunos ainda mais da programação, uma 
vez que é necessária a utilização da Linguagem de programação 
própria do Arduino, semelhante à linguagem C para desenvolver os 
programas. No site da Olimpíada foram disponibilizados às equipes 
exemplos de códigos para cada sensor e componentes eletrônicos a 
ser utilizado no desafio, além de disponibilizar o grupo de pesquisa 
para assessoria às equipes, se necessário.

Neste desafio os robôs iniciavam a prova com 100 pontos. Cada 
tarefa não realizada (intervenção humana; tarefa(s) não realizada(s)) 
teria a sua pontuação inicial descontada. As tarefas eram em um 
total de quatro, assim detalhadas:

- Tarefa 1 - Acionar a cancela: no início do percurso se encontrava 
um interruptor o qual o robô deveria acionar, simbolizando o início 
do trajeto. Após o acionamento da cancela, o robô deveria continuar o 
trajeto e acionar novamente uma nova cancela ao final do percurso;

- Tarefa 2 - Limpar obstáculos: durante o percurso o robô deveria 
detectar que a sua passagem estava sendo obstruída por alguns 
objetos. Nessa tarefa o objetivo era limpar a trilha, permitindo que 
o robô seguisse o seu caminho;

- Tarefa 3 - Túnel: ao ingressar no túnel o robô deveria continuar 
o trajeto seguindo a trilha, porém deveria acender o seu sistema de 
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iluminação (LEDs) automaticamente, demonstrando que o robô 
percebeu que está em um ambiente com menor luminosidade. Após 
sair do túnel, o robô deveria desligar os LEDs ao detectar que a 
luminosidade voltou ao normal;

- Tarefa 4 - Trecho sem trilha: no último trecho da Arena, antes 
da chegada, encontrava-se uma falha na linha de orientação. 
Para concluir essa tarefa, o robô deveria reencontrar a linha e 
continuar o trajeto até o ponto de chegada, estacionando dentro 
das linhas delimitadas.

A Arena utilizada nesta prova possuía uma dimensão de 2,0 x 
2,5 m. As linhas de orientação na Arena eram de cor preta e com 
largura de 19mm, largura semelhante a fitas isolantes comuns. Os 
interruptores presentes no circuito eram chaves Liga/Desliga e se 
encontravam a 15 cm da trilha. Os objetos obstruindo a pista eram 
feitos de plástico pesando 100g cada. O túnel possuía 50cm x 25cm 
x 20cm (C x L x A).

Para a construção do robô, novamente foram disponibilizados 
os materiais eletrônicos, entre eles, o servo motor a ser utilizado 
para acionar as cancelas e limpar os obstáculos presentes na trilha; 
sensores seguidores de linha, que possuem a capacidade de diferenciar 
cores escuras das claras; um sensor de luminosidade, para detectar 
quando o robô estivesse passando pelo túnel; motores, rodas e 
Ponte H já disponibilizados nas etapas anteriores. O mecanismo de 
acionamento das cancelas devia estar recolhido, dentro dos limites do 
chassi, durante todo o trajeto, com exceção de quando fosse acionar 
as cancelas (tarefa 1) e quando fosse limpar os obstáculos presentes 
na pista (tarefa 2). O dispositivo robótico devia possuir dimensões 
máximas de 25 cm x 25 cm x 15 cm (C x L x A).

No dia da competição, cada equipe tinha no mínimo três rounds 
para a contagem da pontuação. A pontuação mais alta de cada 
equipe era a levada em consideração para a formação do ranking. 
As equipes podiam alterar o seu robô ou sua programação entre 
um round e outro. No início da manhã foi disponibilizado às equipes 
um tempo para treinos na pista antes da realização da prova. Cada 
equipe tinha três minutos para desocupar a pista, caso outra equipe 
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estivesse aguardando para utilizá-la. Após isso, foram realizados os 
rounds oficiais, que tinham duração de no máximo 5 minutos cada. 
A interação da equipe se limitava a posicionar o robô no ponto 
de partida, ligar o robô no início de cada round e recolher ao final 
da prova, com algumas exceções: em caso de mau funcionamento 
do robô, a equipe poderia recolhê-lo e reposicioná-lo no início 
do trajeto, porém o cronômetro não era reiniciado e se alguma 
pontuação já tivesse sido descontada, seria mantida; em caso de 
risco de quebra do robô ou de dano a Arena, o juiz solicitaria que 
o robô fosse recolhido.

O critério de definição do vencedor era o que possuía a maior 
pontuação em um round oficial. Em caso de empate na pontuação 
máxima, era consagrado campeão aquele que tivesse realizado o 
percurso em menor tempo, e se mesmo assim ocorresse um empate, 
era considerada a segunda maior nota de cada equipe.

avaliação dos resultados

Após a realização da Olimpíada, e com o objetivo de avaliar 
os desdobramentos da mesma, foi criado um formulário on-line 
respondido pelos alunos e professores participantes do evento. 
Nas questões objetivas, as respostas possíveis variavam de 1 a 5, 
em ordem progressiva, de acordo com o grau de dificuldade e/ou 
satisfação. Ao total, quatro professores e sete alunos responderam 
aos questionários.

As primeiras perguntas, realizadas aos alunos, visavam conhecer 
o interesse deles pelas disciplinas curriculares da área de exatas 
ligadas à robótica, como matemática, física, entre outras. Como 
resultado, pode-se perceber um baixo interesse anteriormente à 
Olimpíada, comprovando a dificuldade e pouco interesse nas áreas, 
e após a realização do evento teve um aumento significativo no 
interesse dos alunos por estas matérias, como se pode ver na Figura 
8. Os alunos confirmaram também que conseguiram correlacionar 
conteúdos presentes nos seus currículos escolares com o que foi 
necessário utilizar para a realização dos desafios.



304

Figura 8 - Interesse dos alunos por matérias da área de exatas após a realização 
da Olimpíada

Foi constatado também um aumento no interesse por cursos de 
graduação na área das exatas, posteriormente à Olimpíada, como 
mostra a Figura 9. Questionados, todos os professores afirmaram 
que, com a realização de mais atividades de robótica como estas, 
poderia haver um aumento no interesse dos alunos por áreas das 
exatas/tecnologia.
Figura 9 - Interesse dos alunos por cursos de graduação em exatas/tecnologia 
posteriormente a realização da Olimpíada

Também foram feitos questionamentos aos alunos referentes 
aos desafios realizados durante o ano, como nível de dificuldade, 
tempo para realização e método de avaliação, sendo que neste 
conjunto de questões a média foi de 4,2. Referente aos conteúdos 
disponibilizados no site, as aulas e as explicações dadas sobre os 
componentes eletrônicos anteriormente a cada desafio, e o auxílio 
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dado pelos bolsistas do grupo de pesquisa, também obtiveram uma 
boa avaliação, ficando com uma média de 4,9. Esta boa avaliação 
referente aos desafios foi importante, pois por ser a primeira vez 
que os alunos teriam que construir seus próprios dispositivos 
robóticos, era uma incógnita se as equipes iriam conseguir construir 
uma solução no tempo disponibilizado.

Pode-se constatar também que 71% dos alunos não possuíam 
nenhum contato com a robótica anteriormente ao desafio. Perguntado 
qual foi a maior dificuldade na realização de tal atividade, a grande 
maioria mencionou a lógica para a realização dos desafios, seguido 
da programação, conforme mostra a Figura 10.
Figura 10 - Dificuldades na realização dos desafios

A ideia na Olimpíada era aumentar o nível de dificuldade em 
cada desafio e isso pode ser constatado no questionário, pois a 
grande maioria dos alunos respondeu que obtive maior dificuldade 
no último desafio, o Seguidor de Linha. Segundo os mesmos, este 
desafio foi mais complexo, tendo que pesquisar mais a fundo, 
necessitando ter uma boa lógica e uma excelente programação. 
Por fim, 85% dos alunos responderam que, após a Olimpíada, 
possuíam o interesse em ter regularmente aulas de robótica em 
suas escolas.

Também foram entrevistados os professores responsáveis por 
cada uma das equipes, com questões de respostas abertas, tais 
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como: “O que significou para a escola participar da Olimpíada?”, 
“Quais os desdobramentos/reflexos da Olimpíada sobre o grupo 
de alunos?”. A seguir, são apresentadas algumas respostas a estas 
perguntas: Foi muito significativo, permitiu aos alunos interagir com 
novas tecnologias e pessoas diferentes; Foi significativo, pois oportunizou 
aos alunos o contato com a robótica e despertou o interesse por assuntos 
relacionados à área; Melhoras no comportamento, no conhecimento, no 
relacionamento com colegas e professores e principalmente despertou 
o interesse na área das tecnologias; Despertou o espírito em equipe 
nos alunos e motivou a pesquisa e estudo de programação e robótica; 
Aprender a trabalhar em equipe foi a primeira mudança perceptível; 
Os alunos demonstraram organização e empenho na realização das 
atividades propostas.

coNclusão

O objetivo desse trabalho foi relatar o processo de definição, 
implementação e execução de uma metodologia para oportunizar a 
experimentação de robótica a alunos da rede pública da Educação 
Básica, além de promover o pensamento computacional e a robótica 
educacional através de uma Olimpíada de Robótica Educativa 
Livre. Também foi aventado sobre a importância do ensino de 
conceitos de computação como ciência, para qualquer profissional 
na atualidade, e não somente para os cientistas da computação, pois 
os conceitos presentes no pensamento computacional poderão vir 
a ser aplicados na resolução de uma grande gama de problemas 
do dia a dia das pessoas, o que torna cada vez mais importante 
o ensino de tais conceitos desde o Ensino Básico, e isto pode ser 
explorado através da robótica educativa. A robótica promove 
o estudo de conceitos multidisciplinares, além de estimular a 
criatividade, o trabalho em equipe e a organização. Também faz 
com que o aluno pense, questione e desenvolva uma solução para 
determinado desafio proposto, sendo constantemente desafiado a 
pensar e sistematizar suas ideias, testando suas hipóteses em busca 
da efetivação da atividade que está sendo desenvolvida.
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A realização da Olimpíada demonstrou que a robótica não é tão 
complexa como se imagina, tendo contribuído para desmistificar 
tal pensamento. Tal afirmação se deve ao fato de, embora com 
algumas dificuldades, todas as equipes conseguiram de maneira 
satisfatória desenvolver uma solução capaz de cumprir os desafios 
propostos durante o ano. Também se pode concluir, com base 
nas respostas dos alunos ao questionário no final do evento, um 
aumento no interesse deles por matérias relacionadas, como física, 
matemática, entre outras e também um interesse maior por cursos 
de graduação da área de exatas. Por fim, a olimpíada também 
despertou nos alunos o interesse em ter regularmente aulas de 
robótica nas suas escolas.
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Resumo: Este artigo se trata de um relato de experiência realizada no 
Programa de Extensão Universitária EFSEL (Educação Física, Saúde, 
Esporte e Lazer) da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). O 
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corporais e dos espaços na busca do empoderamento e da autonomia dos 
moradores da localidade Nossa Senhora das Graças na cidade de Itajaí/
SC. Dentre os específicos destacam-se: estabelecer vínculos e diálogo 
entre moradores do entorno junto à comunidade acadêmica; aprimorar 
as práticas pedagógicas e a formação crítica dos acadêmicos do Curso 
de Educação Física; efetuar ações interdisciplinares; promover a relação 
entre ensino, pesquisa e extensão. O programa foi desenvolvido de 
fevereiro a dezembro de 2015 a partir de seis projetos: Lazer no Bairro, 
Ginástica, Dança, Badminton, Futebol e o Tchoukball. Participaram 82 
crianças nas faixas etárias entre 06 a 14 anos, além dos jovens, adultos 
e idosos envolvidos nas atividades de lazer no bairro. Aconteceu na 
Associação dos Moradores do bairro, nos espaços e com os equipamentos 
do Parque Dom Bosco, e da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 
Os instrumentos foram os relatórios realizados semanalmente pelos 
acadêmicos e mensalmente pelos professores produzidos durante o ano 
de 2015. Pensou-se ser uma proposta de extensão universitária válida, 
pois os sujeitos envolvidos ampliaram seu conhecimento e apresentaram 
maior autonomia e empoderamento no decorrer do processo. No 
entanto, percebeu-se que esta é uma questão que demanda maior 
tempo e dedicação, daí a necessidade da continuidade do programa e de 
investimentos em sua constante qualificação.
Palavras-Chave: Práticas Corporais. Empoderamento. Prática Pedagógica.

