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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

O exame parasitológico laboratorial realizado no laboratório de Análises 

Clínicas Veterinária da Regional Jataí da UFG nos últimos anos diagnosticou em 

grande parte dos exames solicitados dos pacientes atendidos em clínicas 

veterinárias da cidade de Jataí e no Hospital Veterinário da Unidade Jatobá da UFG 

uma importante prevalência para parasitos intestinais em cães. 
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A partir dessa realidade, surgiu a proposta de educar a população para que 

os cães pudessem receber os cuidados necessários para o seu bem-estar. De 

acordo com a literatura, as parasitoses são doenças de grande importância para a 

higidez animal e de saúde pública. Possuem ampla distribuição nas zonas tropicais 

e subtropicais.  

Com avaliação da prevalência de parasitas intestinais, espécies e grau de 

infestação em cães da cidade de Jataí-GO, simultaneamente estaremos auxiliando 

em protocolos adequados de tratamento e prevenindo a doença no animal, 

ressaltando a necessidade da utilização de vermífugos nos caninos e também 

cuidados com o ambiente. 

 

2 BASE TEÓRICA  

 

O estudo de busca parasitológica em fezes de cães é fundamental, pois, 

segundo Scaini et al. (2003), os cães desempenham um importante papel como 

fonte de contaminação ambiental de parasitos com potencial zoonótico, liberando 

cerca de 15.000 ovos por grama de fezes que podem ser encontrados em locais, 

principalmente de recreação, além de despertar o interesse para buscar meios 

profiláticos, visando a diminuição do risco de infecção para o homem e para os 

animais (SANTAREM e SARTOR e BERGAMO, 1998). 

Diversos parasitos gastrintestinais que utilizam o cão como hospedeiro 

definitivo ou intermediário podem ser transmitidos ao homem e causar doenças 

(ANDRESIUK et al., 2003). 

As parasitoses gastrintestinais estão entre as doenças mais freqüentes e 

importantes dos cães neonatos e jovens. Helmintos, como Toxocara sp. e 

Ancylostoma sp., devido ao seu potencial zoonótico são considerados um problema 

de saúde pública (SANTARÉM e GIUFRIDA e ZANIN, 2004). 

O gênero Giardia foi descrito por Kunstler em 1882, ao observar um flagelado 

presente no intestino de girinos de anfíbios anuros. Este gênero é considerado 

cosmopolita e ocorrem em regiões tropicais, mas pode ser encontrado em 

temperaturas variadas.  

Estudos de Sogayar & Guimarães (2000), Thompson et al., (2000), 

descreveram o potencial de transmissão de Giardia aos humanos, pelos animais, 



principalmente aos imunodeficientes, considerando cães e gatos parasitados como 

origem de infecções humanas, além de demonstrar o mesmo genótipo. 

Quanto ao parasitismo por Isospora spp. os cães vadios foram mais 

acometidos do que os cães domiciliados, possivelmente porque se alimentam de 

restos de comida, que podem estar contaminados, e além disso estão mais expostos 

aos hospedeiros paratênicos (LINDSAY et al., 1997). 

 

3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivos: avaliar a prevalência de parasitos 

intestinais na cidade de Jataí/GO. Fornecer esclarecimentos para a população alvo 

sobre maneiras de prevenção contra parasitoses intestinais e prescrição 

medicamentos em casos positivos ao exame de fezes. Promover a conscientização 

através da informação e a interação entre alunos, sociedade e professores, 

favorecendo o ensino e a aprendizagem com a utilização de palestras e folders, 

auxiliando a prevenir a população sobre os riscos que os animais parasitados trazem 

para a saúde humana no município de Jataí/GO. 

4 METODOLOGIA 

Após aplicação do questionário (perguntas: identificação dos animais, hábitos 

de higiene, práticas de desverminação, rotina de exame parasitológicos de fezes, 

entre outras) foram coletadas 31 amostras de fezes de cães com diferentes faixas 

etárias, diversas raças e sexo, residentes no Município de Jataí-GO. As amostras de 

fezes coletadas foram conservadas em solução conservante ou em refrigeração. 

Com as fezes coletadas, foram realizados os métodos de enriquecimento por 

sedimentação espontânea (Hoffman et al., 1934) e centrifugação-flutuação em 

sulfato de zinco 33% (Faust, et al., 1938). Na ocorrência de resultados positivos do 

exame parasitológico de fezes foi prescrito o medicamento adequado.   

Procedeu-se recomendações sanitárias pertinentes (forma de palestras), 

visando melhorias na qualidade de vida da população jataiense. 

5 RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 



A freqüência verificada dos parasitos foi a seguinte: em infecções simples, 13 

(41,94%) oocisto de Isospora sp, 2 (6,45) Giardia spp e 3,23% continham ovos de 

ambos os parasitos. O restante das amostras (48,39%) não apresentou nenhum tipo 

de parasita.  

Arruda, et al., (2008) encontraram em seus estudos a prevalência de 

Giardíase para cães de 20%, verificaram ainda a relação entre a presença de 

crianças com giardíase e seus respectivos cães em 14 amostras, indicando uma alta 

probabilidade na proporção de crianças e seus cães infectadas de 12%, apontando 

para necessidade de educação sanitária, medidas terapêuticas e profiláticas. 

Para Blazius, et al., (2005) a prevalência de Isospora encontrada em seus 

estudos foi de 6,00%, sendo maior que o estudo realizado. 

Nos casos positivos foram materializados protocolos adequados de 

tratamentos. Foi indicado tratamento para os casos de positividade de Giardia sp, 

metronidazol e nos casos de Isospora a terapêutica recomendada foi sulfa 50 mg/kg 

por 10 dias via oral ou 11 mg/kg via oral durante 23 dias. 

Procedeu-se recomendações sanitárias pertinentes (forma de palestras), para 

alunos do ensino fundamental I e II do Colégio David Ferreira, visando melhorias na 

qualidade de vida da população jataiense. 

Desta forma, surgiu a oportunidade de educar a população para que os cães 

pudessem receber os cuidados necessários para o seu bem-estar. Fizemos uma 

palestra aos alunos, onde entregamos folders informativos e durante a apresentação 

fornecemos dados sobre as verminoses e de que forma poderíamos prevenir as 

verminoses.  

Sendo assim, entendemos que medidas profiláticas que venham a serem 

desenvolvidas visando o controle de parasitos intestinais que não considerarem as 

condições educacionais, sócio-econômicas e sanitárias, provavelmente não terão 

sucesso. 

Fornecemos esclarecimentos sobre a importância das parasitoses intestinais 

para os cães e o homem. Proferiram-se palestras para aproximadamente 450 

pessoas, dentre alunos de ensino fundamental e proprietários. Na realização do 

processo de conscientização desvendamos alguns mitos sobre a vida e o controle 

dos parasitos intestinais, utilização de produtos para desverminação no animal e os 

sintomas das diferentes parasitoses. Segundo Collares e Moisés (1989), a escola é 

o local onde os programas de educação e saúde pode ter maior e melhor 



repercussão porque podem abordar e influenciar o educando nas fases mais 

importantes de suas vidas.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em algumas amostras de fezes de cães residentes na cidade de Jataí/GO 

apresentaram protozoários de importância clínica, colocando em risco a saúde das 

pessoas.  

Os gêneros parasitos mais frequentes foram a Isospora sp., seguido de 

Giardia spp. 

Dessa forma, medidas de controle dos animais devem ser intensificadas para 

diminuição de exposição humana a fatores zoonóticos, garantindo uma melhor 

qualidade de vida a população. 

Há necessidade de maior investimento público em campanhas educativas, 

visando uma mudança do comportamento de seus habitantes, atentando para 

questões relativas à posse responsável de animais domésticos, que incluem 

medidas preventivas de transmissão de zoonoses parasitárias. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O projeto de extensão que aqui nós propomos expor busca levar para além             

dos muros da universidade o debate sobre direito utilizando o cinema para a             

aproximação com a comunidade, a partir das discussões e do planejamento pelo            

grupo de coordenadores, monitores voluntários e alunos em atividade curricular que           

integra referido projeto, de uma de suas ações. É nosso papel despertar o debate              

para uma análise crítica da realidade que viabilize uma ação transformadora tanto no             

ambiente escolar ou na faculdade quanto na própria comunidade. Este projeto           

pretende dialogar com a sociedade os mais diferentes temas dentro dos Direitos            

Humanos por meio do Cinema como motivador de debates sociais e jurídicos sobre             

questões importantes e atuais da vida cotidiana, estimulando raciocínios críticos.          

Este projeto de extensão além de propiciar aos discentes o desenvolvimento de suas             

habilidades teóricas e práticas, possibilita a integração à comunidade, como previsto           

no projeto pedagógico do Curso de Direito da Regional Jataí da UFG, em um              

processo educativo, cultural e também científico, pois articula a extensão          

universitária popular com as práticas pedagógicas e com as pesquisas          

1 Resumo revisado pelos coordenadores do projeto de extensão, Prof. Dra. Carolina Ferreira Souza e               
Prof. Dr. André Felipe Soares de Arruda, código PJ416-2018. 
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4 Voluntária do projeto de extensão e cultura “direito e cinema”. Universidade Federal de Jataí (UFJ),                

Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas – Curso de Direito, karolina4dadu@hotmail.com 
5 Voluntária do projeto de extensão e cultura “direito e cinema”. Universidade Federal de Jataí (UFJ),                
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proejto de extensão, carolinafsouza@hotmail.com 



desenvolvidas pelos professores participantes do projeto. Os discursos        

apresentados serão analisados, discutidos e desconstruídos pelo processo de         

aprendizagem ativo dos discentes e dos estudantes das escolas públicas de Jataí na             

produção de seus conhecimentos. O presente resumo, além de estar contemplado           

na XV Mostra de Extensão e Cultura –PROVEC, relaciona-se diretamente com a            

temática do III CONEPE 2018, qual seja, Ciência para redução das desigualdades            

sociais. Os reiterados ataques a direitos sociais que são, ao mesmo tempo, direitos             

humanos têm aprofundado as desigualdades sociais e regionais brasileiras. Assim,          

pretende-se com esse projeto, através de práticas pedagógicas cunhadas por Paulo           

Freire, despertar nos estudantes das escolas públicas do Município de Jataí a            

consciência de suas humanidades e da existente proteção aos seus direitos           

humanos. 
  
2 BASE TEÓRICA 

Para discutir Direitos Humanos dentro das escolas optamos por seguir como           

orientação a nossos estudos a abordagem da pedagogia do oprimido nas bases            

teóricas de Paulo Freire. O que pretendemos é usar da filosofia da liberdade para,              

nas palavras do pedagogo, “fazer da opressão e de suas causas objeto da reflexão              

dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua             

libertação [...]” (PAULO FREIRE, 1987, p. 32). Portanto, despertar nos alunos           

através da arte cinematográfica a discussão acerca dos seus próprios direitos, o            

reconhecimento e o caminho para lutar por aquilo que lhe é garantido. A escolha do               

filme Como estrelas na terra, toda criança é especial é pontual a essa discussão              

por expor em seu roteiro a diversidade, a opressão, o respeito às diferentes formas              

de ser, o papel do que seria a Escola Cidadã e a libertação. 

Além disso, o conceito da Teoria Crítica dos Direitos Humanos de Joaquín            

Herrera Flores é fundamento adotado pelo projeto para se pensar no que é e em               

qual Direito Humanos queremos abordar. Negamos, portanto, a concepção         

tradicional, ocidental e abstrata. Sua teoria aduz que falar em Direitos Humanos é             

dar condições para o exercício deles, englobando os diferentes processos de luta            

pela dignidade. Em suas palavras: 

 



Como se vê, para nós, o conteúdo básico dos direitos humanos não é             

o direito a ter direitos (círculo fechado que não cumpriu com seus            

objetivos desde que se “declarou” há quase seis décadas). Para nós,           

o conteúdo básico dos direitos humanos será o conjunto de lutas pela            

dignidade, cujos resultados, se é que temos o poder necessário para           

isso, deverão ser garantidos por normas jurídicas, por políticas         

públicas e por uma economia aberta às exigências da dignidade.          

(HERRERA FLORES, 2009, p.39) 

 

Mais um vez o filme é usado como amparo a essa discussão. Por tratar-se de               

uma produção indiana, possui um contexto diferente para uma questão universal:           

dislexia. Ele retrata de forma ímpar a práxis de quem possui esse distúrbio e servirá               

para pensar junto aos alunos o direito a que aquele humano possuía.  

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral:  

Tratar a temática da educação de crianças com deficiência sob a luz dos             

Direitos Humanos em escolas da rede pública de Jataí-GO.  

3.2 Objetivo específico:  

O filme em questão será abordado na temática de direitos humanos, já que             

consiste na educação, direito humano elencado no 26º artigo da Declaração           

Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, transformado          

em norma jurídica internacional, através do Pacto Internacional dos Direitos          

Econômicos, Sociais e Culturais (artigos 13 e 14), da Convenção sobre os Direitos             

da Criança (artigos 28 e 29) e do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre              

Direitos Humanos em Matéria de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais           

(artigo 13).  

Incide, porém, neste filme, outra temática para além da educação como direito            

humano: a generalidade da aplicação deste direito a crianças com deficiência, que            

embora seja norma de direito brasileiro através do Estatuto da Pessoa com            

Deficiência (artigo 27) e norma de direito internacional, sancionado pelo Brasil,           

através da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência           

(artigo 14), ainda é tema de problemática na realidade fática da educação pátria. 



 

4 METODOLOGIA 

A produção cinematográfica na atualidade se conecta muito com as gerações           

de jovens criados em um mundo onde a tecnologia está sempre presente, então a              

utilização desses recursos para o ensino, principalmente se observando os preceitos           

de Paulo Freire, de uma educação voltada à emancipação do sujeito dentro de sua              

realidade, ocorre em harmonia e atingem o objetivo do projeto de fazer dessa             

experiência com os alunos o mais rica possível.  

Dessa maneira o projeto de extensão “cinema e direito” busca trabalhar com o             

aspecto de uma educação para a transformação, e assim fomentar o pensamento            

crítico em torno do filme “como estrelas na terra” e consequentemente o acesso das              

pessoas com deficiência a educação e outros direitos humanos. Freire também já            

tem sua carga em torno desse assunto e como diz Célia Maria Rodrigues da Costa               

Pereira :  
Uma incursão na literatura freireana nos mostra o quanto Paulo Freire           

tem contribuído para a afirmação e defesa dos Direitos Humanos,          

sinalizando caminhos que possibilitam perceber como o ato de educar          

pode se colocar a serviço da construção de uma cultura de Direitos            

Humanos, a partir de uma leitura crítica da realidade social, em suas            

múltiplas dimensões. (PEREIRA, p. 4, 2013) 

A pauta dos direitos humanos a muito tempo vem sendo levantada e ainda assim               

não está próxima de se esgotar, nem no campo específico da pessoa com             

deficiência e muito menos no campo geral, portanto o projeto de extensão “direito e              

cinema: um novo olhar” se propõe a levar as escolas públicas e privadas de Jataí um                

pouco desse debate e de uma análise conjuntural da realidade.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O que procuramos despertar nos/as estudantes em que realizaremos a          

intervenção extensionista é a reflexão sobre os direitos das pessoas com deficiência,            

em especial o direito à educação das pessoas com deficiência como direitos            

humanos, sem qualquer tipo de discriminação. As ações diretas nas escolas           

públicas ainda não se iniciaram, portanto ainda não há relatos de experiências, mas             

tão somente expectativas em relação aos resultados. Procuraremos despertar         



também a reflexão sobre a importância do papel da escola e dos/as alunos/as na              

garantia da efetividade plena da educação como direito humano. Ademais, nos           

caberá refletir em conjunto com os/as estudantes sobre a discriminação que sofrem            

crianças e adolescentes com deficiência, tanto no âmbito escolar, quanto em demais            

espaços.  

Como metodologia para o acompanhamento dos resultados e a avaliação das           

atividades desenvolvidas no projeto, serão realizadas relatórios mensais, sendo que          

a base de dados levantada contendo os indicadores das ações desenvolvidas neste            

projeto de extensão alimentará o relatório final. A partir das demandas identificadas            

nas ações diretas, será possível alterar a escolha dos filmes e documentários já             

previamente selecionados pelo grupo que compõe o projeto por outros com           

temáticas que despertam mais o interesse e a participação dos alunos das escolas             

públicas do município de Jataí.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de extensão apresentado neste resumo, como já destacado,          

relaciona-se diretamente ao tema escolhido para o III Conepe, tendo em vista que             

não há que se falar em efetiva redução das desigualdades sociais que não             

transforme de fato a realidade de populações carentes e marginalizadas. As           

Ciências têm papel fundamental nesse processo de diminuição das disparidades          

econômicas, sociais, culturais que marcam nossa sociedade. Diferentemente, no         

entanto, de uma perspectiva extensionista assistencialista, que reproduz uma lógica          

de ensino bancário, este projeto está sendo desenvolvido através da metodologia da            

educação popular de Paulo Freire, onde se distinguirá a extensão de comunicação,            

em um diálogo crítico permanente entre a academia e os saberes populares e             

também com as organizações da sociedade civil. 

O reconhecimento dos direitos humanos também pode promover a emancipação de           

nossa população, em especial das parcelas mais invisibilizadas em nossa          

sociedade. O projeto pretende, assim, provocar o debate do porque há um número             

infindável de direitos humanos formalmente reconhecidos em diversos documentos         

internacionais, em nossa Constituição Federal e em outras legislações sem que           

sejam materialmente concretizados.  



Os direitos humanos das pessoas com deficiência, em especial o direito à            

educação, Os direitos humanos das pessoas com deficiência, em especial o direito            

à educação que depende de um sistema educacional efetivamente inclusivo em           

todos os níveis, estão sendo reconhecidos há relativamente pouco tempo e ainda            

encontra certa resistência, até mesmo nos ambientes acadêmicos. 

As pessoas com deficiência estão deixando de ser consideradas absolutamente          

incapazes, e, paulatinamente, começam a ser reconhecidas como sujeitas/os de          

direitos, com autonomia e independência, com liberdade para fazerem suas próprias           

escolhas, que garantam sua plena participação na sociedade. O filme escolhido           

aborda de maneira bastante sensível esses direitos humanos e facilitará o diálogo            

sobre essa temáticas nas escolas públicas em Jataí. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Os meios tradicionais de judicialização dos conflitos ocorrem pela propositura 

de ações judiciais, em que os jurisdicionados almejam uma prestação da tutela 

jurisdicional do Estado eficiente e célere. Entretanto, esse modelo epistemológico, que 

propugna por um sistema processual estritamente técnico e formal, nem sempre se 

apresenta eficaz na resolução da lide, agravando, em alguns casos, a situação dos 

litigantes por não haver um consenso da decisão judicial proferida. Além disso, a 

concepção de justiça no sistema processual tradicional consiste em um campo de 

lutas entre rivais, em que o resultado terá um vencedor ou perdedor, estimulando-se 

a competição entre as partes, em detrimento de uma cooperação.    