para iNÍcio de coNversa...

Defende-se o acesso ao esporte e ao lazer a partir de ofertas 
de práticas corporais8 que conferem sentido e significado aos seus 
praticantes, que podem inclusive ressignificá-las. Entretanto, 
atualmente a demanda por atividades físicas tem sido uma exigência 
de cunho nacional, diariamente se é bombardeado com informações 
midiáticas variadas sobre como é importante “fazer uma atividade 
física”, constituindo-se em um dever ser, uma obrigação. Parece 
haver um novo higienismo que atua concretamente e mais ao nível 
da informação do que efetivamente na formação para alteração da 
maneira de viver dos sujeitos, como alerta Alex Branco Fraga (2005). 
8 O termo prática corporal apresenta-se em sua acepção “levar a efeito” ou “exprimir” 
uma dada intenção ou sentido e fa�ê-lo, neste caso, por meio do corpo, como indica a 
língua portuguesa. O seu sentido está voltado à cultura e à linguagem das diversas ex-
pressões corporais, conse�uentemente a construção cultural e de linguagem se encontra 
ausente no conceito de atividade física (SILVA; DAMIANI, 2005). Cabe ainda ressaltar �ue 
neste programa os conceitos de esporte e la�er vinculam-se à ideia de práticas corporais.
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Pouco se ouve falar sobre o sentido/significado destas atividades. 
Através da mídia, quando isso ocorre, as explicações se restringem a 
questões de saúde filiadas a uma concepção pautada no adestramento e 
na repetição dos movimentos, disseminando certa lógica instrumental 
no trato com o corpo. O próprio movimento humano deve ser algo 
(pensado e praticado) para além do simples deslocar-se em um tempo 
e espaço. Além disso, oportunizar práticas corporais gera hábitos 
na vida destes indivíduos, permitindo a ampliação de experiências, 
podendo contribuir para a produção cultural destes sujeitos e evitando, 
por exemplo, o aumento do processo de medicalização9 da sociedade. 
A decorrência de uma autonomia na produção de práticas corporais 
individuais e coletivas sensibiliza a formação de um cidadão mais 
crítico para reivindicar programas esportivos, culturais e de lazer.

Desta forma, questionar como as práticas corporais vêm 
sendo pensadas e disseminadas em nossa sociedade amplia a ideia 
de programas que abordem o esporte para além do rendimento 
esportivo, os quais proponham manifestações gímnicas e de 
dança como componentes da cultura corporal do indivíduo e que 
oportunizem atividades de lazer não apenas como uma estratégia 
para preencher o tempo livre.

O acesso ao esporte e ao lazer é direito de toda a população 
e dever do estado fomentar práticas desportivas formais e não 
formais, conforme consta no artigo 217 da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988). Cabe assim às instâncias deliberativas buscar 
promover todas as iniciativas possíveis que atentem para estas 
necessidades, e a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), 
como Instituição comunitária e participante deste processo, deve 
também estar atenta às demandas sociais alinhavadas às políticas 
de extensão universitária.

Neste sentido, o Programa EFSEL: Educação Física, Saúde, 
Esporte e Lazer objetivou a ressignificação de diferentes práticas 
corporais e dos espaços e equipamento da UNIVALI na busca do 
empoderamento e da autonomia dos moradores da localidade 
Nossa Senhora das Graças, a partir do ensino-aprendizagem de seis 
9 Para maiores informações TESSER, C.D. (2006).
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projetos: Lazer, Dança, Ginástica, Badminton, Futebol e Tchoukball. 
Os objetivos específicos foram: estabelecer vínculos e diálogo entre 
moradores do entorno junto à comunidade acadêmica; aprimorar as 
práticas pedagógicas e a formação crítica dos/s acadêmicos/as do 
Curso de Educação Física; efetuar ações interdisciplinares; promover 
a relação entre ensino, pesquisa e extensão.

Este programa foi realizado na localidade Nossa Senhora das 
Graças e na UNIVALI, no município de Itajaí/SC, pois os muros 
da Universidade fazem divisa com o local, que se constitui carente 
de ofertas de lazer e práticas corporais. Neste local, considerado um 
“aglomerado subnormal” pelo IBGE, há um mínimo de 51 unidades 
habitacionais (entre casas e barracos), uma população de diferentes 
faixas etárias entre os 422 moradores, pelo senso de 2010 (IBGE, 
2010), número que se acredita já ser mais elevado em 2015.

O fato da proximidade com a Universidade permitiu que 
as práticas fossem executadas na UNIVALI e que as pessoas 
tivessem acesso a este espaço, sobretudo as instalações esportivas, 
que sempre estiveram tão perto, porém tão inacessíveis. A 
proximidade, que viabilizou que os deslocamentos fossem a pé, 
também oportunizou o desenvolvimento de ações diretamente no 
bairro, o que proporcionou maior empoderamento dos moradores 
em relação aos espaços e aos seus usos e para construção de seu 
lazer e escolha de práticas corporais.

O desenvolvimento do Programa também permitiu aos 
acadêmicos envolvidos a experiência da extensão e a aproximação da 
prática profissional, o que garante uma formação mais qualificada, 
interdisciplinar e voltada para a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão.

Neste sentido, o Programa EFSEL permitiu ao curso de 
Educação Física e à UNIVALI aumentarem sua oferta de extensão, 
gerando oportunidade aos acadêmicos e também aos moradores do 
bairro, para o qual o programa foi direcionado. As práticas corporais 
oferecidas também se coadunaram às propostas pedagógicas e às 
matrizes curriculares dos cursos de Educação Física da UNIVALI, 
estando atreladas aos seus eixos e às suas dimensões. 
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a travessia, o caminho, o percurso

O programa foi desenvolvido de fevereiro a dezembro de 
2015 a partir de cinco projetos: Projeto Lazer no Bairro, que 
ofereceu atividades socioculturais durante a semana e finais de 
semana (uma vez por mês) nos espaços públicos do bairro, com 
vistas a ampliar o repertório cultural dos moradores e propiciar 
a consciência de pertencimento dos atores com relação ao 
espaço que vivem e que circundam; Projeto Ginástica e  Projeto 
de Dança, ambos direcionados ao público infantil e infanto-
juvenil, com duas aulas semanais para cada projeto, realizadas 
nas salas multiusos da UNIVALI; Projeto Badminton (esporte 
cidadão), que ofereceu aulas semanais com atividades de ensino-
aprendizagem dessa modalidade, realizadas na instituição 
Parque Dom Bosco; Projeto Futebol (esporte cidadão), que 
ofereceu aulas semanais com atividades de ensino-aprendizagem 
dessa modalidade na quadra Poliesportiva da UNIVALI; e o 
Projeto Tchoukball, que realizou aulas semanais por meio de 
atividades de jogo desta modalidade esportiva também na quadra 
poliesportiva da UNIVALI.

O público-alvo foram os moradores da localidade Nossa Senhora 
das Graças, no entorno da UNIVALI, em Itajaí/SC. Durante 2015 
atenderam-se 82 inscritos, com faixas etárias entre 06 a 14 anos, 
além de jovens, adultos, idosos de quaisquer gêneros envolvidos 
nas atividades de lazer realizadas aos sábados.

As atividades foram desenvolvidas no próprio Bairro Nossa 
Senhora das Graças (na Associação de Moradores), nos espaços 
do Parque Dom Bosco (cujos alunos são moradores do bairro) e na 
Universidade (nas instalações do Curso de Educação Física: ginásio 
e salas multifuncionais) e se organizaram da seguinte forma: Aulas 
Práticas de cada projeto: dividida em grupos (separados por idade), 
com frequência de duas vezes na semana; Lazer no Bairro: mensal 
(aos sábados); Reuniões de planejamento e organização do programa 
com todo o grupo: (quinzenal); Orientação e planejamento por 
projeto (entre orientador e acadêmico/bolsista): semanal.
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Foram realizadas também algumas atividades diferenciadas 
e integrativas, como: aulas de primeiros socorros e defesa ao 
incêndio, com os bombeiros voluntários; cineminha no dia das 
crianças; visita às demais instalações da UNIVALI; apresentação 
de dança na Semana Cultural da UNIVALI; aula com acadêmicos 
do curso de Licenciatura em Educação Física; Contação de 
Histórias na Biblioteca Central; e festa de encerramento com 
apresentações de todos os projetos e integração entre os pais e os 
envolvidos no Programa.

 A equipe foi composta por 07 professores dos cursos de Educação 
Física, sendo cada um responsável pela Coordenação Executiva 
e Temática de cada projeto, exceto Lazer no bairro, com dois 
professores responsáveis. Cada projeto teve um acadêmico bolsista 
vinculado ao mesmo, sendo todos acadêmicos dos cursos de Educação 
Física Licenciatura e Bacharelado. A avaliação foi processual.

Quanto aos instrumentos, obtiveram-se: a observação 
participante; os relatórios realizados pelos acadêmicos bolsistas, 
professores e coordenadora do Programa; e os diários de campo. 
Apresentar-se-ão as análises realizadas a partir de categorias que 
emergiram dos documentos coletados e da experiência vivida, 
que são: corpo/sujeito-que-se-movimenta: o reencontro com o 
mundo vivido; as relações de empoderamento no encontro com a 
localidade Nossa Senhora das Graças; as relações ético-estéticas e 
políticas dos acadêmicos em relação à sua prática pedagógica e a 
tríade ensino-pesquisa-extensão.

resultado e discussão 

corpo/sujeito-que-se-movimenta: o reencontro com o 
mundo vivido

Já faz um tempo que a Educação Física, como área de 
conhecimento e intervenção, vem refletindo o movimento 
humano sob a ótica das ciências sociais e não somente sobre os 
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critérios biológicos, como fazia até algumas décadas atrás. Este 
“novo”cenário parte do diálogo com outras áreas de conhecimento, 
mais precisamente das ciências humanas ou sociais, que envolvem 
a Educação, a Sociologia, a Filosofia, a Antropologia, a História, a 
Psicologia, entre outras.

O movimento humano, interpretado à luz deste cenário, traz 
consigo sentidos culturais, sociais, históricos e antropológicos, 
entendendo-o como uma das formas de expressão da linguagem 
do sujeito diante do mundo. E este mundo é o mundo vivido do 
sujeito, mundo sentido, mundo internalizado, expresso no seu 
se-movimentar. Partindo desta premissa, movimento e corpo 
engendram-se num sujeito uno, monístico.

Das ciências sociais, a Teoria Crítica, representada por Theodor 
Adorno e Max Horkheimer, traz algumas contribuições, uma 
vez que destaca o corpo como objeto preferencial e vítima da 
civilização. Destaca-se o conceito de renúncia, tão bem discutido na 
obra principal destes dois autores: a Dialética do Esclarecimento. 
Segundo esta obra, o sujeito moderno (categoria principal da obra) 
só consegue sobreviver neste cenário a partir da renúncia, mas 
da renúncia de si mesmo como ser. Destacam que “a história da 
civilização é a história da introversão do sacrifício. Ou por outra, a 
história da renúncia” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 61). A 
principal reflexão que os autores trazem para discutir este conceito 
é o sujeito Ulisses, personagem principal da Odisseia, de Homero. 
Os autores afirmam não existir documento que dê testemunho mais 
importante da negação do sujeito do que a Odisseia. Enfatizam 
Ulisses como sendo o sujeito que, numa tentativa de preservar 
seu eu, garantido em seu retorno para casa (reencontro do sujeito 
consigo mesmo), abre mão dos prazeres, dos sentimentos das 
vivências, até perceber que sua chegada em casa não significa mais 
a chegada do mesmo sujeito, porque a casa não é mais a mesma 
e o sujeito também não. Dilacerado das batalhas, cicatrizado pela 
história, o sujeito percebe então, como afirma Matos (2009), que 
uma viagem no tempo é também uma viagem na história, cujo 
retorno é impossível.
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Para nossa área10 cabe refletir sobre o sujeito-que-se-movimenta, 
interpretando o movimento e ao mesmo tempo o sujeito deste 
movimento. Neste sentido, em se tratando da localidade Nossa 
Senhora das Graças, os sujeitos se constituem expropriados 
duplamente neste modelo social de produção: primeiro do seu 
trabalho e segundo da sua singularidade. Quanto à questão do 
trabalho, fica evidente neste modelo social de produção a negação 
do sujeito na modernidade, este sujeito dado como construção 
histórica, que ao perder sua subjetividade se distancia de seu-fazer, 
tornando-se um mero “mais um” no cenário de produção social, 
não se identificando mais com sua própria produção, apresentada 
apenas como mais uma entre tantas outras produzidas. Seu Eu e 
sua identidade se dissolvem num cenário amorfo, insípido, incolor. 
“O fazer se fragmentou enquanto o “poderoso” concebe, mas não 
executa, enquanto os outros executam, mas não concebem (...) os 
“poderosos” separam o fato em relação aos fazedores e se apropriam 
dele” (HOLLOWAY, 2002, p. 49).

Quanto à sua singularidade, destaca-se essa “luta” constante de 
não ser apenas mais um no sistema, a tentativa de ainda salvar-se 
nesta massa amorfa e de caracterizar-se como um sujeito cultural, 
“[...] um membro particular da espécie humana, mas com a [...] 
compreensão se sua própria individualidade como ser humano 
consciente, inclusive o reconhecimento de sua própria identidade” 
(HORKHEIMER, 2007, p. 131). O ser humano deixa para trás 
seu Eu quando se dissolve no meio, quando não se reconhece no 
produto de seu trabalho, e quando não mais se reconhece como um 
ser cultural, com uma própria história.

[...] desde o dia de seu nascimento, o indivíduo é levado a 
sentir que só existe um meio de progredir nesse mundo: 
desistir de sua esperança de auto realização suprema. 
Isso ele só pode atingir pela imitação. (...) Através da 
repetição e imitação das circunstâncias que o rodeiam, da 
adaptação a todos os grupos poderosos que eventualmente 
pertença, da transformação de si mesmo de um ser 

10 Destaca-se �ue as principais correntes �ue vão permear a Educação Física nessa em- Destaca-se �ue as principais correntes �ue vão permear a Educação Física nessa em-
p�����������������fl�xõ���q���p�������������������g�������g�����������b���õ��������-
terialismo Histórico.
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humano em membro de organizações, do sacrifício de suas 
potencialidades em proveito da capacidade de adaptar-se e 
conquistar influências em tais organizações, ele consegue 
sobreviver.  (HORKHEIMER, 2007, p. 144).

Cabe à Educação Física, a partir de um viés de pensamento mais 
crítico, pensar o movimento humano, e com ele as práticas corporais, 
como um elemento importante na tentativa de se recuperar a 
subjetividade que resta do sujeito a partir do (re)encontro de seu 
movimento permeado pela história e pela cultura. Tarefa árdua 
para a área, quando se trata de entender o sujeito histórico e tentar 
reencontrar o seu movimento com a sua historicidade.

As práticas corporais em suas diversas dimensões: lazer, esporte, 
dança, ginástica e etc., podem contribuir neste processo. Voltando 
ao pressuposto anterior de que o movimento humano é uma forma 
de linguagem e buscando reencontrar esta fala do corpo, para tentar 
emergir o sujeito e sua história, o Programa EFSEL procurou 
trazer o movimento para o sujeito, quando se pensou partir do mundo 
vivido do mesmo, para talvez trazer então à tona o movimento deste 
sujeito, dialético, de idas e vindas necessárias nesta construção. O 
EFSEL, desde o seu primeiro momento, procurou resguardar a 
condição de ser um Programa voltado às comunidades carentes e 
neste caso à comunidade da localidade Nossa Senhora das Graças, 
trabalhando em prol do encontro das perspectivas de todos os 
professores responsáveis por cada um dos Projetos, ultrapassando 
o mero fazer prático e gerando sentidos e significados para as 
práticas corporais.

Neste primeiro momento, de forma incipiente, abriram-se 
possibilidades dos sujeitos em questão terem uma interlocução com 
a Universidade, que não se restringiu mais a somente passar pela 
calçada à sua frente; mas de entrar no seu espaço, percebendo-o 
como um lugar não tão distante quanto talvez imaginassem, 
e que também poderiam fazer parte do seu dia a dia. O uso dos 
espaços também proporcionou esta reflexão, pois o estar presente 
e utilizar as quadras, os aparelhos, as salas multiusos, além da 
interlocução com professores e bolsistas, foram dando ao sujeito 
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a sensação de pertencimento. Por último, as vivências corporais, 
o movimento humano para além do mero fazer, embora neste 
primeiro momento ainda tenha se feito presente nas práticas e pela 
construção metodológica já destacada no início do corpo deste 
texto, o reencontro do mundo vivido dos sujeitos como proposta 
inicial pedagógica do projeto EFSEL foram traçados apenas em 
alguns ensaios.

as relações de empoderamento no encontro com a 
localidade “Nossa senhora das Graças

A localidade Nossa Senhora das Graças sofre a carência de 
serviços públicos e assistência social, a qual é fonte de privação 
de liberdade, além, é claro, do deficit de cultura política. Estes 
fatores levam à precarização do trabalho e da marginalização 
e apresentam-se como barreiras ao empoderamento, como 
bem lembra Horochovski e Meirelles (2007, p.487): “[...] a 
pobreza, desempodera, retira dos pobres a condição de usufruir 
substantivamente os direitos de cidadania”.

Neste sentido, refletir sobre as relações de empoderamento da 
localidade com o Programa EFSEL demanda leitura dos limites 
e das possibilidades alcançadas nesta primeira fase. Partiu-se 
do princípio de que o conceito de empoderamento vincula-se 
a uma perspectiva emancipatória, que segundo Horochovski 
e Meirelles (2007, p.486), “é o processo pelo qual indivíduos, 
organizações e comunidades angariam recursos que permitem 
ter voz, visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão”. 
Ressalta-se que o conceito não é absoluto e encontra-se atrelado 
a projetos políticos ideológicos e a interpretações de campos de 
conhecimento específicos que podem deturpá-lo e/ou explicá-lo 
gerando ideias antagônicas, ora reacionárias e conservadoras, ora 
críticas e reflexivas. Desta forma:

[...] de um lado, as ações de impulso a grupos e 
comunidades na qual se busque a efetiva melhora de suas 
existências, com autonomia, qualidade de vida e aumento 
da visão crítica da realidade social; de outro, práticas 
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de assistência a população carentes e excluídas que não 
retiram os beneficiários da relação de dependência de tais 
ações e que vem sendo conduzidas por ONGs do terceiro 
setor mediante parcerias com o Estado. (HOROCHOVSKI; 
MEIRELLES, 2007, p.491).

No Programa EFSEL, o Projeto que mais se apropriou deste 
sentido emancipatório do conceito de empoderamento foi o Lazer 
no Bairro, por sua atuação ocorrer no espaço/tempo da sede da 
Associação dos Moradores e permitir aos integrantes uma vivência 
maior com representantes desta organização, primeiramente com o 
presidente e aos poucos com outros membros representantes desta 
instituição, os quais foram aproximando-se do projeto e construindo 
uma relação dialógica crítica e reflexiva (FREIRE, 2006).

Na relação direta do empoderamento com as práticas corporais, 
todos os projetos iniciaram o desenvolvimento de uma compreensão 
que ultrapassa as questões técnicas e gestuais do movimento, 
ampliando a visão dos envolvidos sobre os sentidos e os significados 
destas práticas nos seus contextos histórico-socioculturais.