O Judiciário percebendo estas dificuldades na prestação de seu serviço 

essencial, vem optando por dar prioridade aos mecanismos de autocomposição, 

especialmente, a conciliação e a mediação. A justificativa dada para a implementação 

desses mecanismos consiste no fato de que a pacificação social contribui para reduzir 

o número de processos no Judiciário, além de promover uma satisfação efetiva das 

partes, quando a solução do conflito é por elas criada e não imposta pelo juiz 

(THEODORO JÚNIOR, 2016). 

No ano de 2010, na tentativa de implementar, a partir de critérios definidos, os 

meios consensuais de resolução de conflitos, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
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instituiu a Resolução nº 125, atribuindo ao Judiciário o papel de impulsionar os meios 

alternativos de resolução de conflitos, com vistas à prevenção e composição das lides, 

de forma célere, desburocratizada e com maior satisfação dos interesses das partes 

envolvidas. Para tanto, criou os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (Cejusc’s), instituições responsáveis pela conciliação processual e pré-

processual (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010).  

Na perspectiva da pacificação social em detrimento da cultura da judicialização 

dos conflitos, o Curso de Direito, por meio do Núcleo de Prática Jurídica, desenvolve 

o projeto de extensão da Banca Permanente de Conciliação, que objetiva disseminar 

a composição amigável dos conflitos, promover o acesso à justiça dos 

hipossuficientes, reduzir o número de demandas no Judiciário e instituir um modelo 

estrutural menos formalista, cuja solução decorre da percepção dos próprios 

interessados. Essas diretrizes estão em consonância com os pressupostos do novo 

Código de Processo Civil, que prioriza os meios de resolução dos conflitos pela 

autocomposição nos processos judiciais. Desse modo, percebe-se uma mudança de 

paradigma, em que a cultura da sentença consubstanciada em um sistema positivado 

puramente técnico e formal passa a perseguir um sistema que atenda ao principal 

objetivo da estrutura processual: a pacificação social (WATANABE, 2005).  

 

2 BASE TEÓRICA 

Nas últimas décadas, visualiza-se uma premente crise do Poder Judiciário, em 

função do crescente número de processos ajuizados no país, especialmente, a partir 

do ano de 2009. As estatísticas do Conselho Nacional de Justiça apontam para um 

acúmulo de 18,9 milhões de processos no ano de 2016. Trata-se de um número 

alarmante, que tende a potencializar, uma vez que o número de processos baixados 

quase sempre equivale ao número de novos casos (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2017).  

A reivindicação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal 

constitui um fator para agravar essa situação. Somado a isso, o Poder Judiciário 

apresenta uma estrutura deficitária em relação aos mecanismos humanos e materiais, 

o que conduziu a graves problemas na condução das inúmeras demandas 

instauradas, principalmente, quanto à morosidade, que viola a razoabilidade da 

duração do processo legal. Nesse caso, prejuízos e danos irreparáveis aos 

jurisdicionados são inevitáveis. Diante dessa conjuntura, emergem as reflexões sobre 



os meios alternativos de conflitos, como instrumentos capazes de propiciar uma 

composição amigável para as demandas e, consequentemente, reduzir o número de 

processos judiciais (TARTUCE; BORTOLAI, 2015). Dentre esses instrumentos, 

destacam-se a conciliação, a mediação e a arbitragem, que possuem metodologias 

específicas para a solução dos conflitos.   

 

3 OBJETIVOS 

A Banca Permanente de Conciliação, por meio de procedimento claramente 

direcionado a transformar a relação processual das partes em um processo 

construtivo, objetiva promover uma justiça mais célere, flexível, informalizada e menos 

onerosa, que atenda as demandas emergentes de uma parcela da população 

desprovida de recursos financeiros. 

 

4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do projeto de extensão, delimitou-se uma sistemática, 

pautada nas seguintes etapas descritas a seguir: a) seleção e recrutamento do 

bolsista e voluntários para atuarem no projeto de extensão; b) capacitação e 

qualificação dos extensionistas para participação como conciliadores na Banca de 

Conciliação; c) seleção das demandas do NPJ, por meio da análise das fichas de 

atendimento; d) triagem e distribuição das fichas; e) agendamento e entrevistas com 

os interessados do NPJ; f) diagnóstico das demandas passíveis de conciliação pela 

Banca; g) estudos dos casos; h) elaboração dos pré-processos;  i) implementação da 

Banca de Conciliação; e j) protocolo judicial solicitando a homologação dos acordos. 

Informa-se que a homologação constitui título executivo judicial. No caso do 

descumprimento do acordo homologado, a competente ação judicial é ajuizada pelo 

NPJ. Por outro lado, quando a conciliação restar frustrada, os interessados são 

orientados quanto às medidas cabíveis para o ajuizamento da ação ou, conforme o 

caso, o encaminhamento para outros órgãos de defesa dos direitos individuais e 

coletivos.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, informa-se que a análise dos dados corresponde ao período do 

mês de maio de 2017 a junho de 2018. Após as fases iniciais do projeto, que 

compreenderam a seleção e capacitação dos extensionistas, iniciou-se a fase de 



seleção e análise dos casos constantes nas fichas de atendimento do NPJ. 

Posteriormente, distribuíram-se 199 fichas de atendimentos entre grupos de 

extensionistas durante todo o período de análise do projeto. No entanto, ressalta-se 

que, desse total, somente 182 fichas foram objeto de análise, tendo em vista que 17 

delas, ainda se encontram em fase de análise para agendamento de entrevistas.   

Ressalta-se que, após a distribuição, os extensionistas convidaram as partes 

para comparecerem em dia e horário previamente designados no NPJ. Nessa etapa, 

verificou-se um número representativo de demandas que não puderam ser objeto de 

conciliação pela Banca, principalmente, em função da impossibilidade do contato 

telefônico5 com os interessados, o que correspondeu a 28% dos atendimentos 

frustrados.  

Realizaram-se atendimentos aos interessados em 61% dos casos, em relação 

ao total das fichas selecionadas e analisadas. No que se refere aos casos submetidos 

à Banca de Conciliação, o percentual correspondeu a 4% do total das fichas 

analisadas. Nesse ponto, destaca-se que, apesar dos dados indicarem um 

quantitativo reduzido de casos submetidos à composição da Banca, é possível 

perceber a efetividade das ações do projeto no tocante aos atendimentos/entrevistas 

aos interessados. Assim, diante da impossibilidade da composição do conflito e 

implementação da Banca, os interessados foram devidamente instruídos quanto à 

judicialização da demanda pelo NPJ ou, conforme o caso, encaminhados aos órgãos 

responsáveis pela defesa dos direitos coletivos e individuais. 

No período de 02/05/2017 a 30/06/208, realizaram-se 122 

atendimentos/entrevistas. Desse total, não foi possível o encaminhamento para a 

Banca em 57% dos casos, pelos seguintes motivos: a) desistência voluntária do 

interessado pela ação; b) a demanda encontrava-se judicializada, em que o 

interessado já havia constituído advogado particular ou em outras instituições; c) 

separações que se converteram em reconciliações; d) a lide já estava solucionada por 

outros meios; e) valor da causa, natureza da demanda e renda familiar incompatíveis 

com a área de atuação do NPJ. 

Nessa linha de intelecção, tem destaque um fator que incidiu no baixo 

percentual de casos submetidos à Banca. Trata-se do lapso temporal entre a data que 

o interessado procurou o NPJ e o agendamento da entrevista. No início das atividades 
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do projeto, em maio de 2017, existiam muitas fichas de atendimento aguardando 

providências e, muitas delas, com informações e dados insuficientes, além de não 

contemplarem a área de atuação do NPJ. Esse impasse poderia ser resolvido com 

uma triagem eficiente realizada por um profissional qualificado, como um assistente 

social, o que otimizaria as ações do projeto. Observa-se que, em função do lapso 

temporal, alguns interessados procuraram outros meios para a solução do conflito. No 

entanto, a partir do início do projeto, todas as fichas constantes no NPJ foram objeto 

de análise e entrevistas.  

Frisa-se, porque relevante, que o quantitativo de casos solucionados pela 

Banca só não foi maior diante de todos os óbices apresentados que, por sua vez, não 

configuram propriamente entraves às técnicas de resolução de conflitos, 

especialmente, a conciliação, instrumento prioritário da Banca de Conciliação. Logo, 

conclui-se que o maior enfrentamento do projeto de extensão consubstancia-se em 

aspectos estruturais.    

Na Figura 1, apresentam-se os dados referentes à natureza das demandas, 

constantes nas fichas de atendimento dos clientes do NPJ, do total das fichas 

selecionadas e analisadas, no período de maio/2017 a junho/2018. 

 

Figura 1 - Natureza das demandas - fichas de atendimento 

Fonte: Organização própria a partir de dados obtidos na pesquisa de campo. 
 

Os dados corroboram que a maior demanda do NPJ refere-se às causas de 

Direito de Família. Do mesmo modo, das oito Bancas realizadas, quatro foram sobre 

divórcios consensuais, uma dissolução de união estável, uma regulamentação de 

guarda, uma exoneração de pensão alimentícia e uma conversão de separação em 

divórcio. Observa-se que, em 75% do total dos casos submetidos à Banca, a natureza 
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da demanda refere-se aos conflitos de desarranjos familiares. Esse dado é importante, 

na medida em que evidencia uma banalização dos vínculos familiares constituídos 

pelo matrimônio.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de uma análise consolidada dos resultados, conclui-se pela efetividade 

das ações do projeto, principalmente, quanto aos atendimentos/entrevistas, 

orientações aos interessados, análises, estudos dos casos e submissão à Banca de 

Conciliação. Indubitavelmente, os procedimentos utilizados propiciaram uma solução 

célere, desburocratizada, sem custos aos interessados, a partir de um processo 

construtivo de resolução de conflitos. Como consectário, as ações do projeto 

minimizaram os efeitos da judicialização das demandas no Poder Judiciário, além de 

oportunizar aos extensionistas um campo de atuação diverso da cultura da 

judicialização e litigiosidade, priorizando a pacificação social como instrumento eficaz 

na solução dos litígios.    
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

No conjunto dos elementos que formam o espaço, a atividade econômica 

possui força singular para interferir no processo de (re) construção. Nesse sentido, o 

mercado de trabalho formal se coloca como indicativo da dinâmica econômica e, 

consequentemente, permite aos sindicatos, ao poder público e à sociedade civil 

realizar a interpretação do quadro e propor intervenções para alavancar o 

desenvolvimento regional. O projeto proporcionará a leitura, interpretação e 

disseminação de dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego através 

do Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho que auxiliam para a 

consolidação da leitura espacial a partir da ótica do desenvolvimento regional. 

2 BASE TEÓRICA 

O célebre texto de Friedrich Engels de 1876 é iniciado com uma afirmação 

que marca o posicionamento e a importância da categoria trabalho no pensamento 

marxiano. Segundo o autor, o trabalho “[...] É a condição básica e fundamental de 

toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o 

trabalho criou o próprio homem” (ENGELS, 1999, p. 1). Na obra máxima de Marx 

(1996) considera que a consolidação do modo capitalista de produção deu origem a 

uma nova forma de trabalho, baseado na produção de mais-valia. Esta modalidade 

de trabalho, chamado por Marx de trabalho abstrato deixa de ser a forma pela qual 

são atendidas as necessidades humanas e se transforma para atender às 

necessidades de acumulação de riqueza da classe dominante. 

Neste contexto, o Estado passa a se posicionar como mediador entre as 

partes, de forma a intervir nas relações de trabalho através do estabelecimento de 
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normatização das relações. No Brasil, as relações de trabalho são normatizadas 

pelo Estado, desde a década de 1940, por meio da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT).  

A quantidade de postos de trabalho, as formas de remuneração, as 

modalidades de relação de trabalho e os regimes de trabalho têm sido utilizados 

como indicadores da atividade econômica e, adicionalmente, indicam a intensidade 

da ação do capital e do trabalho na transformação do espaço. Para Santos (2006) o 

trabalho, enquanto relação entre o homem e a natureza, se realiza por meio das 

técnicas, que se colocam como “um conjunto de meios instrumentais e sociais, com 

os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” 

(SANTOS, 2006, p. 16). Desta forma, parte-se do princípio que o trabalho, entendido 

como ação humana deliberada e permeada por relações capitalistas, é elemento 

central para a produção espacial e social. 

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo central realizar o acompanhamento do 

mercado de trabalho formal na Microrregião Sudoeste de Goiás a partir de dados do 

Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho - Ministério do Trabalho e 

Emprego (PDET/MTE) e publicar análises e informações sobre as variações deste 

mercado. Especificamente, busca-se realizar análise acerca do setor da 

agropecuária de forma a permitir a identificação de alterações quanto ao quantitativo 

e ao perfil do trabalhador deste setor. 

4 METODOLOGIA 

O trabalho se baseia na obtenção e análise de informações disponibilizados 

pelo Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho (PDET), 

periodicamente divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), quanto ao 

emprego formal, por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

referentes aos anos de 2006 e 2016. O recorte espacial avaliado corresponde à 

Microrregião Sudoeste de Goiás (MR SWGO), considerada um dos principais polos 

do agronegócio. A estratificação dos dados buscou priorizar os trabalhadores 

formais do setor agropecuário, considerando as variações no recorte temporal e a 

sua distribuição por atividades econômicas. Desta forma, foi possível identificar as 

atividades com maior destaque quanto a participação no mercado de trabalho 

formal, bem como as variações ocorridas no intervalo avaliado. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 



O comportamento identificado quanto ao mercado de trabalho formal na 

Microrregião Sudoeste de Goiás no intervalo entre 2006 e 2016 é revelador quanto a 

dinâmica econômica neste recorte. No intervalo em questão, a população total desta 

MR apresentou crescimento de 32%, alcançando o valor de 511.944 habitantes 

(IBGE, 2018). Neste mesmo período o mercado de trabalho formal apresentou 

crescimento de 57,7%, alcançando o quantitativo de 117.227 trabalhadores em 

atividade (MTE, 2018). Comparado ao total de habitantes, o conjunto de 

trabalhadores formais se mostra com participação limitada, alcançando cerca de 

23% dos habitantes. Também é possível identificar, pelos dados apresentados, que 

o ritmo de crescimento dos trabalhadores formais foi mais acelerado que o 

crescimento populacional, condição que indica a intensificação da atividade 

econômica. 

Especificamente tratando do segmento dos trabalhadores na atividade 

agropecuária, os números demonstram que este foi o grupo que apresentou o 

crescimento mais acentuado, alcançando o índice de 83,4% entre 2006 e 2016. No 

início do período analisado haviam 11.306 trabalhadores formais na atividade, 

enquanto que no ano de 2016 este número chegou a 20.742, representando 17,69% 

da força de trabalho formal em toda a MR (MTE, 2018). A leitura destes dados 

permite afirmar que, diferentemente do que o senso comum aponta, a atividade 

agropecuária não é a principal empregadora no Sudoeste de Goiás, embora tenha 

apresentado ampliação na participação.  

Diante do quadro inicial quanto a participação deste grupo de trabalhadores 

no universo do trabalho formal, se faz necessário compreender o perfil deste 

trabalhador quanto a atividade na qual ele está inserido, quanto a escolaridade, o 

gênero, a faixa etária e a remuneração. Tais variáveis podem contribuir para o 

melhor entendimento das demandas colocadas pelo mercado, considerando o 

processo de tecnificação das atividades agrícolas experimentado nesta região nas 

últimas décadas. 

Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e emprego quanto às 

atividades, demonstra que a criação de bovinos é a única a apresentar crescimento 

inferior á média, enquanto o cultivo de grãos, a criação de suínos e aves e, mais 

notadamente, a atividade canavieira apresentaram crescimento em taxas superiores 

à média (Quadro 1). 



Quadro 1 - Trabalhadores do setor agropecuário por atividade (2006-2016) 

Atividade 2006 2016 Variação (%) 

Cultivo de grãos 4827 8735 81,0 

Cultivo de cana-de-açúcar 258 2308 794,6 

Criação de bovinos 4406 6218 41,1 

Criação de suínos/aves 1511 2759 82,6 

Outras 304 722 137,5 

Total 11306 20742 83,5 

Fonte: MTE (2018). Org. SILVA (2018) 

É necessário enfatizar que os indicadores de produção por estas atividades 

são crescentes, no intervalo avaliado. Especificamente quanto a atividade 

canavieira, o comportamento identificado se justifica pela abertura de sete novas 

unidades agroindustriais entre 2004 e 2012 (SILVA, 2016). Tal condição permitiu 

que esta atividade apresentasse o mais acelerado ritmo de crescimento no 

quantitativo de empregos formais na MR. 

No intervalo avaliado é possível identificar que houve um movimento de 

melhoria da escolaridade do trabalhador (Gráfico 1). A redução da participação de 

trabalhadores analfabetos e com Ensino Fundamental contrasta com a ampliação de 

trabalhadores de nível Médio e Superior. A tecnificação das operações de cultivo e 

criação, associadas a operações de beneficiamento da matéria-prima no espaço 

agrícola requer trabalhadores mais qualificados, capazes de lidar com as tecnologias 

embarcadas em equipamentos agrícolas. Outra condição a ser observada é a 

ampliação da demanda por técnicos de nível médio e superior nas lavouras e 

criatórios. 

Gráfico 1 – Escolaridade dos trabalhadores da agropecuária: MR SWGO 2006/2016 

 
Fonte: MTE (2018). Org. SILVA (2018) 

A participação feminina no trabalho formal da agropecuária apresentou um 

leve crescimento, passando de 16,2% para 19% no intervalo (MTE, 2018). Tais 

dados demonstram que, embora esteja sendo ampliada a participação feminina, o 

trabalho neste setor continua sendo realizado, prioritariamente, por homens. 
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Tradicionalmente a participação masculina se justificou pelas características de 

trabalho braçal na maior parte das ocupações. A tecnificação elimina uma das 

barreiras à participação feminina, ao eliminar a exigência de força física, condição 

que fez com que, em termos absolutos, o número de mulheres empregadas no setor 

saltasse de 1.833 para 3.949 no intervalo (MTE, 2018). 

Outro movimento que se revela pela análise dos dados é o envelhecimento do 

trabalhador da atividade agropecuária (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Variação percentual da participação de trabalhadores por faixa etária 
(2006/2016) 

 
Fonte: MTE (2018). Org. SILVA (2018) 

As faixas etárias até 29 anos apresentaram redução da participação de 

trabalhadores no intervalo, enquanto as faixas a partir de 30 anos tiveram ampliada 

a sua participação, com destaque para a faixa entre 50 a 64 anos. Embora demande 

investigações mais apuradas para se compreender as causas e efeitos deste 

movimento, é possível, de forma prematura, associar tal resultado ao 

envelhecimento da população e à tecnificação como condições que proporcionam a 

participação do público de idade mais avançada nas atividades do setor. 

Gráfico 3 - Variação percentual de classes por remuneração (2006/2016). 

 
Fonte: MTE (2018). Org. SILVA (2018) 

Quanto a remuneração, os dados revelam movimento de elevação (Gráfico 

3). O grupo dos que recebem até dois salários mínimos teve sua participação 

reduzida em detrimento do crescimento dos grupos com remuneração maior. 

Tal modificação está em consonância com a elevação do nível de 

escolaridade e com a tecnificação das operações neste segmento. 
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6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento revela, inicialmente, o crescimento da participação do 

segmento agrícola na geração de empregos na Microrregião Sudoeste de Goiás em 

ritmo superior às demais atividades e ao crescimento populacional. Tais informações 

apontam para a intensificação das atividades agrícolas no decênio avaliado. 

Adicionalmente, os dados revelam que a produção canavieira foi adicionada às 

tradicionais atividades de criação de bovinos, cultivo de grãos e criação de suínos e 

aves, como principais empregadores diretos no setor agrícola nesta MR. 

Paralelamente à inserção de uma atividade, ocorre a mudança do perfil do 

trabalhador. O trabalhador se tornou mais escolarizado, mais velho e com melhor 

remuneração em relação ao ano de 2006. A participação feminina apresentou 

moderada elevação. 

Tal avaliação se mostra reveladora e resultante da intensificação da 

tecnificação das atividades agrícolas, fortalecendo a imagem da Microrregião 

Sudoeste de Goiás como um reduto do agronegócio, no qual os embates para a 

manutenção de agricultores familiares se coloca como um desafio. 
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 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DISCUTINDO A TEMÁTICA ATRAVÉS DO CINEMA 1 

 

SOUZA, Poliana de Oliveira2; GONÇALVES, Carlos Augusto Pereira3; OLIVEIRA, 

Eva Aparecida de 4 

 

Palavras-chave: Violência de gênero. Lei Maria da Penha. Cinema e educação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho investiga questões de gêneros e violência doméstica a partir de reforços 

e/ou tênues das diferenças, na obra cinematográfica “Vidas Partidas”, do diretor Marcos 

Schechtman. 

 

2 BASE TEÓRICA 

O cinema tem a capacidade de sensibilizar a vida real por meio de sua construção 

narrativa e estética. O filme retrata a dualidade de mulheres fortes e vulneráveis ao mesmo 

tempo e apresenta as diversas faces da violência de gênero. 

 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo do estudo foi reconhecer práticas educativas que contribuam para 

formação através da assistência e análise fílmica. 

 

4 METODOLOGIA 

A primeira etapa é resultante de pesquisa bibliográfica e documental. São reflexões 

acerca das questões que envolvem relações de gênero, os tipos de violência doméstica e a 

Lei no 11.340/2006 – (Lei Maria da Penha). A segunda etapa constitui a assistência e 

análise fílmica de acordo com a metodologia de Fèrres (1996). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Este estudo traz a problemática da cultura do estupro para ser refletida e debatida como 

conceito que pode ser apreendido e se tornar possibilidade de fundamentar os processos de 

conscientização e empoderamento da mulher: ambiente cultural cujos valores, leis e praticas 

facilitam a violência sexual contra mulher baseado nas desigualdades de gênero que levam 

muitos homens sentirem donos das mulheres e as considerarem objeto natural de uma 

sexualidade masculina exacerbada e violenta. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O empoderamento feminino é um desafio às relações patriarcais na sociedade, ao poder da 

dominação masculina e aos seus privilégios de gênero, concebendo ao gênero feminino a 

autonomia ao corpo, de sua sexualidade, do seu direito de ir e vir.  As mulheres têm que ter os 

seus direitos à igualdade, dignidade e justiça. A educação é o instrumento de prevenção mais 

importante, pois pode revelar as causas diretas e implícitas à violência doméstica.  É preciso 

fomentar estratégias educativas tais como: conscientizar a sociedade, modificar 

comportamentos impostos pela sociedade patriarcal, desenvolver capacidades para lidar com a 

violência, receber a vítima e prevenir a repetição dessa violência. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O “InterAções: Psicologia tecendo redes e saberes” trata-se de um projeto de 

extensão e cultura da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ) que 

atua por meio do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), clínica escola vinculada ao 

curso de Psicologia da instituição. O projeto é composto por docentes, discentes, 

técnicos e pessoas da comunidade externa à universidade.  

O objetivo do InterAções é promover encontros interdisciplinares que 

possibilitem espaços de discussão de temas transversais às grades curriculares, 

dando atenção também às demandas da comunidade externa. Os temas 

transversais são os que têm caráter social e a necessidade de ser abordado 

continuamente, apesar de não se constituírem em disciplinas específicas, buscando 

uma formação de profissionais comprometidos ética e politicamente com a 

transformação social. 

O InterAções desenvolve ciclos temáticos semestrais com base em 

Determinantes Sociais de Saúde (DSS) com ênfase na saúde mental. Os DSS são 

os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde (CNDSS, 

2008) já a Organização Mundial da Saúde nos oferece uma definição mais suscinta,  
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definido-os como marcadores que influenciam as condições sociais em que as 

pessoas vivem e trabalham (BUSS; FILHO, 2007).  

Ao todo, desde o início do projeto em 2016, foram desenvolvidos quatro 

ciclos. O primeiro se referiu ao tema “processos de envelhecimento e perspectivas 

de cuidado e atenção à pessoa idosa”, o segundo teve a Luta Antimanicomial como 

tema; o terceiro e o quarto tiveram ênfase em questões relativas à saúde mental, um 

com o tema racismo, homenageando a Consciência Negra; e o outro sobre gênero, 

com o tema “Saúde Mental e Gênero”, que será relatado detalhadamente neste 

resumo. 

2 BASE TEÓRICA 

O InterAções reflete sua prática na Psicologia Comunitária (PC), que surge na 

década de 1970, com forte crítica ao papel da psicologia frente às desigualdades 

sociais e pobreza. 

A PC tem como propósito a construção de sujeitos mais ativos em seu meio 

social. Os profissionais que seguem e refletem sua prática a partir dela desenvolvem 

ações que tem como objetivo a transformação das classes populares (FREITAS, 

1998; MONTERO, 2000). 

Ela parte do princípio que os sujeitos são históricos, ou seja, tem seus 

próprios costumes e uma maneira própria de viverem e estabelecerem relações,  e, 

à vista disso, as relações que são construídas entre os profissionais da psicologia e 

a comunidade requerem cuidado, e a construção de saberes são feitas em conjunto 

(FREITAS, 1998, 2002). Em decorrência desta perspectiva, a autoria e propriedade 

do conhecimento são coletivas e compartilhadas, de maneira a reafirmar a equidade 

dos agentes no processo, não estabelecendo hierarquia entre esses saberes. 

(MARTINS, no prelo). 

No quarto ciclo do projeto, que teve como tema Saúde Mental e Gênero, 

utilizamos como referencial teórico em nossos estudos: Determinantes Sociais e 

Econômicos da Saúde Mental, de ALVES, A. A. M.; RODRIGUES, N. F. R; A Saúde 

e Seus Determinantes Sociais, de BUSS, P.P.; FILHO, A. P.; Políticas da 

Masculinidade, de CONNEL, R. W.; Política nacional de saúde integral de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais, do Ministério da Saúde; A construção do 

masculino: dominação das mulheres e homofobia, de WELZER-LANG, D.; Luta 

Antimanicomial e Feminismo: Discussões de Gênero, Raça e Classe Para a 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, de PEREIRA, M. de O e PASSOS, R. G.; Ovelhas 



na Névoa: Um Estudo Sobre as Mulheres e a Loucura, de GARCIA C, C.; 

Amefricanizando o Feminismo: o pensamento de Lélia Gonzales, de CARDOSO. C. 

P.; e A interseccionalidade na Discriminação de Raça e Gênero, de CRENSHAW. K.  

Nestes textos buscou-se compreender gênero/raça/etnia como DSS e seus 

efeitos para a iniquidade em saúde e, consequentemente, para a saúde mental dos 

sujeitos. Também assistimos vídeos e realizamos debates internos para a formação 

e preparação da equipe do projeto para a realização do ciclo. 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste IV ciclo “Saúde Mental e Gênero” foi oferecer atividades 

formativas que trouxessem subsídios para a reflexão sobre a temática do ciclo. Além 

disso, promover um ambiente de acolhimento e escuta de problemáticas relativas às 

discussões que o tema suscita com as comunidades externas e internas à 

universidade. Construindo saberes sobre gênero, propiciando conhecimentos para 

restabelecer, ressignificar e obter olhar novo e mais sensível para as especificidades 

das relações entre os sexos e a hierarquia imposta historicamente, buscando 

enfrentar as iniquidades, o desrespeito e o preconceito sobre este tema que é tão 

amplo e complexo. 

4 METODOLOGIA 

 O projeto segue os pressupostos de Paulo Freire, com a metodologia 

participativa, que parte do princípio de construir as relações e saberes em conjunto, 

a partir das trocas e relações entre todos, já que todos os indivíduos possuem suas 

experiências e conhecimentos pessoais, não devendo os hierarquizar e desvalorizar, 

desenvolvendo também a autonomia dos sujeitos (FREIRE, 2006).  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O ciclo em questão “Saúde Mental e Gênero” contou com dois minicursos e 

uma oficina, além de estudos preparatórios com a equipe do projeto. Esses estudos 

são realizados em todos os ciclos para sensibilizarem e dar aporte teórico e reflexivo 

às extensionistas. 

Os minicursos foram realizados nos dias 19, 16 e 20, nos meses de Abril, 

Maio e Junho, respectivamente. Aconteceram no Serviço de Psicologia Aplicada, às 

18 horas, com uma duração média de 4 horas cada. 

O primeiro minicurso teve como tema “Gênero e Masculinidades”, e o 

convidado para discutir essa temática foi o Dr. Waldemir Rosa, da UNILA. A 

atividade teve como objetivo nos fazer refletir sobre como os modos de dominação e 



organização de poder da nossa sociedade está ligada diretamente ao gênero, e 

como isso está estreitamente relacionado a pensar sobre a saúde mental das 

pessoas.  

Também como os estudos de gênero não se dirigem apenas às mulheres, 

mas aos homens também, que são violentados desde cedo a seguirem um modelo 

padrão, que se opõe ao “universo feminino” e, quando não se segue o que é 

determinado como atributo masculino, acaba sendo excluído e oprimido pela 

sociedade. 

Comportamentos já pré-determinados na nossa sociedade patriarcal, onde o 

capitalismo lucra com os estereótipos reforçados do que é ser homem e de quais 

atitudes ele deve ter para pertencer a esse “universo masculino” levam ao 

adoecimento mental dos indivíduos que são violentados diretamente a reprodução 

de valores simbólicos.  

O segundo, “Gênero e Loucura”, ministrado pela Dra. Marcela Amaral, da 

UFG, teve o objetivo de indagar como a loucura é interseccional, ou seja, tem 

relação com a raça, com o gênero, a condição de classe, entre outros DSS. A 

professora procurou problematizar os motivos que levavam a diagnosticar as 

pessoas como loucas, e mostrou como esses motivos são determinados pelo 

gênero.  

A última atividade formativa do ciclo foi a oficina “Gênero, Sexualidades e 

Raça”, ministrada pela Dra. Elcimar Dias Pereira. A professora abordou o tema de 

forma interseccional discutindo a necessidade de ser refletir sobre a vivência 

específica das mulheres negras. Que tem sido cada vez mais vítimas de feminicídio, 

estupro, violência doméstica, desvalorização no mercado de trabalho, entre outros 

aspectos. 

A dinâmica da oficina proporcionou aos participantes o acolhimento mútuo e a 

reflexão sobre os momentos em que as três temáticas (gênero, sexualidades e raça) 

emergiram em suas vidas. Os participantes foram convidados a compartilhar com o 

grupo os relatos feitos em dupla. O resgate dessas memórias muitas vezes 

esquecidas nos fez refletir sobre esses momentos de uma maneira mais crítica, 

dando nomes ao que foi sofrido, como o racismo que praticavam por meio de piadas 

na escola, os sentimentos desconhecidos, o assédio, a opressão, etc. Percebemos 

também que muitas vezes os caminhos se cruzam, apesar das pessoas em sua 



maioria terem vivido em contextos diferentes, como culturas, cidades, condições 

econômicas e idades distintas. 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi importante a discussão sobre gênero não só numa perspectiva feminina 

para nos aguçar a reflexão de que não são só as mulheres que são violentadas pelo 

machismo, mas os homens e suas diferentes masculinidades também, levando em 

consideração diversos aspectos, como os econômicos, políticos, racial, entre outros. 

Todos estes fatores cumpriram também com o objetivo de trazer elementos 

essenciais para pensarmos sobre a saúde mental desses sujeitos. 

O objetivo do ciclo de contemplar a proposta do projeto InterAções, que é o 

de proporcionar um espaço para a reflexão, troca de saberes, acolhimento e escuta 

foi atendido de maneira satisfatória e nos permitiu ter um olhar diferente para os 

estudos sobre gênero e sermos mais sensíveis a essa temática, já que na 

universidade elas não têm a devida atenção.  

Minha experiência como extensionista no projeto “InterAções” foi essencial 

tanto para minha futura vida profissional, quanto para minha vida pessoal, pois os 

temas que foram propostos pelo ciclo oportunizaram uma visão mais crítica sobre as 

questões sociais que estão presentes em meu cotidiano.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O “InterAções: Psicologia - tecendo redes e saberes” trata-se de um projeto de 

extensão e cultura, desenvolvido por docentes, discentes e técnicos da Universidade 

Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ), e pessoas da comunidade externa. O 

projeto é vinculado ao Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UFG/REJ como 

prática em Psicologia Comunitária e Saúde. O projeto visa promover encontros 

interdisciplinares que possibilitem espaços de discussão, acolhimento e intercâmbio 

entre os saberes popular e acadêmico. O InterAções se desenvolve por meio de ciclos 

temáticos, quando a cada semestre é eleito 1 determinante social da saúde (DSS) 

com enfoque na saúde mental. Os DSS são marcadores sociais que influenciam direta 

ou indiretamente as condições de saúde das populações de acordo com suas 

especificidades (BUSS, 2007). Desta forma, os DSS são fatores que influenciam a 
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iniquidade em saúde.  O projeto trabalha a partir da metodologia participativa e a cada 

ciclo desenvolve uma forma de intervenção comunitária diferenciada conforme a 

comunidade e/ou coletivo parceiro naquele semestre. Os ciclos culminam em ações 

de formação e cultura.  

Desde 2016, quando o projeto foi criado, foram realizados 4 ciclos temáticos. 

O primeiro, que teve como tema “Processo de envelhecimento: perspectivas de 

cuidado e atenção aos idosos” foi desenvolvido em parceria com moradores do Vila 

Vida, condomínio da prefeitura que acolhe idosos sem vínculos familiares, e o 

Ministério da Saúde, com um minicurso ministrado pela Coordenadora Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa. A proposta do ciclo foi possibilitar um diálogo multidisciplinar 

a respeito desta temática com tão pouca visibilidade, o que revela as vulnerabilidades 

e risco social neste período da vida.  

 O segundo ciclo trouxe como tema a “Semana da Luta Antimanicomial”, alusivo 

ao 18 de maio, dia Nacional da Luta Antimanicomial. O ciclo foi construído em parceria 

com a Associação Conviver, que reúne usuários da rede municipal de saúde mental 

de Jataí- GO. Após 6 meses de trabalho com o coletivo, o ciclo culminou em um evento 

em homenagem à Luta Antimanicomial que durou 1 semana e teve seu encerramento 

em praça pública, congregando atividades artísticas, culturais, de autocuidado e 

formação no tema do ciclo. Neste ciclo o projeto teve como foco o estigma da loucura 

e do sofrimento psíquico como DSS.  

O terceiro ciclo abordou o tema Saúde Mental e Racismo. O ciclo reuniu quatro 

atividades formativas organizadas em rodas de conversa e atividades culturais com 

os seguintes temas: 1) Saúde da População Negra; 2) Identidade, Raça, Literatura; 3) 

Negritude e Cinema e 4) Saúde Mental e Racismo. O quarto ciclo teve como temática 

“Saúde Mental e Gênero”, foram organizados 2 minicursos e 1 oficina com os 

seguintes subtemas respectivamente: 1) Gênero e Masculinidades, 2) Gênero e 

Loucura e Gênero, e 3) Gênero, Sexualidades e Raça.  

Este trabalho apresenta o relato de minha experiencia como extensionista do 

projeto e membro da equipe organizadora do terceiro ciclo “Saúde mental e Racismo”. 

O ciclo teve como objetivo principal trazer elementos para reflexão sobre os efeitos do 

racismo nos processos psicossociais, no adoecimento psíquico e na produção 

subjetiva dos sujeitos. 



2 BASE TEÓRICA E METODOLÓGICA DO PROJETO 

 O projeto Interações tem sua prática alicerçada nos princípios da Psicologia 

Comunitária, que surge na década de 1970, com forte crítica ao papel da psicologia 

frente às desigualdades sociais e a pobreza.  

 A Psicologia Comunitária parte da compreensão que os sujeitos são históricos 

e, por isso, as relações entre os profissionais da psicologia e os sujeitos na 

comunidade devem buscar garantir certa horizontalidade. Faz-se psicologia com a 

comunidade e não na comunidade (FREITAS,1998, 2002). Neste sentido, a relação 

estabelecida se dá entre sujeitos. 

 O projeto opta pela metodologia participativa afinada ao posicionamento ético-

político fundamentado na obra de Paulo Freire. Nesta perspectiva a prática educativa 

é relacional, guiada por um processo de construção conjunta (FREIRE, 2006). Além 

disso, busca-se implicar a própria equipe do projeto, no esforço de exercitar na relação 

entre professoras e extensionistas a prática desta ética.   

 No terceiro ciclo do projeto, que teve como tema Saúde Mental e Racismo, 

utilizamos como referencial teórico em nossos estudos: AMMA, 2008; Evaristo, 2009; 

Brasil, 2011; Faustino, 2017. Nestes textos buscou-se compreender raça/etnia como 

DSS e seus efeitos para a iniquidade em saúde e, consequentemente, para a saúde 

mental dos sujeitos. Também assistimos vídeos e realizamos debates internos para a 

formação e preparação da equipe do projeto para realização do ciclo. 