Para além disso, o empoderamento como processo de mobilização 
voltado à promoção e ao impulsionamento de grupos para a melhoria 
de sua condição de vida pôde ser percebido no Programa como 
um todo por meio do engajamento dos participantes nas práticas 
corporais oferecidas, proporcionando-lhes a compreensão da relação 
entre tal prática e sua corporeidade. De forma diferente, em cada 
projeto pôde-se perceber um aumento da autonomia de cada um dos 
participantes, registrada por meio das manifestações de escolhas, 
emancipação individual e aumento da autoconfiança. Da mesma 
forma, a construção de condições para participação em diálogos 
e atividades coletivas foi paulatinamente sendo transformada, 
tendo-se inicialmente sujeitos tímidos e pouco participativos e 
após, indivíduos protagonistas de seu desenvolvimento e mais 
conscientes da importância argumentativa de suas opiniões.

Ainda no Programa EFSEL, pode-se afirmar que o 
estabelecimento de vínculo com os participantes ampliou-se, 
fortalecendo a construção de uma relação de reflexão crítica e 
dialógica que, segundo Freire (2001a), requer: escuta sensível; 
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permeabilidade e penetrabilidade no mundo do outro que me 
constitui; é um ato dinâmico; demanda horizontalidade; move-se 
pela inquietação e curiosidade do sujeito para ultrapassar saberes; 
requer superação de situações-limites coletivas.

É imprescindível para o programa estabelecer novas metas 
e compreender que se inicia um processo de vínculo, de diálogo 
e de aproximação com autonomia e participação, mas ainda se 
está distante da perspectiva do empoderamento como conceito 
polissêmico. Fomentar os estudos para uma compreensão mais 
aprofundada da cultura local e investir no convencimento da 
importância deste processo para estes sujeitos pode permitir 
que possam exigir das autoridades públicas as condições para a 
construção de um lazer, esporte e educação física da localidade 
Nossa Senhora das Graças, como práticas de empoderamento.  
O investimento no encorajamento da participação de toda a 
comunidade nos processos de decisão e encaminhamentos do 
programa é imprescindível para se atingir os objetivos.

Identificou-se que as crianças apresentavam determinado 
conhecimento nas modalidades de dança, ginástica e futebol, 
e reconheciam algumas atividades de lazer, porém não haviam 
vivenciado dois esportes propostos pelo programa, sendo eles o 
tchoukball e o badminton. Assim estas práticas tornaram-se uma 
novidade e objeto de curiosidade.

Todos os projetos demonstraram facilidade na realização do 
planejamento, na escolha dos conteúdos, bem como na elaboração 
dos objetivos. Os conteúdos foram voltados para o aprendizado 
dos fundamentos técnicos básicos das modalidades, manipulação 
de materiais, construção e reconhecimento de regras, competência 
e habilidades de jogos, para além de aspectos culturais e atividades 
relacionadas à criação, com vistas a despertar o espírito crítico e 
a autonomia.

Observou-se que a dificuldade em desenvolver os conteúdos no 
que se refere a estratégias pedagógicas e metodológicas de ensino 
foi com relação à compreensão dos contextos de violência em que 
algumas destas crianças viviam, repercutindo comportamentos 
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agressivos uns com os outros, com situações de desrespeito entre 
os colegas, atribuindo apelidos preconceituosos, sendo necessário 
realizar uma reunião entre os coordenadores executivos de cada 
projeto para estipular algumas regras que permitissem melhor 
convivência em grupo e com respeito às diferenças entre os 
participantes. Porém as regras de convivência tinham que partir de 
uma construção coletiva para haver maior identificação e sentido 
para os alunos, pois os compromissos que não são assumidos pela 
razão e vontade própria tornam a pessoa refém dos mandamentos e 
regras, impedindo-as de encontrar a autonomia e a identificação com 
as normas (ADORNO, 1995). Assim, com o passar dos encontros, 
esta situação foi se modificando, pois além de participarem das 
atividades, as crianças começaram a construir vínculos entre elas 
e com os projetos, o que as tornou mais construtivas e, portanto, 
dispostas a ouvirem os professores, os bolsistas e também os 
próprios colegas.

Jacques Delors defende que é necessário se pensar numa 
educação ao longo da vida. Ele se baseia em quatro dos pilares 
do conhecimento e da formação continuada que são: aprender 
a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender 
a ser. O “Aprender a conviver” passou a ser o foco maior do 
programa, que se refere à capacidade de administrar conflitos, sem 
violência, “desenvolver compreensão do outro e a percepção das 
interdependências - realizar projetos comuns e preparar-se para 
gerenciar conflitos - no respeito pelos valores do pluralismo, da 
compreensão mútua e da paz” (DELORS, 2010, p.31).

O carinho, a atenção e a preocupação com o aprendizado por 
parte dos bolsistas contribuem muito para amenizar esta situação 
de agressividade evidenciada nos diversos projetos do programa. 
Ao conquistar as crianças pelo lado afetivo, aos poucos se ganha e 
se transmite confiança e, a partir daí, houve maior envolvimento 
no processo.

Por meio do diálogo estabeleceu-se uma relação de comunicação 
e intercomunicação, de ação e reflexão, em que ambos, educando 
e educador, participaram do processo, gerando a crítica e a 
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problematização. Segundo Freire (2001b, p.27), “[...] quanto 
mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto mais 
se constrói e desenvolve o que venho chamando “curiosidade 
epistemológica”, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal 
do objeto”.

Neste sentido, buscou-se envolver os alunos no processo de 
aprendizagem, com liberdade de expressar suas ideias, sentimentos 
e movimentos, e o professor trazia como proposta temáticas 
problematizadoras, gerando o envolvimento dos alunos e a sua 
coparticipação em todas as tomadas de decisão dos encontros 
(KUNZ, 1991).

A participação do público, ao criar, analisar e criticar, permite a 
ele descobrir suas possibilidades e potencialidades, passando a agir 
com autonomia frente aos problemas e ampliar a sua capacidade de 
tomada de decisões. Desta forma, a criança desenvolve “[...] através 
das atividades com o movimento humano, o desenvolvimento 
de competências como a autonomia, a competência social e a 
competência objetiva” (KUNZ 1994, p.107).

As práticas corporais, e/ou vivência de movimentos, para terem 
um sentido e significado, necessitam extrapolar a concepção de um 
fim encerrado em si mesmo. Embora esta concepção permeasse 
conceitualmente todas as atividades práticas, ainda se entendeu 
estar num processo incipiente de colocar a experimentação das 
práticas corporais inter-relacionada a estes conceitos. Entendendo 
que a construção da práxis é um processo, o tempo maior de 
projeto levou a sedimentar melhor esta relação entre os conceitos 
e a prática, consolidando a práxis.

as relações ético-estéticas e políticas dos acadêmicos 
em relação a sua prática pedagógica

 A análise sobre o desempenho dos acadêmicos-bolsistas no 
programa EFSEL no decorrer do ano de 2015, referente à sua 
prática pedagógica, bem como suas relações ético-estéticas e 
políticas, foi elaborada, numa primeira etapa, por cada um dos seis 
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projetos que compõem o programa, por meio de relatórios. Então, 
após a leitura destes relatórios, foram identificadas as principais 
categorias encontradas sobre o tema: conhecimento técnico-
científico; responsabilidade e autonomia; ética; relação entre 
acadêmico e comunidade.

Em relação à categoria sobre o ‘conhecimento técnico-científico’, 
os professores responsáveis pelos projetos relataram o empenho dos 
acadêmicos em querer ampliar seus conhecimentos sobre o tema 
específico, pois muito embora as temáticas abordadas em cada um 
dos projetos sejam trabalhadas em diferentes disciplinas do curso, 
é fato que, quando o acadêmico assume o desafio de experimentar-
se docente, identifica a necessidade de ampliar seu olhar sobre o 
tema em questão.

Deste modo, a categoria ‘responsabilidade e autonomia’ 
apresentou-se ligada diretamente à anterior, visto que nas análises 
dos relatórios dos projetos foi recorrente o destaque sobre o 
compromisso dos acadêmicos na elaboração dos planejamentos 
de suas ações, na construção dos relatórios, no comparecimento 
assíduo das reuniões de orientação, entre outras atividades.

Educador-educando e educando-educador, no processo 
educativo libertador, são ambos sujeitos cognoscentes 
diante de objetos cognoscíveis, que os mediatizam. 
Poder-se-á dizer, e não têm sido poucas as vezes que 
temos escutado: “Como é possível pôr o educador e o 
educando num mesmo nível de busca do conhecimento, 
se o primeiro já sabe? Como admitir no educando uma 
atitude cognoscente, se seu papel é o de quem aprende 
do educador?” Tais indagações, no fundo, objeções, não 
podem esconder os preconceitos de quem as faz. Partem 
sempre dos que se julgam possuidores do saber frente a 
educandos considerados como ignorantes absolutos. De 
quem, por equívoco, erro ou ideologia, vê na educação 
dialógica e comunicativa uma ameaça. Ameaça, na melhor 
das hipóteses, a seu falso saber. (FREIRE, 1983, p. 53-54).

É importante também identificar que um dos projetos apresentou 
problemas neste aspecto, quando um de seus bolsistas mostrou-
se pouco envolvido na construção dos planejamentos e relatórios, 
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bem como ausência em reuniões de orientação e não cumprimento 
de atividades propostas, sendo assim, este foi desligado e houve 
contratação de um novo integrante ao grupo.

A categoria ‘ética’ surgiu nas análises relacionadas, sobretudo 
à questão da disciplina e do cumprimento de regras exigidas 
pelos acadêmicos em relação aos seus alunos11. As regras de 
convivência, ao serem estabelecidas, geraram tensões, o que exigiu 
negociação entre os envolvidos. Este tema foi pauta em diversas 
reuniões do programa e os acadêmicos souberam construir com 
as crianças do projeto um ambiente de diálogo e reflexão para 
superação do conflito. Segundo Freire (1983, p. 46), “A educação 
é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência 
de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam 
a significação dos significados”.