 

O IV CICLO 

 O ciclo reuniu quatro rodas de conversa, abordando os seguintes subtemas: 1) 

Saúde da População Negra; 2) Identidade, Raça, Literatura; 3) Negritude e Cinema e 

4) Saúde Mental e Racismo. Os subtemas foram escolhidos em diálogo com os DSS, 

buscando construir um percurso de reflexão sobre o racismo a partir de elementos 

variados, na saúde e na cultura, propondo aos participantes uma visão do racismo e 

seus efeitos de uma forma ampliada. Nos meses que antecederam a primeira 

atividade, a equipe passou por um processo de sensibilização, estudo e reflexão sobre 

o tema.  

 Como estratégia pedagógica o ciclo teve como símbolo e disparador das 

discussões e debates o Adinka (ideograma africano) “Sankofa”, que costuma ser 

representado por um pássaro que tem sua cabeça voltada para a cauda. O Sankofa 

traz como ensinamento a possibilidade de voltar atrás, às nossas raízes, nossos 



ancestrais, aprender com o passado para entender o presente e moldar o futuro, este 

ideograma deixa claro a importância do estudo da história e culturas africanas para 

que haja uma ressignificação do nosso presente.  

A primeira roda de conversa “Saúde da População Negra” foi facilitada pelo 

prof. Dr. Adailton da Silva. A discussão propôs refletir sobre a importância de haver 

uma política públicas voltada para a saúde da população negra devido às suas 

especificidades e os impactos do racismo na saúde mental e física dessa população. 

O palestrante refletiu sobre o cenário histórico e atual, e pontuo que as políticas de 

promoção de igualdade racial são recentes no Brasil, e essas políticas foram 

elaboradas devido a persistência e reinvindicações dos movimentos sociais negros 

por políticas públicas que reduzissem a desigualdade e ampliasse a equidade.  

A segunda roda de conversa “Identidade, Raça e Literatura” foi ministrada pela 

comunicóloga Elisângela Gomes. Esse tema oportunizou a reflexão sobre a 

necessidade de ter mais pessoas negras na autoria de produções literárias e 

acadêmicas, porque trazem consigo uma escrita marcada pela subjetividade 

construída, experimentada, vivenciada a partir da condição de homens negros e 

mulheres negras. De acordo com a palestrante, uma escrita negra oportuniza 

transformar todas as experiências em um texto, evidenciando a perspectiva e 

posicionamento dos negros no mundo, humanizando os personagens dessas 

literaturas. Analisando a produção literária brasileira que retrata pessoas negras e 

indígenas, observa-se uma imagem estereotipada e distante da realidade vivida por 

essas populações.  

A terceira roda de conversa trouxe a cineasta Viviane Ferreira para discutir o 

tema “Negritude e Cinema”.  Para a cineasta, o cinema não é apenas uma ferramenta 

de expressão artística, é também uma ferramenta política.  A produção de uma 

narrativa cinematográfica é direcionada a um grupo social especifico, um grupo que 

se identifique, logo essa narrativa está sendo excludente com outros grupos.  Durante 

a roda, Ferreira afirmou que a “grande máquina” cinematográfica sempre busca 

invisibilizar a subjetividade do negro, assim como na literatura quando o negro é 

representado com base na perspectiva do homem branco.   

A última roda de conversa do terceiro ciclo  “Saúde Mental e Racismo” foi 

mediada pela profª Drª Elcimar Dias Pereira que convidou os participantes a refletir 

sobre o ideograma africano Sankofa , que nos recomenda ter os pés no chão, no 

presente, mas nunca se esquecer de todo seu passado, de sua ancestralidade e da 



cultura de seu povo. O Sankofa abriu o ciclo ainda na preparação da equipe do projeto 

e permaneceu como fio condutor durante todo ciclo até seu encerramento.  

O ciclo culminou em novembro, mês em que se homenageia a Consciência 

Negra. O dia começou com uma vivência de meditação ativa, seguida da roda de 

conversa sobre Saúde Mental e Racismo. Após a roda houve uma oficina de capoeira 

de Angola, cine debate, teatro ritual e um sarau cultural, com a apresentação de um 

grupo artístico local.  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Mais uma vez o projeto alcançou seu principal objetivo que é promover 

encontros interdisciplinares que possibilitassem espaços de discussão de temas 

transversais à grade curricular, mas fundamentais à formação de profissionais 

comprometidos social e politicamente com a transformação social, buscando a 

interação entre a comunidade interna e externa à universidade. Participaram do ciclo: 

discentes, docentes, pessoas da comunidade em geral, coletivos negros, quilombolas, 

comunidade de terreiro. Além de ter promovido um espaço de escuta e acolhimento, 

o ciclo trouxe para dentro do ambiente universitário inquietações, discussões, 

reflexões acerca do tema, bem como conferiu maior visibilidade à questão. Cabe 

pontuar que foi o único evento em toda regional Jataí em homenagem à Consciência 

Negra. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto “Interações: Psicologia tecendo redes e saberes” tem como 

compromisso a formação de profissionais sensíveis ética e politicamente com as 

demandas da população e com a saúde pública, por meio de intervenções 

comunitárias que visa atuar no enfretamento às iniquidades em saúde. O projeto tem 

como foco os DSS com enfoque na saúde mental dos sujeitos. Estou desde o primeiro 

ciclo do projeto e posso afirmar que o InterAções privilegia a horizontalidade nas 

relações, entendendo que os saberes popular e acadêmico devem dialogar e ser 

valorizados no enfretamento das iniquidades em saúde. A psicologia tem muito a 

oferecer no trabalho com as comunidades, visando a autonomia dos sujeitos em suas 

escolhas e na transformação social. 

   No que diz respeito ao meu trabalho como extensionista, o projeto InterAções 

proporciona uma formação diferenciada, que nos sensibiliza para questões sociais e 



necessidades especificas de saúde mental, o que repercutirá na minha prática 

profissional e na minha própria qualidade de vida.  
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INFLUÊNCIA DA FAIXA ETÁRIA, SEXO E NÚMERO DE ÓBITOS NA 

PREVALÊNCIA DE HOSPITALIZAÇÕES PELA DOENÇA DE ALZHEIMER NO 

BRASIL1 

CRISÓSTOMO, Gustavo Ferreira2; MENEZES, Ana Paula Silva2; SILVA, Juciele 

Faria2; SALES, Narryman Jordana Ferrão2; LEAL, Leandra Aparecida3; 
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Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Demência senil. Demência de Alzheimer. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O envelhecimento traz consigo algumas demências, dentre elas a mais comum 

é a doença de Alzheimer (DA), a qual se caracteriza por um transtorno degenerativo 

do sistema nervoso, que afeta as habilidades mentais, sociais, funcionais e cognitivas 

do portador da doença (AQUINO et al., 2013; CARDOSO et al., 2015). 

A DA acomete principalmente as mulheres com mais de 65 anos, sendo 

considerada uma crônica não transmissível, seu tempo de evolução varia de pessoa 

para pessoa (AQUINO et al., 2013). O idoso geralmente perde a capacidade de 

adaptação e sua expectativa de vida diminui, tornando-os mais propensos a 

morbimortalidade (FONSECA; SOARES, 2007). 

É plausível estudar o Alzheimer em razão do envelhecimento populacional que 

é acompanhado da maior prevalência e gravidade da DA. Portanto, é relevante avaliar 

a taxa de morbimortalidade hospitalar em indivíduos com DA.      

2 BASE TEÓRICA 

De acordo com CARDOSO et al. (2015), a etiologia da DA é multifatorial e 

envolve desde fatores genéticos a ambientais, estando associada a fatores de risco 

1 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Profa. Patrícia Leão da Silva 

Agostinho, código PJ460-2018. 
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como idade, história familiar positiva, Síndrome de Down, baixo nível educacional, 

sexo feminino e altos níveis plasmáticos de colesterol. 

A incidência anual de DA é diretamente proporcional ao aumento da idade. 

Assim, nas faixas etárias de 65 a 74; 75 a 84; e mais de 84 anos de idade, é de 

aproximadamente 53; 170; e 231 o número de casos novos por ano, respectivamente 

(NITZSCHE; MORAES; TAVARES, 2015). 

Os primeiros sintomas clínicos são lapsos de memória, confusões e perda de 

rendimento funcional em tarefas complexas. Quando a doença progride, o paciente 

tem dificuldade de realizar tarefas simples, como vestir-se, alimentar-se e cuidar da 

sua higiene. No estágio avançado, passa a ter dependência permanente de um 

cuidador (ABREU; FORLENZA; BARROS, 2005). 

O diagnóstico do paciente com DA é baseado na identificação das modificações 

cognitivas específicas, como apresentado nos critérios do National Institute of 

Neurologic and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer Disease and 

Related Disorders Association (NINSCDS-ADRDA). Também são realizados exames 

físicos e neurológicos seguidos de avaliação do estado mental para identificar os 

déficits de memória, de linguagem e visoespaciais. Além disso, outros sintomas 

cognitivos e não cognitivos podem ser incluídos na avaliação do paciente com 

suspeita de demência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

A terapia farmacológica é composta por inibidores de acetilcolinesterase, e tem 

a finalidade de reduzir ou estabilizar a velocidade de progressão e os 

comprometimentos cognitivos e comportamentais. Os principais medicamentos 

utilizados são Rivastigmina; Galantamina e Donepezila (SOARES et al., 2017).  

A abordagem fisioterapêutica visa promover e melhorar as funções musculares, 

a coordenação e o equilíbrio, podendo assim realizar exercícios cinesioterapêuticos e 

métodos de facilitação neuromuscular proprioceptiva; exercícios de estimulação 

motora e cognitiva e a hidroterapia, trabalhando a capacidade funcional do paciente, 

como a agilidade, equilíbrio e força (OLIVEIRA; PRADO, 2016).  

 

3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o número de internações hospitalares 

por DA no último ano no Brasil, verificando a influência da faixa etária, sexo e número 

de óbitos.                   

                                                 



4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujos dados foram obtidos 

por meio de consulta a base de dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) 

do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizada pelo Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS), no endereço eletrônico (http://www.data-sus.gov.br), que foi 

acessado em setembro de 2018. A população do estudo foi constituída por todos os 

casos de DA de ambos os sexos, acima de 50 anos diagnosticados e registrados no 

período de julho de 2017 a julho de 2018. Os dados foram analisados pelas cinco 

regiões do Brasil e a análise foi detalhada pelas variáveis sexo, faixa etária, internação 

e número de óbitos. Os dados são de domínio e acesso público, no site do DATASUS, 

respeitando os princípios éticos. Os dados foram coletados pelo TABNET, e a análise 

estatística descritiva, assim como as tabelas e gráficos foi realizada com auxílio do 

software Microsoft Excel 2013.     

                                                          

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No período de julho de 2017 a julho de 2018 houve 1.716 internações no Brasil 

pela DA. A região Sudeste teve 1.001 casos registrados, em seguida, Sul 383, 

Nordeste 177, Centro-oeste 115 e Norte 40.  

Em relação a faixa etária, a mais atingida foi a população acima de 80 anos 

com 1.046 casos, em seguida a de 70 a 79 anos 461, 60 a 69 anos 169 e a de 50 a 

59 anos 40 (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Número de internações por região e faixa etária de julho de 2017 a julho de 2018. 

Fonte: Ministério da Saúde - SIH/SUS. 
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 Em relação ao sexo o mais afetado foi o feminino com um total de 1.112 

registros enquanto o sexo masculino apresentou 604 notificações (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Número de internações por região e sexo de julho de 2017 a julho de 2018. 

Fonte: Ministério da Saúde - SIH/SUS. 

Em relação ao número de óbitos (Tabela 1), a população com mais de 80 anos 

apresentou o maior número de notificações (237 casos), a faixa de 70 a 79 anos 

apresentou 79 casos, na de 60 a 69 anos observou-se 26 casos e na faixa de 50 a 59 

anos 3 casos foram notificados. A região Sudeste apresentou o maior número de 

casos de óbito, 231 casos, enquanto a região Norte, apresentou 3 casos. 

Região/Faixa etária 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 e + 

Sudeste 1 18 51 161 

Sul 0 3 17 40 

Nordeste 2 3 6 23 

Centro-Oeste 0 1 3 11 

Norte 0 1 2 2 
Tabela 1 – Número de óbitos por região e faixa etária de julho de 2017 a julho de 2018. 

Fonte: Ministério da Saúde - SIH/SUS. 

 

Em estudo de transversal retrospectivo com abordagem descritivo e analítica 

prévio, Soares et al. (2017), investigaram a prevalência e os custos relativos ao 

tratamento farmacológico da DA. A amostra do estudo foi composta por 855 pacientes 

com DA, com média de idade de 78,66±8,38. Havia casos precoces da doença em 

indivíduos com 46 anos, como também, usuários com 102 anos. O sexo feminino 

representou 69,6%, já o masculino 30,6%, corroborando com nossos resultados onde 
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a prevalência de idade foi maior em indivíduos com mais de 80 anos e também em 

relação ao sexo feminino. 

No estudo de Ferreira et al. (2015), foi analisada a frequência da mortalidade 

pela DA no Brasil no período de 2000 a 2013. Os resultados demonstraram que a 

região Sudeste registrou maior número de casos, 58.256, e a região Norte foi a que 

obteve a menor frequência com 1.624 casos, confirmando os achados da nossa 

pesquisa. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se que a maioria dos casos de internação da DA, no Brasil, foram 

registrados na região Sudeste, com maior prevalência da doença nas mulheres, e que 

a faixa etária mais atingida foi acima dos 80 anos, assim como o maior índice de 

mortalidade ocorreu nesta faixa etária e região. Portanto, evidencia-se a necessidade 

de políticas de saúde que tenham como foco tanto o sexo feminino, quanto essa faixa 

etária visando reduzir a morbimortalidade associada a DA. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O Poder Judiciário brasileiro, nos últimos anos, vivencia uma grande crise em 

função do significativo número de processos em trâmite e de novas demandas que se 

instauraram. Somado a isso, têm-se a morosidade e a estrutura deficitária do Poder 

Judiciário em atender satisfatoriamente as demandas judiciais. 

O Conselho Nacional de Justiça (2017) aponta que, no ano de 2016, o Poder 

Judiciário totalizou 79,7 milhões de processos em tramitação e 29,4 milhões de novos 

processos. Essa estatística vem crescendo desde o ano de 2009 e tem ocasionado um 

acúmulo de 18,9 milhões de processos (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017). 

Como consectário, esses fatos culminam na morosidade, na ineficácia das decisões 

judiciais, na baixa qualidade do serviço judicial, entre outros enfrentamentos, que 

revelam, indubitavelmente, a insatisfação do jurisdicionado com a justiça brasileira 

(CALMON, 2015). 

Diante desse cenário, o Conselho Nacional de Justiça instituiu, por meio da 

Resolução nº 125/2010, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
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(Cejusc’s), que visam a promoção das práticas autocompositivas, especialmente, a 

conciliação e a mediação, como meios de composição dos litígios, de forma célere, 

desburocratizada e com maior satisfação dos interesses das partes envolvidas. 

A pesquisa justifica-se, inicialmente, pela relevância dos estudos sobre os 

meios alternativos de solução de conflitos e, consequentemente, sua disseminação 

na sociedade e, assim, contribuir para que, paulatinamente, a cultura da sentença seja 

substituída pela cultura da pacificação social. Além disso, acredita-se que a pesquisa 

poderá contribuir na direção de novos arranjos, consubstanciados em debates e 

questionamentos sobre a práxis dos meios alternativos de solução de conflitos, que 

devem permear a academia, a advocacia, os tribunais, enfim, todos os segmentos da 

prática jurídica. Como caráter inovador, a pesquisa apresenta uma análise quantitativa 

dos dados coletados no 1º Cejusc de Jataí, com vistas a proporcionar uma visão 

holística e um diagnóstico da efetividade dos meios alternativos de solução de litígios. 

 

2 BASE TEÓRICA  

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, que elencou um rol 

de direitos individuais e coletivos, a sociedade passa a reivindicá-los de forma 

contundente. Destarte, o legislador, objetivando a instituição de uma sociedade mais 

justa, em que os direitos sociais e individuais fossem assegurados, a partir dos 

corolários da justiça e da igualdade, instituiu a Constituição de 1988, denominada de 

Constituição Cidadã. Assim, o acesso à justiça ascendeu-se à categoria de princípio-

garantia constitucional, primeiramente, instituído no princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional, presente no art. 5º, inciso XXXV (BRASIL, 1988). 

A expressão “acesso à justiça” é um pouco vaga, sendo que a doutrina ainda 

não atribuiu uma única definição. Entretanto, Cappelletti e Garth (1988) lecionam que 

a expressão serve para determinar duas finalidades do sistema judiciário, a saber: 

primeiro, compreende o sistema pelo qual os indivíduos podem recorrer para resolver 

seus litígios sob a égide do Estado; e segundo, o Estado deve produzir resultados 

justos e satisfatórios aos jurisdicionados.  

O Estado, portanto, conclama para si, por meio da jurisdição, a responsabilidade 

de aplicar o direito frente a uma situação conflituosa, pois o texto constitucional 

expressa que todo cidadão indistintamente tem resguardado seu direito de recorrer ao 

Judiciário, vislumbrando uma tutela jurisdicional efetiva e adequada (BRASIL, 1988). 

Por conseguinte, acumularam-se no Judiciário brasileiro demandas que se 



arrastam ao longo do tempo, propiciando um verdadeiro colapso na instituição, que não 

consegue resolver os conflitos judiciais de forma célere, com maior satisfação dos 

interesses das partes e eficácia das decisões. 

Desse modo, fez-se necessária a instituição de meios que de fato oferecessem 

à população o devido acesso à justiça, apresentando resultados céleres, dinâmicos e 

eficientes, sem perder a qualidade, além de preservar as garantias individuais inerentes 

aos indivíduos. Por isso, os meios alternativos de solução de conflitos, notadamente, a 

mediação e a conciliação, apresentam-se como instrumentos eficazes na solução 

pacífica dos conflitos judiciais e pré-processuais. Isso porque, na autocomposição, 

prevalece a autonomia da vontade das partes, alcançada com a participação de um 

terceiro imparcial, mediador ou conciliador, que colabora e auxilia a composição de um 

acordo entre os interessados.  

Sinteticamente, a diferença entre as técnicas da conciliação e mediação reside 

no fato de que o conciliador participa mais ativamente da composição do conflito, 

apresentando propostas para a solução, por meio de um diálogo interativo entre as 

partes e o conciliador. Assim, a conciliação apresenta-se como um instrumento 

diferenciado e mais espontâneo que os “[...] rituais canonizados da processualística 

estatal”, compatibilizando interesses que aparentemente são contrapostos 

(WOLKMER, 2001, p. 298). Enquanto que, na mediação, o mediador “[...] deve 

colaborar para que as próprias partes formulem alternativas de forma a preservar sua 

autoria na construção da reposta” (TARTUCE, 2012, p. 151).   

 

3 OBJETIVOS 

O trabalho propõe-se analisar os meios conciliatórios aplicados no 1º Cejusc, 

para verificar a efetividade e o acesso à justiça, a partir do tratamento dos dados 

estatísticos, especialmente, em relação às audiências, designadas e realizadas, e as 

conciliações no ano de 2016. 

 

4 METODOLOGIA  

A abordagem metodológica prioriza a pesquisa quantitativa e qualitativa, com 

análise de dados, principalmente, descritiva. As técnicas de pesquisa utilizadas 

subsidiam-se na bibliográfica, na documental e na de campo. O referencial teórico 

apoia-se em material publicado como livros e artigos científicos. Na análise 

documental, priorizam-se documentos, tais como legislações e relatórios, que foram 



disponibilizados pelo 1º Cejusc de Jataí e pelas escrivanias das varas cíveis e de 

família da Comarca de Jataí/GO, cujos processos são encaminhados para a 

conciliação no Cejusc. Dentre as variáveis analisadas, tanto na fase processual quanto 

pré-processual, citam-se: a quantidade de audiências designadas e realizadas; 

conciliações obtidas; e natureza das ações (cível e família). O recorte temporal 

compreende o período do mês de janeiro a dezembro de 2016, porque o Cejusc não 

possui dados do ano de 2017 e 2018, das áreas cível e família.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentam-se os seguintes dados coletados no 1º Cejusc de Jataí, tanto na 

fase processual quanto na pré-processual, que totalizaram: 2.837 audiências 

designadas; 1.431 audiências realizadas; e 1.104 conciliações.  

Verifica-se que o percentual de audiências realizadas corresponde a 50,4% em 

relação ao total de audiências designadas. Enquanto que o percentual de conciliações 

corresponde a 77,1% em relação ao total de audiências realizadas. Apresenta-se na 

Figura 1 o fluxo de audiências designadas, realizadas e conciliações por mês no ano 

de 2016. 

 

Figura 1 - Quantitativo de audiências, designadas e realizadas, e de conciliações, no 1º Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania de Jataí/GO, no período de janeiro a dezembro - 2016 

Fonte: Organização própria a partir dos dados estatísticos constantes no relatório do 1° Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania de Jataí/GO (GOIÁS, 2018). 

 

O cenário demonstra que os índices de conciliação em relação às audiências 

realizadas são expressivos, o que denota uma efetividade, ao menos, em análise 

quantitativa, dos procedimentos utilizados nas audiências de conciliação e mediação. 

Desse modo, indubitavelmente, é possível inferir que uma quantidade significativa de 

conflitos foi resolvida, tanto na fase processual quanto na pré-processual, evitando a 

jurisdicionalização de novos conflitos, assim como extinguindo processos em curso. 
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Os dados indicam que, do total das audiências designadas, 37,8% corresponde 

ao percentual de audiências designadas na fase processual, enquanto que, na fase 

pré-processual, o índice corresponde a 62,2%. Observa-se que o índice na fase pré-

processual é quase o dobro da fase processual. Esse fato demonstra uma grande 

procura da população jataiense pelo Cejusc para a resolução dos seus conflitos, antes 

da instauração do processo judicial. Além disso, infere-se que o 1º Cejusc soluciona 

mais lides extraprocessuais do que processuais, ou seja, sem a necessidade de 

acionar o Poder Judiciário.  

Com relação à natureza das demandas, observa-se um percentual de 72,3% de 

audiências designadas na área cível e 27,7% na área de família, em ambas as fases 

processuais. Tal ocorrência pode ter relação direta com os assuntos mais demandados 

no Judiciário brasileiro. É o que constata o relatório do CNJ Justiça em Números 2017, 

ano-base 2016: “O tema Direito Civil aparece entre os cinco assuntos com maiores 

quantitativos de processos em todas as instâncias da Justiça Estadual [...]” 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017, p. 166). 

No tocante às conciliações, verifica-se o êxito de 70,7% das audiências 

realizadas na fase pré-processual, ao passo que as conciliações processuais que 

restaram frutíferas correspondem a um percentual de 29,3%. Esses dados são 

importantes, na medida que revelam uma maior efetividade dos meios alternativos de 

solução de conflitos na fase pré-processual, o que corrobora mais uma vez que o 1º 

Cejusc de Jataí soluciona mais lides extraprocessuais, sem que o Judiciário seja 

acionado para tal. Os números ainda demonstram que, apesar de um maior quantitativo 

de audiências designadas do que realizadas, esse fato não influenciou na quantidade 

satisfatória de conciliações. 

Em complemento à análise, verifica-se que os dados revelam uma maior 

efetividade dos meios alternativos de solução de conflitos nas conciliações pré-

processuais, além de demonstrar um percentual significativo de acordos nas 

audiências realizadas. Desse modo, os resultados demonstram que os meios 

alternativos de resolução dos conflitos são eficazes no processo de desjudicialização 

das demandas (CALMON, 2015). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de uma interpretação consolidada dos resultados, é possível inferir que 

o 1º Cejusc de Jataí cumpre com o propósito geral estabelecido na Resolução nº 



125/2010, do CNJ, de promover a pacificação social, a solução e a prevenção de 

litígios, a partir de um sistema eficiente de autocomposição. Ademais, a análise dos 

dados revela a possibilidade de acordos para a solução de controvérsias de forma 

célere, desburocratizada, sem custos aos interessados, propiciando o acesso à justiça, 

como direito fundamental, em consonância com as perspectivas de concretização dos 

direitos humanos. 

Em última análise, infere-se que os meios alternativos de resolução de conflitos 

são necessidades prementes, diante da atual conjuntura que o Poder Judiciário 

enfrenta no país, caracterizada por uma crise institucional, razão apropriada para 

adotar outras formas de abordar os conflitos e gerar respostas produtivas às demandas 

controvertidas. Esses instrumentos compositivos incentivam as partes a entrarem em 

um acordo conjuntamente e, assim, colocar fim não somente ao processo, mas 

sobretudo, à demanda. Além disso, propiciam que os envolvidos estabeleçam 

condições e resultados satisfatórios e igualitários para ambos os lados. 
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TAXA DE MORBIDADE E MORTALIDADE NO BRASIL POR ACIDENTE 

VASCULAR ENCEFÁLICO¹ 
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Palavras chave: Acidente Vascular Encefálico. Morbidade. Mortalidade. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O acidente vascular encefálico (AVE) é caracterizado por uma alteração 

vascular que pode desencadear um distúrbio neurológico focal, ou às vezes global, 

durando mais que 24 horas, com desenvolvimento rápido dos sintomas (SANTOS et 

al., 2012; CHAVES, 2000). 

Investigações epidemiológicas identificaram numerosos fatores de risco para 

essa doença, os quais podem ser divididos em modificáveis ou não-modificáveis, 

dentre estes podemos citar: hipertensão arterial, Diabetes mellitus, tabagismo, 

alcoolismo, histórico familiar, idade, sexo, alterações cardiovasculares e 

metabólicas. Com isso, existem maneiras de se prevenir a ocorrência dessa doença, 

alterando os hábitos vida e adotando medidas de manutenção à saúde que 

garantam melhora da qualidade de vida e diminuam morbidades e mortalidade 

(SANTOS et al., 2012).  

Em escala mundial, o AVE é a segunda principal causa de morte, ocorrendo 

predominantemente em adultos de meia-idade e idosos. No Brasil, durante as 

últimas décadas, essa doença vem liderando entre as principais causas de 

internações e mortalidade, causando algum tipo de deficiência na maioria dos 

pacientes, seja parcial ou completa, sendo que as sequelas podem se modificar ao  
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longo do tempo e implicar em graus variados de disfunção. (MELO et al., 2015; LIMA 

et al., 2016). 

Por isso, esse estudo tem como alvo descrever os dados epidemiológicos do 

acidente vascular encefálico no Brasil, podendo então auxiliar nas medidas de 

intervenção e prevenção dessa doença, e assim, diminuir as taxas de morbidades e 

mortalidades associadas a esses casos.  

 

2 BASE TEÓRICA  

A etiologia do AVE baseia-se em duas causas principais, isquêmica ou 

hemorrágica. Os casos de isquemia são mais frequentes (80%), e são decorrentes 

da falência vasogênica para suprir adequadamente o tecido cerebral de oxigênio e 

substratos – sendo subdivididos em lacunares, ateroscleróticos e embólicos. 

Enquanto nos casos hemorrágicos, é resultado do extravasamento de sangue para 

dentro ou para o entorno das estruturas do encéfalo – sendo classificados de acordo 

com a região acometida em intraparenquimatosos e subaracnóide (CHAVES, 2000; 

O’SULLIVAN; SCHMITZ, 2010; SANTOS et al., 2012).   

No Brasil, no período de 2008 a 2011, ocorreram 424.859 internações de 

idosos, por AVE, com taxa de mortalidade de 18,32%; e tem se aumentado 

consideravelmente o número de vítimas no decorrer dos anos. Recorrentemente, é 

observado incapacidades sensitivas e motoras, podendo ainda acarretar ao óbito, 

necessitando, dessa maneira, de rápido reconhecimento e intervenção imediata 

(FARIA et al., 2016). 

Há várias implicações dessa doença, dependendo de fatores como o local e 

extensão da lesão, condições de saúde e de vida do paciente. Assim, quanto as 

sequelas físicas, durante a fase crônica, o indivíduo pode apresentar hemiparesia 

com hipertonia espástica, hiperreflexia, déficits sensoriais e sinergias. O membro 

superior parético encontra-se limitado durante as atividades motoras, desde as mais 

simples até as mais complexas. Tais restrições surgem em virtude de um padrão 

hipertônico, diminuição de força e amplitude de movimento (MELO et al., 2015; LIMA 

et al., 2016; SANTANA; CHUN, 2016).  
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Para os pacientes que apresentam sequelas é recomendado uma rotina de 

intervenção e tratamento de acordo com a etiologia, fisiopatologia e região afetada. 

Variando desde a intervenção cirúrgica e medicamentosa, no tratamento clínico, e 

posteriormente para a reabilitação, no tratamento fisioterapêutico (SANTOS et al., 

2012). 

O tratamento tardio, usualmente é realizado por fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais, visando minimizar o impacto causado pelas alterações da função 

sensório-motora, e promover independência funcional e melhorar a qualidade de 

vida dos pacientes. Embora, para que se obtenha maior êxito é fundamental que se 

inicie precocemente as intervenções, como as medidas de reabilitação para garantir 

uma recuperação eficaz (FARIA et al., 2016). 

 

3 OBJETIVOS  

          Descrever os dados epidemiológicos do acidente vascular encefálico no Brasil 

e nas diferentes regiões. Comparar a morbidade e mortalidade hospitalar, raça e 

sexo. 

 

4 METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujos dados foram obtidos 

por meio de consulta a base de dados do Sistema de Informações Hospitalares 

(SIH) do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizada pelo Departamento de 

Informática do SUS (DATASUS), no endereço eletrônico (http://www.data-

sus.gov.br), que foi acessado em setembro de 2018. Foram coletados dados 

referentes à morbidade hospitalar (Acidente Vascular Encefálico não especifico) por 

local de internação no Brasil e nas diferentes regiões, comparando com a 

mortalidade, raça e sexo. Sendo a faixa etária de 50 anos a cima, no período de 

agosto de 2017 a julho de 2018.  Os dados são de domínio e acesso público, no site 

do DATASUS, respeitando os princípios éticos. Os dados foram coletados pelo 

TABNET, e a análise estatística descritiva foi realizada com auxílio do software 

Microsoft Excel 2013.     
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de agosto de 2017 a julho de 2018 foram registrados 4.210.536 

casos de internações de morbidades por AVE no Brasil, consequentemente 401.973 

indivíduos vieram a óbito, à vista disso, a taxa de mortalidade nesse período foi de 

9,55%. A região com o maior número de internações foi à região Sudeste com 

1.857.883 (44,2%), seguida do Nordeste 955.465 (22,7%), Sul 913.266 (21,7%), 

Centro-Oeste 283.446 (6,7%) e Norte 200.476 (4,7%).  

As faixas etárias mais acometidas são as de 60 à 69 anos de idade, com 

30,37% e a de 50 à 59 anos com 29,50%, ou seja, 59,87% dos casos que ocorrem 

acima de 50 anos de idade. O sexo masculino é mais acometido que o sexo 

feminino, sendo responsável por 51% das internações por AVE no Brasil. A raça 

com maior incidência foi à branca com 40,89%. 

O acidente vascular encefálico tem sido retratado como mais prevalente em 

homens, segundo Araújo et al. (2008), o percentual referente aos fatores de risco 

não modificáveis é maior no sexo masculino, com cerca de 52% a mais do que em 

mulheres e na raça branca, com prevalência sobre a raça negra em cerca de 84%. 

Sendo estes resultados coerentes aos encontrados nesta pesquisa.   

Encontra-se resultados divergentes deste estudo em relação a raça mais 

acometida, segundo André (1999) e Freitas et al. (2002) existe uma maior tendência 

ao acometimento do AVE em negros pela maior predisposição genética a outras 

doenças que são fatores de risco para o acidente vascular encefálico, como é o caso 

da hipertensão arterial e o Diabetes mellitus. Acredita-se que essa divergência de 

dados ocorra, pois, este estudo foi realizado com uma pesquisa em todo o território 

brasileiro, diferentemente dos dados da literatura que ressaltam dados de grupos ou 

instituições em particular.  

Para Rolak (2001), a idade é o principal fator de risco isolado para o 

desenvolvimento do AVE, visto que cerca de 70% dos casos ocorrem em indivíduos 

com idade superior a 65 anos, ou mais, dobrando o risco a cada década de vida 

acima dos 55 anos. O AVE é uma das principais causas de incapacidade em idosos, 

o que nos mostra a necessidade desses índices para elaboração de formas de  
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conscientização e busca de tratamento para o auxílio a volta das atividades de vida 

diária.  

Apesar do alto índice de mortalidade causada pelo AVE, estudos apontam 

que há uma queda na taxa de mortalidade. Segundo Garritano et al. (2011) a taxa 

de mortalidade obteve um declínio de 7,34%, comparando o ano de 2009 com 2000, 

havendo redução maior do sexo masculino (-8,46%) do que no feminino (-6,13). 

Acredita-se que essa taxa de mortalidade tenha diminuído devido a melhoria do 

atendimento da atenção primária, melhor acompanhamento médico e a inovação de 

equipamentos que garantem a manutenção da vida.  

Mesmo com os números de mortalidade reduzindo é importante uma maior 

observação e aperfeiçoamento de técnicas para a prevenção dessas doenças, visto 

que, como descrito por, Cesse et al. (2009) o Brasil apresenta a quarta maior taxa 

de mortalidade entre todos os países da América Latina, por esse motivo, faz-se 

necessário uma melhor promoção da saúde e melhor orientação por parte do 

profissional de saúde, principalmente na população que apresenta mais 

acometimento da doença.   

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Contudo, é possível constatar altas taxas de acometimento por essa doença, 

seguido por graves consequências, seja sequelas sensório-motores que 

desencadeiam incapacidades e dependência desses pacientes, ou até mesmo 

levando ao óbito. Sendo que a população mais atingida no Brasil, corresponde à 

homens de raça branca, na faixa etária de 60 a 69 anos; apresentando mais casos 

na região sudeste, seguida pela nordeste, sul, centro-oeste e norte.  

 Por fim, medidas que busquem a prevenção e controle dos fatores de risco 

são de suma importância para diminuir os casos de AVE e consequentemente que 

haja menos incapacidades e mortes. Além de capacitação dos profissionais para 

identificar e tratar de forma mais ágil e eficaz esses pacientes, melhorando o 

prognóstico dessa doença. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O presente projeto de extensão selecionou uma intuição que é mantida por 

instituição filantrópica, que conta também com a ajuda de doações do município e da 

população, o Albergue São Vicente de Paulo, localizado em Jataí, Goiás, Brasil. 

Nesta instituição são atendidos idosos com idade de sessenta anos ou mais em 

fases diferentes de debilitação. Devido à falta de profissionais da área de Educação 

Física, e ao baixo número de profissionais fisioterapeutas, houve a necessidade de 

pensar em um projeto que atenderia grande parte dos idosos que possuem alguma 

mobilidade ou que, mesmo de cadeira de rodas, conseguem executar algumas 

atividades. Desse modo, o projeto de extensão visa promover benefícios ao estado 

de saúde e cognitivo aos idosos por meio de atividades lúdicas e recreativas.  

Segundo Maciel (2010), um dos fatores que pode contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida dos idosos é a manutenção da capacidade funcional e a 

atividade física se torna um importante aliado, devendo ser estimulada sua prática 

durante a vida e, especialmente, após os sessenta anos. Para o autor, deve-se 

priorizar "o desenvolvimento da capacidade aeróbica, flexibilidade, equilíbrio, 
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resistência e força muscular de acordo com as peculiaridades dessa população, de 

modo a proporcionar uma série de benefícios específicos à saúde biopsicossocial do 

idoso" (p. 1.030).  

Este projeto se justifica por interferir junto a uma população carente que 

necessita de atenção e auxílio para a realização de exercícios, que beneficiaram sua 

qualidade de vida. Para Lins e Corbucci (2007) a motivação é um dos principais 

elementos para adquirir os benefícios proporcionados pela Educação Física, pois as 

motivações refletem suas particularidades inerentes ao processo de envelhecimento, 

tais como saúde, relações estabelecidas e autonomia. Logo, este projeto de 

extensão deseja proporcionar um bem-estar físico e mental, através da socialização 

e descontração para este público como uma alternativa para a diminuição do 

sedentarismo e do isolamento.   

                                                             

2 BASE TEÓRICA 

Sabe-se que o lazer trabalhado com idosos é capaz de promover várias 

mudanças, não só referentes às capacidades físicas, mas também aos aspectos 

psicológicos. 

Segundo Teixeira (2007, p.173), 

 

o lazer é associado a um estilo de comportamento, podendo ser encontrado 
em qualquer atividade que traduza no praticante uma grande satisfação, 
distração, entretenimento, capaz de aliviar as tensões e eliminar o desgaste 
físico-mental produzido pelos compromissos cotidianos. 

 

Dumazedier (2004) afirma que o lazer tem quatro principais funções. A 

primeira função é a liberação e o prazer, que significa que o lazer é uma forma de 

realizar reparações físicas, provocadas pela tensão e pelo stress gerados no dia a 

dia. A segunda função compreende o divertimento, recreação e entretenimento; 

trata-se de um fator de equilíbrio em meio à disciplina e às coerções necessárias à 

vida social, um meio de sair do seu cotidiano. A terceira função corresponde ao 

divertimento do idoso sob um novo aspecto ao lazer, constituindo desenvolvimento 

da personalidade, que permite uma participação social maior e mais livre. A quarta 

função está relacionada com o desenvolvimento e corresponde ao resultado de 

todas as outras funções, ao qual cada um corresponde de uma forma diferente.  