A ‘relação com a comunidade’ aparece no discurso dos acadêmicos 
através de expressões como afetividade, felicidade, alegria. Isto faz 
pensar nas palavras de Rubem Alves, quando diz que “Ensinar é um 
exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver 
naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa 
palavra. O professor, assim, não morre jamais” (1994, p. 04).

a tríade ensino-pesquisa-extensão no programa eFsel

Uma das premissas do Programa EFSEL estabelece que os 
acadêmicos que nele atuam como bolsistas de extensão possam 
ter uma formação mais qualificada, interdisciplinar e voltada 
para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Desse 
modo, o EFSEL colabora com a intenção da Universidade em ser 
reconhecida como instituição de papel fundamental, embora não 
exclusiva, na formação dos acadêmicos, uma vez que, por meio 
dela, proporciona-se aos alunos de graduação em Educação Física 
a oportunidade de vivências e experimentações que contribuem 
para seu crescimento profissional e pessoal.
11 É importante lembrar �ue este programa se destina a uma comunidade carente e �ue  É importante lembrar �ue este programa se destina a uma comunidade carente e �ue 
não tem por hábito fre�uentar as instalações da universidade, muita embora estejam elas 
situadas exatamente uma ao lado da outra.
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Sob certa perspectiva, os cursos de Licenciatura e Bacharelado 
em Educação Física formam um profissional que será reconhecido 
no mercado de trabalho. Poder-se-ia discutir o conceito de 
professor sob diferentes pontos de vistas e conceitos, contudo é 
inegável o fato de que o graduado em Educação Física atua como 
aquele profissional que media o conhecimento a outra pessoa, seja 
ensinando uma nova prática, técnica ou auxiliando no processo 
reflexivo de compreender seu corpo e a relação dele com o mundo. 
Nesse sentido, torna-se evidente que o profissional de Educação 
Física é por natureza um professor, cuja complexidade de atuação 
exige formação ampla e aprofundada.

A Universidade deve intervir na realidade dos graduandos, 
contribuindo em sua formação para o mundo do trabalho, consciente 
de que este é um processo muito amplo, não sendo possível 
restringi-lo apenas a interações e aprendizados em sala de aula 
ou engendradas pela matriz curricular. Para tanto, são necessárias 
construções do saber, não apenas a sua mediação, mesmo porque 
a formação acadêmica é também a formação para a vida, tornando 
o graduado capaz de intervir na realidade em que vive de forma 
crítica. Nesse sentido, diante de sua proposta de formar professores, 
a Universidade deve, então, promover a criação de novos saberes e 
novas práticas, mesmo porque, conforme aponta Freire (2001b), a 
formação do professor depende da sua disponibilidade em repensar 
a sua atuação, mesmo que já preestabelecida, revendo suas posições 
a partir das interações com seus alunos, que lhes proporciona 
perspectivas e possibilidades diferentes. Tal posicionamento remete 
ao entendimento de que formar um profissional requer oferecer 
a ele oportunidades de exercitar a sua práxis ao longo do seu 
processo de formação acadêmica, uma vez que formação e atuação 
não se desvinculam, pois ambas fazem parte da constituição da 
ação do docente, que se constrói ao longo da sua trajetória pessoal 
e profissional, sendo a Universidade um tempo significativo deste 
período de formação (ASSIS; BONIFÁCIO, 2011).

Diante disso, o Programa EFSEL foi idealizado de tal forma 
a oferecer diversas práticas corporais aos moradores de uma 
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comunidade carente próxima à Universidade. Cada uma dessas 
práticas corporais é contemplada por um Projeto que se associa 
dentro do Programa. O diálogo entre estas práticas com a 
cultura dos atores sociais de cada Projeto aconteceu por meio da 
interdisciplinaridade entre diferentes disciplinas e conhecimentos 
dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física, que 
fizeram a articulação entre os saberes e a compreensão maior do 
mundo vivida por todos os participantes do Programa.

As disciplinas, que prioritariamente compuseram o EFSEL 
em 2015, foram: Fundamentos da Metodologia da Dança; 
Práticas Comunicacionais: Dança e Ritmo; Espaços e Estruturas 
Recreativas; Estudos do Lazer; Bases Socioculturais; Esportes 
Coletivos de Oposição: futebol e futsal; Esporte de Oposição e 
Cooperação: jogos de raquete; Práticas Gímnicas; Educação Física 
e Cultura Popular; Práticas Corporais de outras culturas; Ginástica 
Artística e Ginástica Rítmica. Desta forma o EFSEL, apesar de ser 
prioritariamente um projeto de extensão, proporcionou em 2015 
uma intensa interlocução entre as atividades de ensino e pesquisa.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 
1996) a Universidade constitui-se como local em que deve ser 
oferecido o ensino superior, que tem por finalidade, também, 
estimular a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento 
científico e reflexivo. Nessa direção, o Programa articulou o 
planejamento das intervenções, seus conteúdos e a metodologia 
empregada nas disciplinas, promovendo ainda a reflexão sobre 
o ensino no contexto do Programa, a fim de melhorar tanto a 
prática pedagógica dos acadêmicos quanto as possibilidades de 
produção científica a partir das análises de relatórios e observações 
realizadas na prática junto às crianças do Projeto. De forma 
semelhante, cada um dos Projetos que constitui o EFSEL buscou 
cumprir tais objetivos da Universidade sob a perspectiva da LDB, 
que estabelece também a necessidade do relacionamento recíproco 
entre a formação superior e a comunidade.

Interessante perceber, a partir do apontamento de Freire 
(2001b, p.39), que “a responsabilidade ética, política e profissional 
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do ensinante lhe coloca o dever de se preparar, de se capacitar, 
de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente”, faz 
do projeto de extensão, associado à produção científica (pesquisa), 
ferramentas importantes para os acadêmicos refletirem sobre 
a sua prática pedagógica e estudarem os processos de ensino-
aprendizagem, levando-os a compreender a amplitude de seu 
compromisso para com a sociedade.

Desse modo, o conjunto de atividades desenvolvidas no EFSEL 
conduziu o graduando a perceber que sua preparação, sua capacitação e 
sua formação se constituem como resultado de um processo permanente 
de análise crítica de sua prática, na qual se torna indispensável a relação 
entre o ensino, que lhe oferece subsídios iniciais sem se esgotar nele, 
a pesquisa como forma de fundamentar parte de sua práxis ao mesmo 
tempo que lhe proporciona a possibilidade de compartilhar sua 
produção e aprendizado, e a extensão como instrumento catalisador 
de todo esse processo. Mais do que profissionalizar a atuação do 
graduando como docente, o projeto de extensão dá significado à sua 
formação, desenvolvendo sua capacidade de entender e transformar a 
sua realidade e a do mundo ao seu redor.

coNcluiNdo a coNversa e iNiciaNdo outras...

Embora o Programa apresente Projetos com propostas 
diferenciadas de práticas corporais, compartilharam problemáticas 
bem semelhantes para sua implementação. Os limites nos 
conhecimentos sobre a comunidade, as dificuldades de identificação 
dos sujeitos com os espaços, os preconceitos e os estereótipos, 
o tempo pedagogicamente necessário, foram alguns dos 
enfrentamentos com maior ou menor grau de dificuldades.

Com relação aos acadêmicos diretamente envolvidos com 
as atividades do EFSEL, observou-se que se depararam com o 
feedback e os diálogos oferecidos pelos participantes do Programa, 
sobretudo das crianças, que trazem seus interesses e conhecimentos, 
demonstrando processo de empoderamento e autonomia, ao 
mesmo tempo que desafiam os acadêmicos à permanente reflexão 
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e revisão de sua prática como futuros profissionais. Mesmo que 
os sujeitos envolvidos tenham apresentado maior autonomia e 
empoderamento no decorrer do processo, percebeu-se que esta 
é uma questão que demanda maior tempo e dedicação, daí a 
necessidade da continuidade do Programa e de investimentos em 
sua constante qualificação.

Entende-se que o Programa necessita, de forma paulatina, 
construir o mosaico que tem como elementos: o movimento, o corpo, 
a cultura, o ser social e o sujeito histórico. Elementos constituintes 
de um processo de reencontro do sujeito consigo mesmo, de 
tomada de consciência de que seu Eu no mundo, sua relevância, seu 
significado, possam expressar e ampliar sua linguagem corporal, 
posicionando-o como elemento importante neste cenário histórico 
de: “(...), reconciliação do homem consigo mesmo, da natureza 
com a história” (ROUANET, 1981 apud MATOS, 2009 p. 174). 
Então, desta forma, poderá se constituir no sujeito ativo e mais 
emancipado para a escolha de suas práticas corporais e de lazer.

A efetivação do programa EFSEL ampliou as possibilidades de 
atuação dos acadêmicos do curso de Educação Física durante a sua 
formação, sendo um espaço que proporciona a prática docente dos 
mesmos, faz uma interlocução com os conteúdos e as atividades 
desenvolvidas nas disciplinas, proporcionando experiências de 
interdisciplinaridade e ainda promovendo a pesquisa como princípio 
educativo, como bem lembra Pedro Demo (2006) em vários campos 
de atuação da área.

O acadêmico que esteve inserido no programa, como bolsista 
ou voluntário, contou com uma orientação efetiva de profissionais 
experientes e capacitados, tanto no que se refere ao ensino quanto à 
pesquisa, ampliando a sua capacidade de análise crítica e de entender 
e modificar o contexto que o cerca, o que refletirá diretamente na 
sua profissionalização.

A presença dos acadêmicos e dos professores na comunidade 
e das crianças e pais no ambiente universitário amplia e provoca 
um novo olhar para realidades diferentes e desta forma todos 
aprendem e ensinam.
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Embora o EFSEL seja ainda muito incipiente, a intenção é 
manter e ampliar o público de crianças participantes e também 
estender ao público adulto e/ou idosos.  Neste sentido, percebeu-se 
a necessidade de ressignificar as práticas corporais, os espaços e as 
estruturas e as estratégias para poder atingir este público que ainda 
não aderiu ao Programa e seus respectivos Projetos, adentrando 
no bairro, conhecendo suas potencialidades, seus encantos e 
problemáticas, aproximando assim a universidade da comunidade, 
buscando atingir esta meta, ampliando e desenvolvendo novas 
parcerias junto a outras instituições.
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Resumo: O Cientista Aprendiz é um projeto de extensão desenvolvido 
pelo Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) com estudantes e 
professores do ensino médio. O projeto tem como objetivo proporcionar 
a alfabetização científica e tecnológica por meio da vivência destes em 
diversas atividades didáticas/científicas na UNIFRA, através de ações 
de divulgação e vivência de ciência, tecnologia e inovação com ênfase 
nos cursos de Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Física 
Médica e Engenharias: Ambiental e Sanitária, Biomédica, de Materiais 
e Química. As atividades são organizadas por professores da instituição 
e acompanhadas por estudantes dos respectivos cursos de graduação. 
As experiências didáticas relacionam temas inovadores às ciências 
ambientais, nanociências, engenharia clínica e tecnologias virtuais. A 
aplicação de um questionário, aplicado após as atividades, mostra que 
o projeto vem sendo eficiente para divulgar os cursos nas escolas, visto 
que muitos não tinham conhecimento destas áreas de atuação.
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iNtrodução

Atividades experimentais participativas são incentivadas por 
pesquisadores de múltiplas áreas (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2002; TOMIO, 2002; FAGUNDES, 2007; 
ROSITO, 2008; MONTEIRO; MONTEIRO, 2015), indicando 
resultados atrativos no que se refere ao comprometimento e 
ao envolvimento no processo de construção do conhecimento 
associado com estudantes e professores do Ensino Básico.

A facilitação à autonomia no processo de ensino/aprendizagem 
é um possível interesse por temas científicos (BACHELARD, 
8 Possui graduação em Física com Ênfase em Física Médica . Mestrado em Física com 
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Engenharia Biomédica do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA).
9 Possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (2006) e mestrado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (2009). Atualmente é professor do Centro Universitário 
Franciscano no curso de Engenharia Biomédica.
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1999). Podem ser mediados num processo organizado e construtivo 
do conhecimento científico, relacionando conceito/experimento 
(MORTIMER, 2000) e uma reorganização sistematizada do 
saber, almejando conhecimentos com abrangência interdisciplinar 
(JAPIASSU, 1976), os quais sinalizam uma sistemática mais eficaz 
na formação científica (MOTA, 2014).

Além disso, a região de Santa Maria é um polo educacional que 
distribui egressos do Ensino Médio para diversas instituições de 
ensino superior do Brasil, considerada a terceira cidade no Brasil que 
mais exporta profissionais com curso superior [dados divulgados 
pelo IPEA, 2013 (www.ipea.gov.br)]. Dessa forma, torna-se 
essencial a integração entre Ensino Básico e Ensino Superior, 
agregando conhecimento, autonomia e interação (MONTEIRO; 
MONTEIRO, 2015). A interação desses estudantes de diferentes 
níveis em atividades experimentais e teóricas (DELIZOICOV; 
ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002) permite a inclusão de ações 
permanentes e rotineiras de ciência, da tecnologia e da inovação 
(MOTA, 2014).

As ações de integração com escolas podem já ser observadas 
nas duas edições do projeto Cientista Aprendiz: 2014 https://
sites.google.com/site/unifracientistaaprendiz/ e 2015 https://
sites.google.com/site/cientistaaprendiz2015unifra/, em que 
aproximadamente 300 estudantes e professores do Ensino 
Básico e 100 estudantes e professores dos cursos de graduação 
e pós-graduação da UNIFRA estão diretamente envolvidos na 
elaboração e na execução de atividades. As ações e as atividades 
organizadas neste programa vão ao encontro do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI, 2014), que na missão 
demonstra imprescindível a interlocução entre produção 
e socialização do conhecimento. “O Centro Universitário 
Franciscano, alicerçado nos princípios franciscanos, tem por 
missão construir, sistematizar e socializar o conhecimento 
promovendo a formação humana e profissional de qualidade’ (PDI, 
2014, p. 10). Neste mesmo documento as políticas institucionais 
de ensino, de pesquisa e de extensão refletem ações que devem 
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ser direcionadas para aproximar o Ensino Superior do Ensino 
Básico ...’estimular a inserção de estudantes do ensino básico no 
ambiente universitário por meio de ações didático científicas e 
socioculturais com o objetivo de proporcionar conhecimento e 
vivência do ambiente universitário.’ (PDI, p. 21). As políticas do 
PDI se refletem nos Planos Pedagógicos dos cursos de acordo 
com a implementação de atividades e programas de extensão.

Portanto, o objetivo deste trabalho é proporcionar a 
alfabetização científica e tecnológica por meio da vivência e 
da integração de estudantes do Ensino Médio com estudantes 
de graduação e de pós-graduação da UNIFRA em atividades 
de Ciência, Tecnologia e Inovação com ênfase em cursos de 
Computação, Física Médica e Engenharias Ambiental e Sanitária, 
Biomédica, de Materiais e Química.

metodoloGia

Realizado de 24 de abril a 19 de setembro de 2015, a segunda 
edição do Projeto Cientista Aprendiz contou com a participação de 
162 alunos e 13 professores de um total de 18 escolas das cidades 
de Santa Maria, Agudo, São João do Polesine, Ivorá, Tupanciretã, 
São Pedro do Sul e Faxinal do Soturno, todos situados no RS. Os 
alunos foram divididos em um total de 6 grupos, cada um nomeado 
em homenagem a um cientista famoso que contribuiu na área do 
curso relacionado, como mostrado na Tabela 1.
Tabela 1 - Informações sobre os grupos participantes do projeto Cientista Aprendiz.

Identificação
do grupo

Nome do 
Grupo

Curso responsável
Número 

de alunos 
participantes

G1 Becquerel Física Médica 25

G2 Schmitt Engenharia Biomédica 30

G3 Little Engenharia Química 30
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G4 Maathai
Engenharia Ambiental 
e Sanitária

32

G5 Turing
Ciência da 
Computação/Sistemas 
de Informação

31

G6 Baekeland
Engenharia de 
Materiais

33

Ao longo de 5 meses, foram realizados um total de oito 
encontros, sendo que a cada encontro um grupo visitou um dos 
cursos envolvidos. A Tabela 2 mostra o calendário dos encontros 
realizados e o curso visitado por cada curso.
Tabela 2 – Datas dos encontros realizados no Cientista Aprendiz.

Curso 
Visitado

24/05 15/05 12/06 03/07 17/07 14/08 24/08 19/09

Física Médica

A
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R
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tr
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au
gu

ra
l)

G1 G2 G3 G4 G5 G6

E
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E

R
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A
M

E
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a 
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s 
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fis
sõ

es
)

Engenharia 
Química

G2 G3 G4 G5 G6 G1

Engenharia 
Biomédica

G3 G4 G5 G6 G1 G2

Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária

G4 G5 G6 G1 G2 G3

Ciência da 
Computação/
Siste-mas de 
Informação

G5 G6 G1 G2 G3 G4

Engenharia 
de Materiais

G6 G1 G2 G3 G4 G5

Em cada encontro o grupo de alunos das escolas do ensino médio 
assistiu a uma pequena palestra sobre o curso e depois participou 
de três atividades práticas relacionadas àquele curso, as quais são 
listadas na Tabela 3.
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Tabela 3 – Atividades realizadas por cada curso no Cientista Aprendiz

CURSO ATIVIDADES

Física Médica

 Você sabe como se gera um raio X?

 Nanotecnologia: Nariz e língua 
eletrônica

 Você sabe como detectar objetos 
usando ultrassom?

Engenharia Ambiental 
e Sanitária

Aprendendo a construir uma célula 
solar

Do resíduo ao caroteno

Do lodo ao copo d’água

Engenharia Biomédica

O que tem em comum filme como 
avatar, planeta dos macacos e atletas 
olímpicos?

Desvendando o mundo dos 
equipamentos biomédicos

Do carvalho ao titânio...descubra o 
mundo da engenharia a serviço da vida

Engenharia Química

Vamos abastecer um carro com azeite?

Transformando vegetais em perfumes

Você sabe o que é a dureza da água?

Ciência da 
Computação/Sistemas 
de Informação

Construção de Aplicativos (APPs) para 
Smartphones

 Desenvolvimento de Sistemas 
Microcontrolados

Engenharia de 
Materiais

Choque térmico, um material poderia 
morrer de frio?

Você sabe que polímero é esse?

Os metais têm memória?
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As atividades foram realizadas nos laboratórios de cada um 
dos cursos envolvidos e contou com auxílio de professores 
e alunos de seus respectivos cursos. Os alunos envolvidos 
como monitores receberam horas de atividades curriculares 
complementares (ACC) para as horas trabalhadas, as quais são 
necessárias para que o aluno complete a carga horária integral 
do seu curso de graduação.

Além das atividades realizadas (Tabela 3), cada grupo teve que 
desenvolver um Projeto de Inovação e Sustentabilidade com um 
tema relativo ao curso de graduação responsável por seu grupo. 
Cada grupo apresentou o seu projeto no dia 19 de setembro, 
durante a Mostra das Profissões do Centro Universitário 
Franciscano. Para tal, os grupos tiveram que buscar nos cursos 
de graduação problemas para serem propostos como projetos. O 
trabalho foi desenvolvido nos laboratórios de cada curso e contou 
com a orientação e o auxílio de professores e monitores. No dia da 
Mostra de Profissões, os projetos foram apresentados para alunos 
e professores que vieram visitar a UNIFRA. Neste dia, os alunos 
das escolas de ensino médio tinham que apresentar o seu projeto 
e convencer os visitantes a elegerem o seu projeto como o melhor 
em uma votação on-line.

resultados e discussão

A inspiração para os nomes dos grupos veio de algum 
cientista que contribuiu fortemente para o desenvolvimento 
tecnológico de alguma área de estudo de cada curso. Já as 
atividades realizadas com os estudantes do Ensino Médio foram 
desenvolvidas no intuito de despertar nos alunos o interesse em 
práticas científicas relacionadas com os cursos de graduação 
envolvidos no projeto.

Os projetos desenvolvidos pelos alunos das escolas de ensino 
médio para serem apresentados durante o cientista aprendiz do dia 
19 de setembro de 2015 estão resumidos na Tabela 4.
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Tabela 4 – Nome do projeto desenvolvido por cada curso no Cientista 
Aprendiz.

NOME DO 
GRUPO

CURSO 
RESPONSÁVEL

NOME DO PROJETO

Becquerel Física Médica

Como são gerados os 
raios-X; Nanotecnologia: 
Nariz e Língua 
Eletrônica; Você sabe 
como detectar objetos 
usando ultrassom?

Schmitt
Engenharia 
Biomédica

Desenvolvimento 
de um estetoscópio 
eletrônico para ausculta 
e visualização gráfica em 
tempo real

Little Engenharia Química

Possibilidades 
tecnológicas para o 
reaproveitamento de 
MDF

Maathai
Engenharia 
Ambiental e
Sanitária

First Flush: 
Uma proposta de 
automatização do descarte 
da primeira água de chuva 
em cisternas

Turing

Ciência da 
Computação/
Sistemas de 
Informação

Aplicativo Cientista 
Aprendiz e Consciente

Baekeland
Engenharia de 
Materiais

Desenvolvimento de 
membranas hidrofóbicas 
para sistemas de 
microfiltração a partir da 
reciclagem de copos de 
café
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Nas seções a seguir, são descritas as atividades desenvolvidas 
pelos jovens cientistas durante as visitas aos cursos, o projeto 
apresentado no final do evento e a justificativa da escolha do 
cientista homenageado.

Física médica -  Grupo Becquerel

Antoine Henri Becquerel foi prêmio Nobel em Física em 
1903 pela descoberta da radioatividade dos sais de Urânio 
(NOBLEPRIZE, 2014).