No entender de Camboim et al (2017), a atividade física representa um 

importante aliado na busca pela melhoria da qualidade de vida dos idosos, e 

compõe os programas desenvolvidos pelo poder público visando a promoção à 

saúde e a profilaxia, no sentido de prevenir o surgimento de doenças crônicas. Isso 

propicia maiores condições de longevidade e bem estar. Os autores destacam os 

benefícios indispensáveis à saúde mental e corporal nesta fase da vida, quando 

ocorre declínio da capacidade funcional e o organismo se torna suscetível às 

doenças e fragilidades.  

 

O hábito da prática de atividade física proporciona ao idoso estilo de vida 
saudável, preservando autonomia e liberdade para tarefas cotidianas, 
resultando em independência prolongada. Apresenta relevância perante o 
decréscimo de pontos negativos ocasionados pelo envelhecimento nos 
processos fisiológicos e psicológicos minimizando riscos ao estresse, 
depressão e perda da capacidade funcional (CAMBOIM et al, 2017, p. 
2416).                                                       

 

Qualquer idoso pode fazer atividades físicas, desde que não haja restrições 

absolutas, como afirma Kopiler (1997).  Apenas é preciso respeitar as restrições de 

cada pessoa, para que não se tenha nenhum tipo de complicação. Este tipo de 

prática contribuirá na melhoria da capacidade física, na integração na sociedade, 

assim como poderá propiciar maior equilíbrio psicológico e afetivo.  

 

3 OBJETIVOS 

 Os objetivos do projeto de extensão visam propiciar atividades físicas e 

recreativas aos moradores institucionalizados, visando contribuir na melhoria de 

suas condições funcionais e da qualidade de vida, no tocante aos aspectos físicos, 

sociais e cognitivos.  

                                                                    

4 METODOLOGIA                                   

São utilizadas diferentes metodologias para se trabalhar com idosos 

institucionalizados da terceira idade, seja fazendo referência aos métodos de 

trabalhos existentes, seja adaptando a forma de trabalhar com o grupo a partir de 

suas necessidades. As aulas são realizadas duas vezes por semana, com duração 

de uma hora, aproximadamente, com programação variada, como atividades 

recreativas trabalhando jogos motores, coordenação motora, jogos intelectuais, 

jogos sensoriais, dança, jogos psíquicos, jogos de atenção, memória dentre outros. 



É de suma importância respeitar as limitações físicas e mentais de cada idoso, 

visando sua capacidade de realizar exercício de forma correta, e que ele esteja 

consciente do tipo de atividade que lhe é mais conveniente, visando e atendendo 

suas necessidades. 

Além do trabalho executado, todos os alunos realizam planos de aula 

semanais sobre a atividade que será executada com idosos, e relatórios após a 

aula, visando avaliar o que deu certo e o que precisa melhorar para que não ocorra 

desmotivação e o abandono da atividade. São realizadas reuniões com alunos 

voluntários e a coordenadora do projeto de extensão, para avaliação do trabalho 

desenvolvido. Quanto ao tipo de atividades, são escolhidas criteriosamente visando 

criar hábitos de exercícios, que os idosos se sintam bem e que contribuam para uma 

vida cada vez mais feliz e saudável em todos os sentidos. Quanto aos materiais 

utilizados para realização das aulas, a maioria é adaptada ou confeccionada com 

objetos recicláveis, mas foram doados arcos, bolas, balões, dentre outros recursos, 

a partir de uma campanha feita pela própria instituição e pelos voluntários do projeto. 

Os materiais são utilizados considerando-se a mobilidade reduzida de grande parte 

dos idosos participantes.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Trata-se de um relato de experiência, que envolveu discentes voluntários do 

curso de Educação Física, sob a supervisão da fisioterapeuta da instituição e 

orientação da professora responsável pelo projeto. As atividades propostas visam a 

melhoria da qualidade de vida dos idosos institucionalizados, e foi percebido, dentre 

os resultados, a melhoria na interação social e no bem-estar físico. Notou-se que em 

alguns casos, houve certa resistência por parte dos idosos em relação à participação 

nas atividades lúdicas e nas práticas de exercícios de intensidade leve, mas é 

importante ressaltar que, nas vezes que participavam, os idosos se animavam e de 

certa forma se distraíam, saindo do isolamento e evitando a tristeza profunda. 

Deste modo, as atividades desenvolvidas pelos discentes são tanto quanto 

desafiadoras, pois se trata de manter uma postura ética e séria enquanto se lida 

com adversidades como o receio e a apreensão de alguns idosos, fazendo com que 

a relação do discente voluntário com a população atendida, vá além da troca de 

conhecimento, permitindo também um vínculo que representa confiança e empenho 

para alcançar seus objetivos enquanto estudante. Podemos dizer que é um tanto 



difícil lidar com os idosos e não desenvolver um afeto para com eles, pois se trata de 

pessoas frágeis, debilitadas, carentes de atenção, e na maioria das vezes separados 

por longos períodos de seus familiares, o que torna seu dia-a-dia mais longo e difícil, 

devido ao sentimento de solidão e desamparo. Para quem convive com essas 

pessoas, é fácil notar aquelas que se sentem mais solitárias, pois elas se isolam, 

como forma de expressar seus sentimentos.  

Todos os discentes participantes se envolvem e se dedicam para que possam 

proporcionar aos “vozinhos” (a forma carinhosa que os discentes se referem ao falar 

dos idosos que moram na instituição) atividades que sejam prazerosas e que ao 

mesmo tempo possam contribuir para uma melhor condição e qualidade de vida, e 

também para evitar a atrofia precoce dos músculos por falta de exercícios físicos. 

  

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto, para nós é indiscutível que o projeto de extensão 

com atividades físicas, lúdicas e de recreação para idosos institucionalizados do 

Albergue São Vicente de Paulo, de Jatai-Go, tem proporcionado amplo aprendizado 

e experiência para os discentes envolvidos, contribuindo para o conhecimento do 

aluno e sua carreira acadêmica, através de conexões referentes às questões 

pedagógicas, expandindo seu olhar e familiarizando com esse público por meio das 

aulas práticas realizadas. Isso ocorre devido ao desenvolvimento de pesquisa, em 

conjunto com a extensão, realizando treinamento de equipe, planejamento e 

execução das aulas práticas com os idosos da instituição.  

Além disso, foi perceptível a relevância das aulas práticas a partir do 

desenvolvimento dos idosos no que se refere às suas capacidades cognitivas, 

motoras e afetivas, por meio do vínculo firmado entre os discentes e os moradores 

participantes. A relação de confiança e o empenho na realização das atividades 

propostas facilitam o processo de aprendizagem e o desenvolvimento das 

capacidades físicas e psicológicas deste público. 

 

REFERÊNCIAS 

CAMBOIM, F. E. de F.; NÓBREGA, M. O.; DAVIM, R. M. B.; CAMBOIM, J. C. A,.; 
NUNES, R. M. V.; OLIVEIRA, S. X. Benefícios da atividade física na terceira idade 
para a qualidade de vida. Ver. Enferm. UFPE on line., Recife, v. 11, n. 6, p. 2415-

2422, jun. 2017. 



DUMAZEDIER, J. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva/SESC, 2004. 

KOPILER, D. A. Atividade física na terceira idade. Rev Bras Med Esporte, Rio de 

Janeiro, v. 3, n. 4, Out/Dez. 1997. 

LINS, R. G.; CORBUCCI, P. R. A Importância da motivação na prática de atividade 
física para idosos. Estação Científica Online, Juiz de Fora, n. 4, p. 1-13, Abr-Mai., 

2007. 

MACIEL, M. G. Atividade física e funcionalidade do idoso. Motriz: rev. educ. fis. 

(Online), Rio Claro, SP, v. 16, n. 4, p. 1024-1032, 2010. 

TEIXEIRA, S. M. Lazer e tempo livre na “terceira idade”: potencialidades e limites no 
trabalho social com idosos. Revista Kairós. São Paulo, v. 10, n. 2, p. 169-188, dez. 

2007. 



O CONSUMO SETORIZADO DE ÁGUA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS - REGIONAL JATAÍ APRESENTADOS NA AÇÃO DE 

EXTENSÃO NO II CONEPE 20171 

REIS, Jefferson Soares2; SILVA NETO, José Ferreira2; DOURADO, Hikaro Henrique 

Costa2; BOLINA, Cecília de Castro3; MARTINS, ALESSANDRO3; CHAVES, 

Gustavo Henrique Oliveira Lira4 

Palavras-chave: Conscientização. Consumo. Água. Meio-urbano. Escassez. 

1 INTRODUÇÃO 

O planeta Terra é constituído majoritariamente por água, que cobre cerca de 

2/3 da sua superfície, todavia, a água doce representa apenas cerca de 3% da água 

total existente, e destes 3% apenas 0,1% está acessível aos seres vivos. A limitação 

da água disponível no nosso planeta e as enormes desigualdades na sua 

distribuição determina que a maior parte da população mundial enfrente graves 

problemas no acesso a água potável.  

O crescimento demográfico, as dinâmicas econômicas e os novos estilos de 

vida tornam-na um recurso cada vez mais escasso e valioso, portanto há a 

necessidade de estudo voltado aos recursos hídricos, partindo do contexto que 

serão mais de 2 milhões o número aproximado de pessoas que viverão em regiões 

de absoluta escassez de água até 2025, é urgente a necessidade de ampliar a 

discussão não só mundial, mas, também local sobre o uso racional da água em 

escolas, universidades, residências e nas atividades agrícolas. 

2 BASE TEÓRICA 
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 Nos dias de hoje, surge cada vez mais na primeira linha das preocupações de 

uma economia mundial globalizada, a sustentação da vida com a necessária 

preservação dos recursos naturais essenciais (LEITÃO, 2018). 

 A água é um recurso natural que possui uma infinidade de usos, dos mais 

simples aos mais complexos. Apesar de ser um bem público, vem se tornando 

pouco a pouco um recurso escasso que precisa ser cuidado com muito 

discernimento (PAOLILLO NETO, 2006) 

 Portanto, a maior parte da utilização da água é realizada pela agricultura, que 

detém 70% do consumo; seguida pela indústria, que detém 22%; e pelo uso 

doméstico e comercial com 8%. Nos países em desenvolvimento, essa média é 

diferente: a agricultura representa 82%; a indústria, 10%; e as residências, 8%. 

Exige-se assim um conhecimento pluridisciplinar e uma capacidade de intervenção 

que garante a construção do caminho para uma gestão sustentável da água, 

refletindo-se em ganhos econômicos, sociais e ambientais (PENA, 2010). 

 No Brasil, entre os fatores que afetam a oferta de água em qualidade e 

quantidade, destacam-se a exploração de reservas hídricas superficiais e 

subterrâneas, o assoreamento e a poluição de mananciais no ambiente rural, o 

descarte de efluentes de atividades industriais, de esgotos domésticos e de resíduos 

sólidos em ambientes urbanos (ESMERALDO, 2010). 

 

3 OBJETIVOS 

No presente trabalho realizou-se o monitoramento da utilização da água na 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, visando a conscientização do uso da 

água, tanto dos envolvidos no projeto de forma direta quanto indireta, bem como a 

comunidade em geral. Os resultados foram compartilhados com a comunidade como 

forma de troca de saberes por meio da oficina ministrada no Congresso de 

Pesquisa, Ensino e Extensão – II CONEPE no ano de 2017.  

 

4 METODOLOGIA 

 Foi usado como base para o presente trabalho as informações coletadas no 

projeto de extensão Uso Racional da Água no meio Urbano e Rural do Campus da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. No período de agosto de 2017 a 

janeiro de 2018, foi realizado um levantamento do consumo hídrico da universidade 

com medições diárias do hidrômetro central, realização de oficinas voltada para a 



 

conscientização do uso racional dos recursos hídrico, levantamento individual do 

consumo dos prédios da universidade, aplicação de um questionário com objetivo de 

levantar os principais agrotóxicos utilizados pelos agricultores da cidade de Jataí, 

bem como as marcas mais vendidas, confecção de uma cartilha educativa com 

maneiras de como economizar água (Figura 1a). 

 As atividades se iniciaram no dia 8 de agosto de 2017 a qual realizou a leitura 

do hidrômetro central no campus Jatobá (Figura 1b). Durante um período de 28 dias 

coletou-se a leitura diária do hidrômetro central do campus Jatobá, alternando entre 

os membros da equipe de pesquisa do projeto. 

 

Figura 1 – a) Cartilha produzida durante o projeto de extensão. e b) Leitura do hidrômetro. 

                                     

  

Utilizou-se o teste T Student para uma amostra, com 27 graus de liberdade e 

nível de significância de 0,05 (5%), estabelecendo as hipóteses de que: 

H0: Tcal<Ttab = média de consumo da Regional é igual média de consumo 

estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

H1: Tcal>Ttab= média de consumo da Regional é diferente da média de 

consumo da ONU. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Obteve-se um resultado de Tcalculado= 4,2900 e Ttabelado= 2,0484. Inferindo-se 

sobre o resultado, Tcalculado > Ttabelado, logo, a média de consumo da Regional é 

diferente da média de consumo estabelecida pela ONU. 

a b 



 

 Porém, como a instituição de ensino é composta por vários blocos, houve a 

separação desses blocos, e cada membro do grupo do projeto de extensão ficou 

responsável pela leitura de um conjunto específico de blocos. Sendo os blocos de 

interesse deste relatório, o Hospital Veterinário, prédio da Biomedicina e o da 

Educação Física. Justifica-se a preocupação com esses ambientes em virtude das 

atividades desenvolvidas e a localização estratégica desses pontos no Campus. 

 A piscina da Educação Física tem o mesmo volume necessário para encher 

todo o reservatório principal da Universidade. Destaca-se ainda que quando 

esvaziada a piscina semi-olímpica o Campus fica 1 (um) dia sem água em sua 

totalidade. Gasta-se um dia para recarga do lençol freático sendo que essa situação 

pode piorar ainda mais ao longo dos anos necessitando de mais dias para que 

ocorra a recarga do lençol freático. Assim no esvaziamento parcial da piscina nota-

se que ao encher medidas de 120 a 140 metros cúbicos de diferença a mais nas 

medidas de água monitorada no Campus, contudo, as dimensões da piscina são de 

25 x 12,5 x 1,30 metros, um volume de 406,25 m3. Assim, a piscina necessita de 

2,90 vezes de volume do que se tem no reservatório principal do Campus.  

Portanto, a medida que aumenta-se a impermeabilização do solo do Campus 

e torna-se crescente o uso das reservas hídricas mais alarmente torna-se a 

problemática. Há ainda no Campus diversos projetos instalados dos quais não foram 

realizados pedidos de implantação de sistemas de irrigação e nem tampouco 

planejado os turnos de rega conforme a necessidade das culturas instaladas. 

 Com uma leitura de 16 dias, início em 16 de janeiro de 2018 e término em 31 

de janeiro de 2018, o consumo geral dos três blocos foi 30,77 m³, sendo o Hospital 

Veterinário tendo consumido 22,15 m³ no período.  

 Obteve-se um somatório do consumo total do Campus em 6.370,57 m³, com 

média diária calculada em 235,95 m³. 

 De acordo com a Revista Encontro (2018), a ONU considera necessário o 

consumo por pessoa de 110 litros de água por dia. Tomando esse dado como 

princípio, e adotando que a UFG-Jataí possui 3.000 universitários, tem-se 330.000 

litros de água, que seria a média de consumo geral, ou 330 m³/dia.  

 Ao analisar o consumo médio da universidade em relação à média da 

população, o consumo dos universitários da Regional Jataí está significativamente 

menor que o consumo estimado pela ONU, porém cabe uma ressalva, não são 

todos que utilizam os recursos hídricos e não é em regime integral todos os cursos 



 

do Campus. Para fins estatísticos, pode-se determinar se essa diferença entre a 

média da amostra (dados de campo) e da população (dados da ONU) foi grande o 

suficiente para ser estatisticamente significativo, mas, do ponto de vista sustentável 

e em virtude de práticas já instaladas por falta de campanhas educativas mostra-se 

sim que a preocupação deve-se intensificar antes que alcance os índices maiores. É 

necessário lembrar que para produzir água no Campus faz-se uso de consumo 

energético um gargalo nas contas mensais da Universidade. Portanto, se reduz 

consumo de água, reduz-se também o consumo de energia elétrica. 

Ao término de cada etapa de dados, os valores levantados em campo 

mostravam a necessidade da conscientização pela comunidade. O levantamento do 

consumo hídrico medido pelo hidrômetro central mostrou que em aproximadamente 

em 30 dias, a UFG-Jataí consumiu 6.370,57 m³ ou 6.370.570 litros, sendo os blocos 

do prédio da Medicina Veterinária, Biomedicina e Educação Física um consumo 

estimado em 15 dias de 30,77 m³ ou 30.770 litros, assim, portanto, respectivamente, 

13,04% (os três blocos juntos) e 9,39% somente do Hospital Veterinário do consumo 

diário do Campus. 

Na figura 2 tem-se a ação de extensão onde apresentou dados coletados e 

proporcionou-se troca de saberes entre a comunidade e os acadêmicos inseridos no 

projeto de extensão Uso da água no meio urbano e rural. 

Figura 2 – Ação de extensão dentro do II CONEPE 2017. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

Pode-se observar que, o consumo de água da Universidade Federal de Goiás 

– Campus Jataí ficou abaixo da média estabelecida pela Organização das Nações 



 

Unidas. Porém, essa conclusão não é de imediato, uma conclusão verdadeira. 

Existem variáveis que os testes estatísticos e as leituras obtidas não utilizam, como 

por exemplo, nem todos os universitários vão todos os dias para a universidade, 

nem todos consomem a água, nem todos utilizam os sanitários, entre outros fatores. 

Logo, se partir desse preceito que nem todos utilizam os recursos hídricos da 

Universidade, não pode-se inferir com base apenas nas análises das médias, sendo 

necessário um estudo mais avançado para tal fim. 

 Ao apresentar os dados obtidos do Campus no II CONEPE 2017, notou-se 

que 90% dos participantes têm consciência da necessidade de preservação dos 

recursos hídricos, entretanto, são omissos em relação às praticas conservacionistas. 

A cartilha “Uso Racional da Água no meio Urbano e Rural”, enfatiza como atitudes 

simples como fechar a torneira ao escovar os dentes podem contribuir para um 

mundo mais preservado e consciente bem como instalações de métodos de 

irrigação com planejamento adequado. 
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CURSO DE DIAFANIZAÇÃO E COLORAÇÃO DE PEQUENOS 

VERTEBRADOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA1 

PARANAÍBA, Juliana Flávia F. e S2; SILVA, Daniele Camargo³; FREITAS, Letícia 

Menezes4; LIMA, Fabiano Campos5. 

Palavras-chave: Alizarina. Clareamento. Ensino. Extensão. Pesquisa. 