As atividades propostas aos alunos do ensino médio foram: “Você 
sabe como se gera um raio-X?”, “Nanotecnologia: Nariz e Língua 
Eletrônica”, “Você sabe como detectar objetos usando ultrassom?”. 
Estas atividades, experimentais e expositivas, demonstraram as 
possíveis aplicações da Física Médica, enfatizando a importância 
que os conceitos físicos têm em aplicações voltadas à medicina. Foi 
trabalhado o conceito de raios-X e sua aplicação no diagnóstico de 
doenças, assim como o conceito de ultrassom, que apesar de não 
utilizar radiação, é outro método de imagem importantíssimo no 
diagnóstico e na prevenção de doenças, como o câncer. Também 
foi demonstrada a aplicação da nanotecnologia, área de grande 
interesse científico, na construção de sensores.

Os alunos desenvolveram, em conjunto com professores 
e estudantes do curso de Física Médica, um dispositivo de 
monitoramento de índices de radiação ultravioleta (UV). 
Utilizando sensor de raios ultravioletas, Arduino, placa de display 
LCD e uma placa fotovoltaica, foi construído o dispositivo que 
possibilita monitorar os índices de radiação solar, radiação 
ultravioleta (UV). Este projeto foi elaborado com base nas 
atribuições de um profissional em Física Médica, estando entre suas 
ocupações as atividades ligadas à radiação. Nestas, e em especial 
ligadas à oncologia, ele é responsável pelo dimensionamento de 
equipamentos, determinação do tipo e do tamanho de blindagens, e 
cálculo das doses de radiação. Por outro lado, à radiação ultravioleta 
(UV) não é dada tanta importância, mas os efeitos biológicos 
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podem ser agudos ou imediatos e ainda crônicos ou tardios, como 
o câncer de pele. Assim, a proteção contra a radiação solar se faz 
necessária porque, atualmente, devido à redução na camada de 
ozônio, os índices de UV estão mais elevados. Os trabalhadores 
rurais estão expostos ao UV e, em geral, possuem a pele clara, que 
é mais suscetível ao câncer de pele. A proteção aos raios solares é, 
principalmente, feita com bloqueadores químicos, os quais ainda 
não estão certificados, via estudos científicos, se fazem mal à pele 
humana com uso prolongado e intenso. No entanto, há necessidade 
da incidência solar UV na pele para ativação da vitamina D, 
produzida pelo organismo. À vista disso, é importante saber os 
índices de UV para que se possa usar uma proteção adequada, que 
permita reduzir a incidência prejudicial de UV e ao mesmo tempo 
ative a vitamina D. Assim, a proposta de um dispositivo móvel 
para monitorar os índices de radiação ultravioleta, controlado 
por Arduino, poderá facilitar esses cuidados. O conhecimento dos 
índices de radiação UV possibilita que se possa usar uma proteção 
adequada, que permita reduzir a absorção prejudicial de UV e ao 
mesmo tempo ative a vitamina D, a qual é importante para a saúde 
humana. Na agricultura poderá ser usado para prevenir perdas, 
pela forte incidência de UV sobre as plantas. Os estudantes do 
Ensino Médio puderam compreender a importância deste tema 
por meio deste projeto.

engenharia Biomédica - Grupo schmitt

Otto Herbert Schmitt nasceu no ano de 1913, em St. Louis, 
Missouri. Suas contribuições na área científica foram muito variadas, 
sendo muito conhecido pelo circuito de nome “Schmitt Trigger”. 
Além do circuito que leva seu nome, o Eng. Otto Schmitt desenvolveu 
projetos para detecção de submarinos na segunda guerra mundial, 
atuou na área de investigação paranormal e sistemas vetoriais 
para eletrocardiografia (PATTERSON, 2009). Otto Schmitt foi o 
primeiro cientista a utilizar o termo biomimetismo em um artigo 
no ano de 1969, sendo posteriormente adicionado ao dicionário 
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Webster e utilizado em diversas áreas da engenharia. Seu papel 
na criação do campo da Engenharia Biomédica e da Biofísica foi 
crucial, tendo este um papel fundamental na criação da Sociedade 
de Engenharia Biomédica “Biomedical Engineering Society - BMES”, 
atuando como primeiro presidente interino da sociedade recém-
formada. Juntamente com outros cientistas, foi o responsável pela 
criação de bolsas de estudo em engenharia biomédica junto ao 
Instituto Nacional de Saúde “National Institutes of  Health - NIH” 
(GESELOWITZ, 1998). Por sua profunda atuação na engenharia 
voltada à saúde, o engenheiro Otto H. Schmitt foi escolhido para 
ser a figura representativa do curso de engenharia biomédica.

Para representar a multidisciplinaridade do curso de engenharia 
biomédica, foram definidas 3 atividades que abordassem as áreas 
de Biomateriais, Biomecânica e de Equipamentos Eletromédicos. A 
seguir é feito uma descrição sucinta de cada uma destas atividades. 
Na atividade “O que tem em comum filmes como Avatar e Planeta 
dos Macacos com atletas olímpicos”, os alunos foram apresentados 
a alguns conceitos fundamentais da biomecânica. Por meio do 
uso de softwares de capturas de imagens e de uma plataforma do 
Nintendo Wii, os alunos puderam realizar a medida de altura de 
salto, angulação de pernas e braços durante movimentos de corrida 
e de dança, além de verificar o equilíbrio e a distribuição do peso 
corporal. A atividade “Desvendando o mundo dos equipamentos 
biomédicos” se justifica porque dentro do ambiente hospitalar o uso 
de equipamentos eletromédicos é cada vez mais importante, sendo 
hoje impossível pensar em um hospital ou clínica sem a presença 
de equipamentos de raios-X, carrinhos de anestesia, respiradores 
mecânicos, bombas de infusão, etc. Pensando nisso, foi proposta 
uma atividade teórico-prática, em que os alunos pudessem conhecer 
um pouco sobre eletrônica, sensores e componentes destes tipos 
de equipamentos. Além disto, foram realizados alguns testes com 
sistemas de ECG e EMG em alunos do curso, demonstrando o 
processo de leitura dos sinais biopotenciais; enquanto que na 
atividade “Do carvalho ao titânio...descubra o mundo da ciência 
a serviço da vida”, foi proposta a apresentação de vídeos e 
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demonstração prática de diversos dispositivos implantáveis. Os 
alunos puderam tocar e ter a percepção do peso, da cor e da textura 
de próteses de joelho e de quadril feitas de ligas metálicas, de um 
sistema de stent coronário e da biocerâmica hidroxiapatita. Foi 
feita uma demonstração de como é o processo de insuflamento de 
um stent coronário e, através do uso de um estereomicroscópio, os 
alunos puderam visualizar em detalhes um modelo comercial de 
stent utilizado pelo SUS.

A atividade realizada pelo grupo Schmitt foi desenvolvida de 
forma a demonstrar aos alunos do ensino médio a importância da 
engenharia na área da saúde. A ausculta cardíaca, realizada com o 
auxílio de um estetoscópio analógico, é uma das bases da medicina, 
sendo um método de investigação dos distúrbios do sistema 
cardiovascular (PAZIN, 2004). Apesar de ser uma atividade médica, 
a ausculta é muitas vezes realizada de forma lúdica, principalmente 
por profissionais da área de pediatria. Além disto, a ausculta é uma 
prática realizada em ambientes dos mais diversos, sejam clínicas 
de pequeno porte até hospitais de alta complexidade. Assim sendo, 
pode-se dizer que o grupo de alunos apresentava o entendimento, 
mesmo que incompleto, da ausculta, do que é um estetoscópio e 
da sua importância na saúde. Tendo estas premissas definidas, o 
grupo de alunos foi estimulado a discutir a prática, relacionando as 
suas vantagens e desvantagens. Com base nas discussões, chegou-
se a dois pontos de desvantagens do sistema analógico: 1º alta 
dependência da técnica com a capacidade individual do profissional 
de saúde; 2º impossibilidade de registro e armazenamento das 
informações observadas durante o exame. Para solucionar estes 
dois problemas, foi proposto um projeto de um sistema de ausculta 
digital, o qual possibilita o registro e o armazenamento dos 
resultados e o compartilhamento das informações entre profissionais 
da saúde. Para construção do estetoscópio digital foram utilizados 
um microfone doméstico, um computador de mesa, uma concha 
acústica polimérica e o software MatLab. O protótipo foi construído 
e testado com o auxílio dos professores do curso de Engenharia 
Biomédica e demonstrado na última etapa do Cientista Aprendiz (5ª 
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Mostra de Profissões do Centro Universitário Franciscano). Com 
base neste projeto, os alunos puderam perceber que a engenharia 
tem um papel fundamental na qualidade da saúde. E o engenheiro 
biomédico é um dos principais atores, cabendo a este a proposição e 
a implementação de novos sistemas para diagnóstico e tratamento 
dentro da área de saúde.

engenharia química - Grupo little

O patrono do grupo que teve por orientação o Curso de 
Engenharia Química foi escolhido em decorrência da sua 
importância ao introduzir o conceito de Operações Unitárias desde 
1915. Arthur D. Little foi professor no Massachusetts Institute of  
Technology, quando definiu a operação unitária como sendo “toda 
a unidade do processo onde os materiais sofrem alterações no 
seu estado físico ou químico e que pode ser projetado com base 
em princípios físico/químicos comuns” (FURTER, 1980). Neste 
sentido, as atividades experimentais propostas nos temas “Vamos 
abastecer um carro com azeite?”, “Transformando vegetais em 
perfumes” e “Você sabe o que é a dureza da água?” envolveram 
conceitos comumente ensinados no ensino de Engenharia 
Química, perfazendo as áreas de processos químicos, operações 
unitárias e química analítica, respectivamente. Paralelamente 
aos experimentos conduzidos com os Cientistas Aprendizes, 
um pequeno grupo de discentes voluntários do Grupo Little se 
dispôs a executar um projeto de caráter de iniciação científica 
júnior, em que se objetivou desenvolver um projeto relacionado 
com Inovação e Sustentabilidade envolvendo graduandos da 
Engenharia Química que atuaram como monitores, num total de 
3 graduandos do curso.

O nome do projeto desenvolvido foi “Possibilidades tecnológicas 
para o reaproveitamento de MDF”. O principal objetivo desse 
projeto foi o aproveitamento de MDF (maravalha e pó de serragem) 
com possibilidades de emprego na produção de bio-óleo ou outro 
material de valor agregado como forma de reaproveitar esse tipo 
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de material que ainda é comumente descartado. Desse modo, os 
objetivos específicos da proposta foram: 1) reaproveitamento de 
MDF; 2) elaboração de corpos de prova ecológicos e; 3) utilização 
de resíduos sólidos de MDF como fonte de bio-óleo.

Uma vez definidos o tema, o objetivo e a metodologia, os 
alunos tiveram alguns meses para elaborar o material que deveria 
ser apresentado na Feira das Profissões de 2015 na UNIFRA. 
O trabalho dos discentes sob a orientação dos monitores 
resultou em: 1) um banner sobre a cadeia produtiva moveleira e 
os principais pontos em que havia geração de MDF; 2) corpos 
de prova de MDF com diferentes graus de compactação em 
função das diferentes resinas testadas e amostras de bio-óleo 
obtidos a partir da digestão ácida, os quais foram executados nos 
laboratórios da instituição.

Deve-se destacar que, ao longo dos meses de execução do 
projeto, os discentes da graduação e do ensino médio demonstraram 
interesses na execução do projeto que, nas palavras do representante 
dos discentes do ensino médio, o projeto foi considerado:

“Destacamos que o reaproveitamento do material 
abre oportunidade de geração de emprego e renda. 
Reconhecemos que a quantidade de resíduos gerada por 
uma única empresa pode não ser significativa do ponto 
de vista do impacto ambiental, mas, no contexto nacional, 
isso se torna um problema de grandes proporções. Por 
esse motivo nosso grupo, também como os projetos que 
desenvolvemos são completamente a favor de reaproveitar 
e reutilizar materiais para assim demonstrarmos que 
com criatividade e bom senso, tudo é possível.” (André 
Menezes da Silva).

Desse modo, pode-se concluir que o principal objetivo acadêmico-
pedagógico da proposta foi atingido em virtude do envolvimento 
nos experimentos e no projeto relatado.

engenharia ambiental – Grupo maathai

Wangari Muta Maathai, escolhida para representar o grupo 
dos cientistas aprendizes coordenados pelo Curso de Engenharia 
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Ambiental e Sanitária em 2015, era professora e ativista política 
do meio ambiente do Quênia, ministra dos recursos ambientais 
e naturais de 2003-2005 e conselheira honorária do World 
Future Council. Pela sua vida dedicada à conservação ambiental 
e ao direito das mulheres, recebeu o Prêmio Nobel da Paz 
(WIKIPEDIA, 2016)

Os cientistas aprendizes, ao visitarem o Curso de Engenharia 
Ambiental e Sanitária, foram recepcionados com uma palestra sobre 
as atuações e as atribuições do engenheiro ambiental e sanitarista. 
Bolsistas de projetos e monitores do curso acompanharam os 
alunos que participaram de atividades práticas nos laboratórios 
de microbiologia ambiental e hidráulica, onde aprenderam como 
transformar um problema ambiental recorrente, o crescimento 
massivo de euglenoides. Estas são algas capazes de sintetizar 
grandes quantidades de um pigmento vermelho do grupo das 
xantofilas (astaxantina) para produzir um potente antioxidante. 
Ainda, no laboratório de hidráulica, participaram da determinação 
da vazão de um corpo hídrico por meio de uma simulação feita em 
uma calha parshall.

Como parte da proposta do Cientista Aprendiz, os alunos 
da escola deveriam desenvolver um projeto ambientalmente 
sustentável. Neste contexto, os alunos pensaram na água como 
bem mais precioso para a humanidade. Assim, desenvolveram 
um protótipo de uma casa, com coleta e armazenamento da água 
da chuva. O modelo, reduzido, se constitui de uma residência 
cujas calhas coletoras direcionavam a água da chuva para um 
reservatório. No entanto, a inovação do projeto dos alunos estava 
no descarte automático do primeiro volume escoado pelo telhado. 
Este protótipo consistia em um recipiente, cujas entrada era 
fechada por uma bola de tênis que, à medida que se enchia, a bola 
selava a entrada e o fluxo de água era derivado para o reservatório 
permanente, descartando-se assim o primeiro volume da água da 
chuva. O protótipo foi muito visitado no último dia, quando alunos 
de outras escolas puderam perceber a importância da conservação 
do recurso natural água.
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ciência da computação e sistemas de informação - 
Grupo turing

Segundo Feather (1976), Alan Mathison Turing (23 de Junho 
de 1912 a 7 de Junho de 1954) foi um matemático, lógico, cripto 
analista e cientista da computação britânico. Foi influente no 
desenvolvimento da ciência da computação e na formalização do 
conceito de algoritmo e computação com a máquina de Turing, 
desempenhando um papel importante na criação do computador 
moderno. Ele também foi pioneiro na inteligência artificial e na 
ciência da computação. Por isso a escolha como patrono do grupo.

Ao considerar o domínio de abrangência passível de atuação 
para os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, 
buscou-se uma atividade experimental que contemplasse dois 
pontos de inovação. O primeiro, referente ao caráter tecnológico 
que consiste no desenvolvimento ágil de aplicativos móveis, 
utilizando ferramentas de programação visual. O segundo item 
de inovação está relacionado com a questão social, através de 
uma estratégia que oferece dinamismo no relato de problemas 
que ocorrem frequentemente nas cidades, estabelecendo uma 
comunicação entre o poder público e os cidadãos. Um aplicativo, 
desenvolvido experimentalmente, referencia (geograficamente) 
os problemas apontados pelos cidadãos por meio de um menu de 
problemas disponíveis na interface gráfica da aplicação. Dessa 
forma, assim que o cidadão identifica um problema em sua cidade, 
poderá reportá-lo aos órgãos responsáveis sobre tal questão. Essa 
atividade permitiu apresentar e explorar o universo computacional, 
no que tange ao desenvolvimento de aplicações para dispositivos 
móveis, aplicando tecnologia para o bem-estar comum.

engenharia de materiais - Grupo Baekeland

Nascido na Bélgica em 1863, Leo Hendrick Baekeland imigrou 
para os Estados Unidos aos 28 anos de idade. Em 1907, ele misturou 
dois elementos químicos comuns, o fenol e o formaldeído em uma 
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autoclave e os sujeitou à temperatura e calor. A resina grudenta e 
com cor de âmbar foi o primeiro polímero criado totalmente com 
elementos químicos artificiais e o primeiro material totalmente 
feito pelo homem (POWERS, 1993). Por seus grandes feitos e 
destaque no campo dos materiais de engenharia, Leo Baekeland foi 
escolhido para representar o grupo da Engenharia de Materiais.

O Curso de Engenharia de Materiais estuda a relação entre 
a estrutura e as propriedades dos materiais de engenharia, os 
quais podem ser classificados em 4 classes: materiais cerâmicos, 
materiais poliméricos, materiais metálicos e materiais compósitos, 
sendo o último uma mistura entre dois ou mais tipos de materiais 
(CALLISTER, 2012). Visando abordar as três classes base de 
materiais, foram desenvolvidas 3 atividades.

Na primeira atividade, intitulada “Choque térmico, um material 
poderia morrer de frio?”, foi realizado um experimento no qual 
uma garrafa de vidro foi transformada em um copo. Para tal, 
primeiramente se colocou água na garrafa até onde se desejava 
cortá-la, depois um barbante foi embebido em álcool e amarrado 
na garrafa na região cheia de água. Após colocar fogo no barbante 
com um isqueiro e esperar terminar de queimar, a garrafa foi 
mergulhada em um balde com água e o vidro rompeu exatamente 
na região onde estava amarado o barbante. Neste experimento os 
jovens cientistas aprenderam que o choque térmico ocorre quando 
um gradiente térmico em um objeto faz com que este se expanda 
diferentemente em diferentes regiões, gerando tensões trativas ou 
compressivas que podem levar ao surgimento e à propagação de 
uma trinca, levando à ruptura do vidro (WANG et al., 2013). Já 
na segunda atividade, intitulada “Que polímero é este?”, os jovens 
cientistas seguiram os protocolos de identificação de polímeros 
criados por Mano (2000) e aprenderam sobre a técnica de injeção 
de polímeros, a qual é muito utilizada para a transformação da 
matéria-prima em um produto pela indústria (CALLISTER, 2012). 
Para finalizar, os alunos participaram da atividade “Os metais tem 
memória?”. Nesta atividade, os cientistas aprendizes conheceram 
o NiTinol, liga quase equimolar de Níquel e Titânio utilizada 
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em aplicações odontológicas, como fio de aparelho, por possuir 
propriedades como superelasticidade, boa resistência à corrosão, 
biocompatibilidade e memória de forma (MIRJALILI et al., 2013). 
Neste experimento o fio de NiTinol era deformado a frio e, ao ser 
aquecido em banho-maria, retornava a seu formato inicial.

Além de visitar todos os cursos participantes do projeto 
Cientista Aprendiz, os participantes do Grupo Baekeland tiveram 
que desenvolver um projeto de caráter científico envolvendo o 
tema de sustentabilidade. O tema escolhido foi o desenvolvimento 
de membranas hidrofóbicas para sistemas de microfiltração a 
partir da reciclagem de copos de café. Os alunos iniciaram uma 
campanha para recolher os copinhos de café utilizados na sala dos 
professores do Conjunto II do Centro Universitário Franciscano e 
em menos de dois meses foram recolhidos mais de 600 copinhos. 
Para dar início à parte prática do projeto, os cientistas aprendizes 
se reuniram no laboratório de polímeros do Curso de Engenharia 
de Materiais e começaram o processo de limpeza dos copos, 
posteriormente cortaram em pedaços menores com auxílio de uma 
tesoura e transformaram em partículas bem pequenas com o auxílio 
de um moinho de facas. Para a fabricação das membranas porosas 
hidrofóbicas de Poliestireno (material do qual são feitos os copinhos 
de café), utilizou-se a técnica de eletrofiação. A eletrofiação é uma 
técnica única e versátil que permite a produção de nanofibras 
poliméricas (KUCINSKA-LIPKA et al., 2015). O método consiste na 
aplicação de uma diferença de potencial em uma solução polimérica 
em algum solvente formando fibras nanométricas em um alvo. 
Através da variação de parâmetros como voltagem, taxa de injeção 
da solução polimérica e distância entre a seringa e o alvo metálico, 
é possível obter fibras de diâmetro na escala de nanômetros até 
micrômetros (GAUMER et al., 2009). Os copos de café moídos 
foram dissolvidos em dimetilformamida, formando uma solução 
20%m/m. A solução foi colocada em uma seringa a 15 cm do alvo 
metálico e foi aplicada uma tensão de 20KV (HUANG et al., 20121). 
Como resultado, obteve-se uma membrana porosa de cor branca, a 
qual era impermeável à água, mas permeável ao etanol.
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No dia da apresentação do projeto, foram obtidos mais de mil 
votos, sendo declarado como vencedor o Grupo Becquerel.

coNclusões

As atividades do Cientista Aprendiz mostraram-se motivadoras 
para os alunos, principalmente no sentido de conhecer os cursos 
da área tecnológica do Centro Universitário Franciscano. O 
projeto se mostrou eficiente para divulgar tanto os cursos, quanto 
para aumentar o interesse dos alunos em atividades científicas. 
Diversos alunos destacaram durante as atividades a importância 
de estarem inseridos no Ensino Superior para definirem suas 
escolhas de carreiras.
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