1 INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA 

Técnicas diversas são utilizadas em investigações morfológicas que abordam, 

dentre outros, a ontogenia dos vertebrados e a descrição de estruturas anatômicas. 

A técnica de diafanização, ou clareamento, é muito utilizada em diversos campos da 

ciência, incluindo principalmente investigações morfológicas e a confecção de 

material didático para ensino de anatomia, zoologia e embriologia.  

Durante o último século a importância dessas técnicas aumentou no sentido 

que serem pouco onerosas e de fácil padronização. Existem vários protocolos para 

clareamento com enzinas e produtos químicos. As técnicas de coloração utilizam 

corantes diversos no objetivo de evidenciar os mais variados tecidos e estruturas do 

corpo dos vertebrados.  

Para os meios acadêmico, de pesquisa e profissional é muito importante 

explorar diferentes metodologias, pois isto explana suas habilidades técnicas 

permitindo realizar estudos e/ou trabalhos de formas diferentes, aumentando dados 

científicos que enriquecem diversas áreas, como as biológicas, agrárias e da saúde.  

2 BASE TEÓRICA 

1
 Resumo revisado pelo coordenador do projeto de extensão e cultura, Prof. Fabiano Campos Lima, 
Código EV096-2018.  

2 
Servidora, Instrutor-supervisor do projeto de extensão. Universidade Federal de Goiás - Regional 
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3 
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5 
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 A Técnica de Diafanização confere transparência aos tecidos, resultando na 

visualização do esqueleto com sua cobertura muscular (DAVIS & GORE, 1936). 

Esta técnica foi modificada por diferentes pesquisadores, e apesar do emprego de 

diferentes corantes, a utilização da alizarina tornou-se universal devido a afinidade 

que os sais de cálcio têm por este corante sintético, e assim os ossos são tingidos. 

Através da microespectroscopia, Moriguchi et al. (2003) comprovaram a eficácia do 

osso absorver a alizarina e assim demonstrar a coloração. 

 Vários estudos realizam as técnicas de coloração de osso e cartilagem de 

pequenos vertebrados, utilizando alizarina red S e alcian blue, respectivamente, 

seguidos de diafanização em solução de KOH e glicerina, e demonstram o quanto 

as técnicas são eficientes (NAKANE & TSUDZUKI, 1999; FRANZ- ODENDAAL, 

2005; VIEIRA & SANTOS, 2007; LIMA et al., 2011). 

 

3 OBJETIVOS 

 Esta ação de extensão e cultura teve por objetivo apresentar as diferentes 

técnicas de diafanização e coloração com azul de alcian, alizarina red e sudan black 

com uso de pequenos vertebrados em uma perspectiva totalmente prática. 

 

4 METODOLOGIA 

 Foi organizado um curso desenvolvido no Laboratório de Anatomia Humana e 

Comparativa da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí (UFG/UFJ). A 

atividade foi planejada para 30 vagas para discentes dos cursos das áreas 

biológicas, agrárias e saúde, assim como para TAEs e docentes, com duração de 

quatro horas. 

 Foram utilizados 30 rãs do gênero Leptodactylus e 20 roedores do gênero 

Oligoryzomys, previamente adquiridos por meio de doação do convenio de resgate 

de fauna e encaminhados ao Laboratório de Anatomia Humana e Comparativa da 

Universidade Federal de Jataí. Parte deste material foi preparada seguindo o 

protocolo de diafanizado e coloração com o objetivo de ter material em todas as 

etapas para que no dia do curso os participantes pudessem ver cada uma delas, 

pois o processo completo não é possível ser realizado em apenas 04 horas.  Os 

demais vertebrados foram fixados em formol neutro à 10% por 48 horas e 



 

 

posteriormente lavados em água destilada durante 72 horas (3 trocas a cada 24 

horas) e reservados para o dia do curso. 

 Do total de rãs, 15 foram previamente dissecadas e clareadas com solução de 

hidróxido de potássio por 10 dias até que toda estrutura muscular estivesse 

completamente translúcida. Apos este procedimento o material foi reservado. 

 Para a divulgação confeccionou-se um folder (Figura 1), que foi exposto via 

mídias sociais e impresso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Folder de divulgação do curso de diafanização e coloração.  
Fonte: Próprio autor. 

 

 As inscrições foram abertas nos dias 16 a 18 de abril de 2018 e o curso foi 

realizado no dia 07 de maio de 2018. Todas as inscrições foram realizadas 

presencialmente no local que o curso seria realizado e posteriormente e-mails foram 

enviados para confirmação de dados e para confirmação de participação. No intuito 

de evitar que as 30 vagas não fossem preenchidas, foram realizadas 05 vagas de 

espera, e 02 dias antes do curso, mediante a confirmação de presença, foi possível 

remanejar inscritos, preenchendo todas as vagas. 

 Seguiu-se a seguinte programação: 

08:00 - Apresentação do cronograma e estabelecimento de objetivos. 

08:30 - Técnicas de diafanização. 



 

 

09:00 - Corantes e técnicas de coloração. 

09:30 - Preparo do material biológico para diafanização. 

10:00 - Processo de diafanização: Preparo de reagentes. 

11:00 - Técnica de coloração de vertebrados com Alizarina red. 

11:50 - Encerramento. 

 Como as técnicas ensinadas não ficavam prontas no mesmo dia, foi acordado 

com os participantes que os mesmos viriam ao Laboratório para terminarem as 

etapas e ao concluírem o material ficaria pra eles. 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 Participaram do curso 29 pessoas, pois houve uma ausência mesmo após a 

confirmação prévia de presença. Dentre os participantes, 01 era técnico do 

laboratório de anatomia animal do curso de medicina veterinária, 19 discentes de do 

curso de ciências biológicas, 02 discentes da medicina veterinária, 03 da fisioterapia, 

01 da enfermagem, 02 da biomedicina e 01 discente do programa de pós-graduação 

ciências aplicadas a saúde.   

 Para facilitar o aprendizado, os participantes foram divididos em 13 duplas e 

01 trio, e distribuiu-se um animal para cada participante. Os mesmos foram 

instruídos a retirar a pele e as vísceras dos animais com auxílio de instrumental 

cirúrgico. Com o material eviscerado e lavado, seguiram as etapas do protocolo para 

a coloração da cartilagem com Alcian blue: 1) Os participantes foram convidados a 

calcular a quantidade de solvente e corante para submergir um espécime em 

solução de Alcian blue (10mg de 80ml de álcool etílico 95% e 20ml de ácido acético 

glacial). Este material ficou reservado por 24 horas. 2) nos dias que se seguiram os 

participantes retornaram ao laboratório para transferir o espécime para álcool etílico 

95% por 3 vezes (4 horas cada vez), 3) e diariamente reidratar em séries alcoólicas 

de 90%, 80%, 70%, 40%, 15% e finalmente manter em água destilada. Ao final da 

primeira semana, por mais três dias foram realizadas trocas de solução saturada de 

borato de sódio, e finalmente o material foi transferido para solução de hidróxido de 

potássio para clareamento. 



 

 

 Ainda na manhã em que foi ofertado o curso, o material que fora previamente 

clareado foi corado com alizarina red pelos participantes. Cada dupla teve a 

oportunidade de preparar a solução corante e acompanhar o processo. 

 Houve ainda a necessidade de realizar 04 trocas para finalizar a técnica de 

coloração com Alizarina red, e os participantes puderam trazer o material quando 

possível para realizar os procedimentos. 

 Por fim, cada espécime foi transferido para um frasco contendo glicerina pura 

e ao término cada participante ficou com o seu produto final (Figura 2) como 

lembrança. 

 

Figura 2 – Imagem de uma das rãs preparada durante o curso ministrado.  
Fonte: Próprio autor. 

  

 Todos os participantes do projeto receberam certificados de participação 

emitidos pela coordenação do curso.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Além de garantir o desenvolvimento de um conhecimento reflexivo e 

significativo, os espaços acadêmicos com o ambiente de trabalho e nas relações 

entre discentes, TAE's e docentes de diversas áreas, o aprendizado de novas 

metodologias, como a técnica de diafanização, possibilitam desenvolver o 

enriquecimento do meio científico. 



 

 

Todos os participantes foram capacitados a realizar as técnicas ensinadas e 

podem usufruir do conhecimento para confecção de material didático ou para 

pesquisa. 
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INFLUÊNCIA DA FAIXA ÉTARIA NO NÚMERO DE INTERNAÇÃOES E TAXA DE 

MORTALIDADE POR PARKISON NAS REGIÕES DO BRASIL1 
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Neurológicos. Terapia Combinada. 

                                                             

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa 

relacionada a idade, mais comum entre 55 e 65 anos, sendo responsável por 

um significante índice de morbidade e mortalidade (STEIDL; ZIEGLER; 

FERREIRA, 2007). 

Indivíduos de ambos os sexos são afetados, independente de etnia ou 

classe social, entretanto, possui uma maior incidência no sexo masculino. 

Devido ao envelhecimento populacional, os números de casos da enfermidade 

em questão tendem a aumentar, intensificando o atual problema de saúde 

pública (SCHAMNE, 2014). Portanto, o presente estudo se propõem a verificar 

e analisar os dados nacionais de internações hospitalares e mortalidade 

relacionados à doença de Parkinson, no último ano.                                                               

2 BASE TEÓRICA 

 A Doença de Parkinson é uma doença crônica, que possui desenvolvimento 

lento, sendo causada pela degeneração dos neurônios dopaminérgicos 

fazendo com que haja uma diminuição do neurotransmissor dopamina (MATA; 

BARROS; LIMA, 2008). 

                                                           
1 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Profa. Patrícia Leão da Silva 
Agostinho, código PJ460-2018. 
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nathaliaamuricy@gmail.com. 
³ Voluntária do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Provec). Universidade Federal de Goiás 
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p.leao@hotmail.com 
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  Os sinais e sintomas da doença, surgem após a destruição de cerca de 60% 

dessas células do sistema nervoso, e são caracterizados por tremor, rigidez, 

bradicinesia e instabilidade postural, levando à alteração no tônus muscular, 

movimentos involuntários, posturas defeituosas, marcha alterada, acarretando 

o aumento de quedas e perda da independência funcional (MATA; BARROS; 

LIMA, 2008). 

 Quanto a sua etiologia, a DP é considerada como idiopática, mas alguns 

estudos defendem que pode possuir diversos fatores desencadeantes, como 

por exemplo genético, estresse oxidativo, ambientais onde o indivíduo é 

exposto a pesticidas, herbicidas e produtos químicos industriais, e alterações 

do envelhecimento cerebral no qual este estaria relacionado com a idade e a 

perda progressiva neuronal (SOUZA, et al, 2011). 

Sua incidência e prevalência aumentam com a idade, sendo a faixa 

etária mais comum entre 55 a 65 anos, atingindo de 1 a 3% da população idosa, 

mas pode se manifestar em indivíduos com menos de 30 anos (MORAES; 

SANTO; DORING; BORTOLUZZI, 2016). Essa doença é mais frequente em 

homens, apesar da população idosa feminina ser maior, este fato é 

provavelmente explicado em razão de estresse físico e emocional (SANTOS; 

MILAGRES, 2015). 

O tratamento da DP se baseia em uso de medicamentos como o uso de 

drogas anticolinérgicas, antidepressivas, amantadina, piribedil e agonistas 

dopaminérgicos, o tratamento não medicamentoso inclui a intervenção 

fisioterapêutica com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a 

independência funcional para realização das atividades de vida diária, e o 

tratamento cirúrgico inclui a talamotomia ou palidotomia (SANT, et al, 2008).                                                        

3 OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o número de internações 

hospitalares e a taxa de mortalidade por Doença de Parkinson nas regiões do 

Brasil, verificando a influência da faixa etária.                           

                                         

 

 



 

 
 

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujos dados foram 

obtidos por meio de consulta a base de dados do Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH) do Sistema Único de Saúde (SUS), disponibilizada pelo 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS), no endereço eletrônico 

(http://www.data-sus.gov.br), que foi acessado em setembro de 2018. A 

população do estudo foi constituída por todos os casos de DP de ambos os 

sexos, acima de 50 anos diagnosticados e registrados no período de julho de 

2017 a julho de 2018.  

Os dados foram analisados pelas cinco regiões do Brasil e a análise foi 

detalhada pelas variáveis faixa etária, regiões e número de óbitos. Os dados 

são de domínio e acesso público, no site do DATASUS, respeitando os 

princípios éticos. Os dados foram coletados pelo TABNET, e a análise 

estatística descritiva, assim como as tabelas e gráficos foi realizada com auxílio 

do software Microsoft Excel 2016.     

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de julho de 2017 a julho de 2018 houve um total de 861 

internações por Doença de Parkinson em indivíduos acima de 50 anos no 

Brasil. De acordo com a análise das macrorregiões do Brasil, a região sudeste 

apresentou valores elevados, tendo um total de 446 internações, em 

contrapartida a região norte apresentou o menor valor, sendo 27 internações 

(Gráfico 1). 

 Gráfico 1: Número de internações por doença de Parkinson nas 

macrorregiões do Brasil. 

 

Fonte: DATASUS, Departamento de Informática do SUS. 



 

 
 

 

 

Em relação a faixa etária as maiores ocorrências de hospitalizações 

foram encontradas idosos com idade entre 60 a 69 anos, totalizando 266 

internações, e as menores ocorrências foram nos idosos com 80 anos ou mais, 

com um total de 174 internações (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Número de internações por DP por faixa etária. Fonte: DATASUS, 

Departamento de Informática do SUS. 

 

Fonte: DATASUS, Departamento de Informática do SUS 

 

Na análise da taxa de mortalidade, a região norte foi a que apresentou 

os valores mais elevados, com um total de 14,81, já a região centro-oeste em 

compensação apresentou os menores valores com 1,69. Em relação a faixa 

etária na taxa de mortalidade os idosos com 80 anos ou mais prevaleceram 

sendo 17,82 e a que apresentou menos foram os idosos com idade entre 60 a 

69 anos com 3,76, sendo que na faixa etária de 50 a 59 anos não apresentou 

registros (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Taxa de mortalidade por doença de Parkinson, considerando as 

macrorregiões do Brasil, com ênfase na faixa etária. Fonte: DATASUS, Departamento de 

Informática do SUS. 



 

 
 

 

 

Fonte: DATASUS, Departamento de Informática do SUS 

A doença de Parkinson é apontada como a segunda doença 

neurodegenerativa senil que mais ocorre à população acima de 65 anos, 

estima-se que esse distúrbio acomete cerca de 1% da população mundial 

(MENESES, 1996).  

A DP costuma ter um início insidioso, dessa forma o portador dificilmente 

identifica o momento que teve início as mudanças, para que os sinais clínicos 

da doença se tornem evidentes é necessário que ocorra uma perda de pelo 

menos 80% dos neurônios dopaminérgicos na substancia negra e o mesmo 

grau de depleção de dopamina no corpo estriado (NATIONAL PARKINSON 

FOUDATION, 2008).  No Brasil, estudos recentes mostram que 3,4 % da 

população acima de 64 anos de idade têm DP (AZEVEDO; CARDOSO, 2009). 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível concluir que a região sudeste apresentou o maior número de 

internações e que a faixa etária com a maior incidência de internações foi entre 

60 e 69 anos. Diferente das internações, a taxa de mortalidade se apresentou 

mais evidente na região norte, e na faixa etária de 80 anos e mais, isso pode 

ser explicado devido a associação de outras patologias nesse intervalo de 

idades como causa da alta mortalidade. Reafirmando a necessidade de 

implantação de políticas públicas de saúde que tenham como foco essa faixa 

etária. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma 

abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o 

desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades 

especiais (ANDE-BRASIL, 2018). 

A técnica se consolidou no Brasil no ano de 1989, com a criação da Associação 

Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL), devido a estudiosos sentirem a importância 

de implantar esse método de tratamento com segurança, evitando que se proliferasse 

de maneira desordenada, facilitando sua normatização (BRACCIALLI et al., 2011). 

Praticante de Equoterapia é o termo utilizado para designar a pessoa com 

deficiência ou com necessidades especiais quando em atividade equoterápica. Nesta 

situação, o sujeito do processo participa de sua reabilitação, na medida em que 

interage com o cavalo (ANDE-BRASIL, 2018). 

Para serem feitos os atendimentos de Equoterapia necessita-se de um CE, que 

é uma entidade jurídica, que deve dispor de instalações físicas e equipamentos 

adequados, onde, exige uma equipe técnica habilitada, cavalos treinados e, ainda, um 

pessoal para serviços gerais, com a finalidade de prestar um atendimento de 

qualidade às pessoas que buscam este tratamento (ANDE-BRASIL, 2010). 

A equipe técnica multiprofissional e de atuação interdisciplinar é constituída por 

profissionais das áreas da saúde, educação e equitação, sendo necessário para as 

duas primeiras, o diploma de nível superior para a realização do curso de habilitação 

em Equoterapia (ANDE-BRASIL, 2010). A equipe de apoio é constituída por auxiliares 
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guias e tratadores. Essas pessoas necessitam receber treinamento específico e 

periódico das equipe multiprofissional nos CE, com relação aos praticantes, patologias 

e cavalos de Equoterapia. É importante que ocorram reavaliações e reciclagens 

periódicas com toda a equipe do CE (ANDE BRASIL, 2011).  

Esse projeto é de suma importância pois pretende implantar o CE na 

universidade para atender os praticantes da região de Jataí, propondo a comunidade 

interna da universidade atividades de ensino, pesquisa e extensão, gerando 

benefícios para a sociedade Jataiense e região. 

 

2 BASE TEÓRICA 

Desde a antiguidade já se usava o cavalo para reabilitação de indivíduos com 

alguma injúria a saúde, há registros a.C. que Hipócrates usava para o tratamento de 

insônia, e também relatava que ao realizar a equitação melhorava-se o tônus da 

musculatura (LEITÃO, 2008). 

O passo do cavalo gera uma série de oscilações simultâneas que resulta em 

movimentos tridimensionais na coluna do praticante, que se traduz, no plano vertical, 

movimento para cima e para baixo; no plano horizontal, para a direita e para esquerda, 

segundo o eixo transversal e para frente e para trás segundo o eixo longitudinal. Este 

movimento que é completado com a mínima torção do quadril do praticante que é 

provocada pela inflexões laterais do dorso do animal (GUERRERO; ÁLVAREZ, 2011). 

A andadura do cavalo pode variar entre o transpistar, sobrepistar e antepistar, 

sendo que essas alterações podem ser desencadeadas dentro das necessidades de 

cada indivíduo (PIEROBON; GALETTI, 2008). Cada modificação do passo do cavalo, 

velocidade, estimulação de direção interferem como resposta ao deslocamento do 

centro de gravidade do praticante (OLIVEIRA, 2015). 

O tratamento é recomendado para pessoas com algum déficit motor decorrente 

de lesões neurológicas localizadas em nível cerebral, medular e nervos periféricos, 

distúrbios evolutivos de origem genética, distúrbios de linguagem e de aprendizagem, 

distúrbios comportamentais, distúrbios sensoriais e patologias traumato-ortopédicas 

(ESPINDOLA et al., 2012). 

A Hipoterapia ajuda no desenvolvimento e na aquisição das funções 

psicomotoras, utilizando o animal como instrumento cinesioterapêutico, por meio de 

atividades que desenvolve habilidades motoras. Incide também na melhora do 

sistema sensorial e no funcionamento neuromotor, por meio do feedback adaptativo 



ao meio ambiente e aos movimentos proporcionados pelo cavalo, provocando a 

melhora da função (STERBA et al., 2007). Nas costas do cavalo, o praticante recebe 

estímulos proprioceptivos, táteis, auditivos, visuais, vestibulares e olfativos 

(CAVALCANTI; GALVÃO, 2007). 

As precauções e contra indicações em relação ao tratamento equoterápico são 

indivíduos com Instabilidade Atlanto-axial; Osteoporose; Rigidez articular; Luxação de 

quadril; Distrofia muscular; Epilepsia; Hidrocefalia; Amputação; Hipertensão; 

Obesidade; Quadros inflamatórios e infecciosos e Alergias. Todas essas patologias 

devem ser avaliadas e dependendo do grau e da estabilidade averígua-se é indicado 

o tratamento com devidas precauções (CUNHA et al., 2012). 

 

3 OBJETIVOS 

Diante do exposto, o presente projeto foi elaborado com objetivo de propor a 

implantação estrutural do CE da UFG – Regional Jataí como também a equipe 

multiprofissional e de apoio. 

 

4 METODOLOGIA 

O serviço será organizado através da observação de recursos da literatura, 

discussões de ideias com profissionais de outros CE, seguindo a recomendação da 

ANDE-BRASIL, onde os profissionais básicos para começar os atendimentos, são o 

fisioterapeuta, psicólogo e o equitador.  

Apresentamos a proposta para o diretor do campus, onde estavam reunidos, a 

pesquisadora, duas orientandas, o representante da ciências da saúde, e uma 

profissional que trabalha na área há algum tempo. O diretor considerou o projeto 

bastante viável, e sugeriu que será necessário reunir com outros cursos, com a 

finalidade de organizar o serviço e discutir sobre o que precisa ser modificado, para 

começar a desenvolver as atividades.  

A implantação de um CE na UFG – Regional Jataí é uma proposta 

multiprofissional com atuação interdisciplinar. A equipe multiprofissional será 

composta pelos seguintes profissionais, como o médico, fisioterapeuta, psicólogo, 

enfermeiro, educador físico, pedagogo, equitador, fonoaudiólogo e terapeuta 

ocupacional que no decorrer do trabalho de conclusão de curso serão especificados 

a sua atuação dentro do CE. Para que obtenham o conhecimento sobre a equoterapia, 

o profissional e acadêmico selecionado, antes de ingressar no projeto, receberá 



treinamentos específicos, onde aprenderá técnicas de montaria, domínio e 

conhecimento sobre o cavalo, afim de adquirirem total segurança no manuseio do 

animal. Como também um curso introdutório de Equoterapia, para todos os discentes 

e docentes selecionados. 

O cuidado com cavalo, é muito importante, pois ele é o instrumento de trabalho, 

com isto, o mesmo precisa estar saudável, e disposto para os atendimentos. Assim, 

médico veterinário e o zootecnista trabalham como a equipe de apoio em conjunto 

para garantir o bem estar do animal, e dentro da própria universidade serão recrutados 

esses profissionais.  

Para a representação do centro necessita-se de um diretor que tem a 

responsabilidade administrativa e legal sobre o centro e pelas atividades que ali se 

desenvolvem, podendo ser um profissional da área de saúde, educação, 

administrativa ou outra. 

Quando o serviço estiver implantado, serão feitas divulgações, nas escolas, 

como na Associação de Pais e amigos (APAE), Érica de Melo, e para outras 

instituições que necessitem, como o Albergue, Lar do idoso, Vila vida e para a 

população da cidade. 

A recepção dos praticantes será na Clínica Escola de Fisioterapia, onde serão 

realizados a triagem e as avaliações, após ser encaminhada a indicação médica, 

avaliação fisioterapêutica e a avaliação psicológica, o praticante está pronto para 

atividade. O mesmo deve usar todos os equipamentos para sua proteção, como o 

capacete, recursos que pode ser arrecadados por doações ou ser comprados. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A finalidade principal da criação de um CE na UFG é desenvolver ensino, 

pesquisa e extensão, diante disso, sendo na universidade, facilitará os atendimentos. 

Com a implantação do CE na Universidade Federal Goiás: Serão atendidos mais 

indivíduos, que necessitam do atendimento equoterápico; Irá aumentar o número de 

projetos de pesquisa e extensão, no campus; Criará um campo maior de estágios para 

todos os cursos citados anteriormente, e que farão parte da equipe; Aperfeiçoará o 

ensino, pois desenvolve mais recursos nessa área de conhecimento, qualificando os 

estudantes. 

 Oliveira (2012) em seu estudo intitulado “A equoterapia como ferramenta de 

inclusão social nos Institutos Federais do Brasil” apresentado no 31° Seminário de 



extensão universitária do Sul, Rio Grande do Sul, relatou que após os primeiros meses 

de funcionamento do CE do Cavalo Crioulo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

(IFRS) – Campus Sertão percebeu-se que à qualificação dos alunos, que passaram a 

ter conhecimentos básicos de equoterapia, possibilitou mais um campo de atuação 

profissional após sua formação. E o CE proporcionou um espaço para o trabalho de 

atividades de extensão e pesquisa das áreas de saúde e educação, proporcionando 

a instituição federal que a tríade ensino, pesquisa e extensão fosse plenamente 

atendida. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Equoterapia gera muitos benefícios a saúde dos praticantes, diante disto, a 

criação de um CE é bastante viável. Além de atender mais indivíduos que necessitam 

de atendimentos e também pelos alunos que sentem a necessidade de se 

desenvolver mais projetos de pesquisas e extensão, com diferentes populações de 

diferentes idades. E do mesmo modo estimula a integração com diversos cursos, onde 

cada um contribui para ser desenvolvido um ótimo trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

A promoção da saúde visa a qualidade de vida, autonomia e estímulo do 

indivíduo e da coletividade ao autocuidado (JANINI; BESSLER; VARGAS, 2015). No 

entanto, a educação em saúde, um método de ensino-aprendizagem entre o educador 

e o educando, é o principal mecanismo que viabiliza a promoção da saúde, uma vez 

que contribui para que o indivíduo seja corresponsável pela sua saúde e assim 

prevenir doenças e agravos. Diante disso, entende-se que a educação e a promoção 

da saúde caminham juntas, promovendo a conscientização e o empoderamento do 

indivíduo para a melhoria de sua qualidade de vida (JUNQUEIRA; SANTOS, 2013). 

Tendo em vista a capacidade do indivíduo em ser protagonista da própria 

qualidade de vida, torna-se clara a importância da realização de educação em saúde 

sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) para a comunidade, uma vez que 

são infecções de fácil prevenção e diagnóstico, tendo tratamento disponível no 

Sistema Único de Saúde (SUS). 



Dentre as inúmeras IST, foram elencadas para discussão na comunidade e no 

presente trabalho: HIV/Aids, Sífilis e Hepatites B e C. 

 

2 BASE TEÓRICA 

           As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) é considerado um importante 

problema de saúde pública no mundo e possui uma elevada incidência em vários 

países. Cotidianamente mais de um milhão de pessoas contraem algum tipo de IST 

(OMS, 2005). 

        As IST são causadas por diversos microrganismos como vírus e bactérias. O 

contato sexual, seja oral, vaginal ou anal, com pessoa infectada, sem o uso de 

preservativo, é a principal forma de transmissão. Além disso, pode ser transmitida 

verticalmente, ou seja, o filho possui grandes chances de contrair a doença da mãe 

por intermédio da gestação, parto ou amamentação (BRASIL, 2018).  

O diagnóstico e o tratamento de uma IST em fase inicial podem evitar 

complicações e sequelas como infertilidade, aborto e gravidez ectópica (OMS, 2005). 

O tratamento de indivíduos infectados interrompe a cadeia de transmissão e melhora 

a qualidade de vida dos mesmos (BRASIL, 2018). 

De acordo com o Brasil (2017a), HIV é uma sigla em inglês que significa vírus 

da imunodeficiência humana. O HIV atinge o sistema imunológico, responsável pela 

defesa do organismo humano contra doenças, causando a Aids.  

No Brasil nos anos de 1980 a junho de 2017 foram detectados no país 882.810 

casos de Aids. Sendo 65,3% correspondente a homens e 34,7% a mulheres, com 

predominância na faixa etária entre 25 e 39 anos. As regiões Sudeste e Sul se 

destacam com maior ocorrência de casos notificados 52,3% e 20,1%, 

respectivamente. De 1980 a dezembro de 2016 foram constatados 316.088 óbitos por 

HIV/Aids (BRASIL, 2017a). 

Segundo Brasil (2017b), a Sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum 

e se manifesta em estágios distintos (sífilis primária, secundária, latente e terciária). 

No estágio primário existe uma ferida, geralmente única, no local de entrada da 

bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros locais da pele); no 

estágio secundário pode ocorrer manchas no corpo, que geralmente não coçam, 

incluindo palmas das mãos e plantas dos pés; no latente não há sinais ou sintomas; e 

no terciário apresenta principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e 



neurológicas, podendo levar à morte. O teste rápido (TR) para identificação da sífilis 

pode ser realizado nos serviços de saúde do SUS, com leitura rápida (BRASIL, 

2017b).  

Em 2016, foram notificados 87.593 casos de sífilis contraída, 37.436 casos de 

sífilis em gestantes e 20.474 casos de sífilis congênita entre eles, 185 óbitos no Brasil 

(BRASIL, 2017b).  

As Hepatites Virais B e C consistem em doenças infecciosas virais e 

contagiosas, na qual a primeira é causada pelo vírus HBV e tem como agente 

etiológico o vírus DNA e a Hepatite C tem origem do vírus HCV e agente etiológico o 

vírus RNA. Nos dois casos as manifestações se dão de forma assintomática ou 

sintomática (BRASIL, 2005). 

Tanto a Hepatite B quanto a Hepatite C podem ser transmitidas através de 

relações sexuais sem uso de preservativo, transfusão sanguínea, aleitamento 

materno e acidentes com materiais perfurocortantes. Em indivíduos infectados com o 

HBV, 90 a 95% se curam; 5 a 10% permanecem com o vírus por mais de 6 meses, 

evoluindo para a forma crônica da doença. No vírus HCV em média 80% das pessoas 

que se infectam não conseguem eliminar o vírus, evoluindo para formas crônicas. O 

restante, 20% conseguem eliminá-lo dentro de um período de seis meses do início da 

infecção (BRASIL, 2005). 

 

3 OBJETIVO 

Relatar a realização de ação educativa em saúde sobre IST na comunidade e 

a experiência dos acadêmicos na X Feira de Saúde: Enfermagem em Ação.  

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência referente ao estande de IST presente no 

projeto de extensão intitulado: “X Feira de Saúde UFG Jataí: Enfermagem em ação”, 

idealizado e executado pelos discentes do 2° período do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, realizado em 

fevereiro de 2018, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tendo como público alvo 

toda a população Jataiense. 

Durante o evento, os participantes receberam orientações dos estudantes a 

respeito de Infecções Sexualmente Transmissíveis - HIV, Sífilis e Hepatites B e C. A 



atividade teve o propósito de informar, orientar e tirar dúvidas. Foram abordados os 

sinais e sintomas destas doenças, formas de transmissão e a importância da 

prevenção e tratamento. Os participantes preencheram uma ficha onde era abordado 

variáveis como: sexo, uso de preservativo, histórico de IST, se sim, quais e se havia 

realizado o teste rápido alguma vez. 

Os interessados em realizar o teste rápido para HIV, Sífilis e Hepatites B e C, 

foram encaminhados a consulta de enfermagem para realização dos exames. 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As atividades iniciaram às 8h30min, atendendo aproximadamente 300 

pessoas. O estande com a temática de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) 

abordou a patogenia das seguintes infecções: HIV, Sífilis, Hepatites B e C, bem como 

as formas de transmissão e prevenção. Os visitantes receberam kits contendo 

preservativos e folder informativo. Logo após as orientações, receberam senhas de 

encaminhamento para atendimento e realização de teste rápido pelo enfermeiro na 

UBS. Em seguida, foi aplicado um questionário semiestruturado contendo as 

seguintes variáveis: sexo, uso de preservativo, se já contraiu alguma IST, se sim, 

quais e se já realizou teste rápido alguma vez.  

No estande de IST, foram atendidas ao todo 94 pessoas. Destas, 68,1% eram 

do sexo feminino e 31,9% do sexo masculino, isso demonstra de acordo com a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (2009), que os mesmos procuram 

menos ao serviço de saúde comparado às mulheres, consequentemente apresentam 

mais chances de adquirir alguma doença.  

Do total de mulheres, 35,9% relataram usar preservativo nas relações sexuais 

enquanto 64,1% não usam. 6,3% já contraíram alguma IST, como hepatite B, HPV e 

candidíase e 93,7% afirmaram nunca ter adquirido nenhuma IST. 48,4% já realizaram 

teste rápido em algum momento da vida e 51,6% nunca fizeram o exame. 

Dos homens, 46,7% disseram usar preservativo durante as relações sexuais 

em contrapartida 53,3% não fazem uso. Destes, 10% já tiveram IST, como gonorréia 

e 90% referiram nunca terem sido contaminados com nenhum tipo de IST. Dos 

participantes em geral, 46,7% já realizaram teste rápido alguma vez, enquanto 53,3% 

não haviam realizado. 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A X Feira de Saúde foi um importante instrumento na disseminação do 

conhecimento à comunidade em geral. Ressalta-se a importância de oferecer a 

educação em saúde à população, o que possibilita sanar as dúvidas quanto às formas 

de prevenção e transmissão de IST, promoção da saúde e melhora na qualidade de 

vida. 

Aos acadêmicos, as atividades oportunizaram ensinamentos e experiências ao 

realizar educação em saúde de forma atrativa e efetiva, associando a teoria com a 

prática proporcionando uma melhor formação profissional.  
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APICULTURA: GERANDO RENDA PARA O PEQUENO PRODUTOR – 

BENEFICIAMENTO DO MEL1 

 

MACEDO, Luandra Sousa2; ALMEIDA, Erin Caperuto3; CASTRO, Ana Luisa 

Aguiar4, ALMEIDA, Lucas Pereira5 

 

Palavras-chave: apiário, Apis melífera, boas práticas de fabricação, higiene, SIM 

 

1 INTRODUÇÃO 

Para o empreendedor apícola, além do conhecimento técnico de manejo das 

colmeias, é importante o conhecimento das variedades vegetais disponíveis na 

região para a captura do pólen e néctar, do cálculo do custo de produção e 

produtividade da atividade e que a extração/beneficiamento do mel sejam realizados 

em instalações adequadas, com maquinário específico, garantindo a qualidade do 

produto final e a segurança na comercialização dos mesmos.  

A possibilidade da extração e beneficiamento do mel ser realizada em uma 

Unidade de Beneficiamento para esta finalidade vem atender aos anseios dos 

produtores na busca pela agregação de valor ao produto e possibilidade do aumento 

da renda, pois cresce cada vez mais a preocupação das pessoas com a qualidade 

dos alimentos que consomem, sejam de origem animal ou vegetal. Nesse contexto, 

o mel também deve satisfazer às exigências do consumidor quanto à qualidade, 

valor nutricional, sabor e aparência característicos, além da garantia da aplicação 

das boas condições de higiene e sanidade na colheita, na extração e no 

beneficiamento.  
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2 BASE TEÓRICA 

A obtenção de um produto seguro depende da qualidade da matéria-prima e 

dos procedimentos de transformação do produto até sua distribuição (SPERS & 

KASSOF, 1996). Muitos apicultores de Jataí estão na categoria de produtores 

artesanais, que realizam extração do mel nas propriedades e em condições rústicas, 

correndo riscos de contaminar o produto. Nesse cenário, a utilização das Unidades 

de Beneficiamento e a implantação das Boas Práticas Apícolas, resultam na 

melhoria da qualidade do mel produzido, promovendo o despertar para a 

comercialização além do mercado local (VILELA, 2000; MOURA, 2010). 

A Unidade de Beneficiamento representa o maior investimento do 

empreendimento apícola, devendo ser bem planejada e construída atendendo às 

exigências legais ao que se refere às condições higiênico-sanitárias determinadas 

por leis, para garantir a qualidade do produto e a consequente certificação de 

inspeção sanitária (SOUZA, 2004; SOUZA, 2006). 

Assim a Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí (UFG/REJ), através 

do presente projeto além de disponibilizar as instalações do Setor de Apicultura e 

sua massa crítica (corpo discente e docente) à comunidade, construirá a Unidade 

Central de Extração e Beneficiamento de Mel. Toda essa estrutura será utilizada 

como laboratório para a troca de saberes/experiências e treinamento dos apicultores 

e discentes de Jataí para torná-los empresários do mel autossuficientes 

 

3 OBJETIVOS 

 Prover uma Unidade de Beneficiamento de Mel para que os pequenos 

produtores deixem de fazer a extração de mel de forma artesanal, agregando valor e 

ampliando o mercado de comercialização 

 

4 METODOLOGIA 

Foi realizado o preparo da Unidade de Beneficiamento para obtenção da 

autorização de funcionamento junto ao Serviço de Inspeção Municipal de Jataí e 

auxilio no beneficiamento do mel de forma artesanal pelos produtores beneficiados 

com o recebimento do kit apícola, seguindo as boas práticas de fabricação. 

 



 

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Buscou-se junto à Associação de Apicultores de Jataí (ASSAJA), informações 

sobre o crescimento da atividade na cidade e fomos informados que cinco novos 

apicultores iniciaram atividade em 2018. Espera-se que os produtores da ASSAJA 

possam ser atendidos pela Unidade de Beneficiamento, reduzindo os custos com a 

compra e adequação das condições para extração de mel. Os apicultores já 

existentes na região tem divulgado o espaço da UFG/REJ como oportunidade para 

crescimento e permanecia deles na atividade. 

Foram distribuídos kits de produção apícola para três diferentes produtores, 

com grau de instrução técnica diferenciada. Foram selecionados para o recebimento 

do kit os participantes que demonstraram interesse em participar da atividade e foi 

proposto que o acompanhamento técnico estaria disponível.  

Dos três apicultores que receberam os kits tem-se as seguintes informações: 

Produtor 1: nunca procurou auxílio para o desenvolvimento da atividade, Acredita-se 

que isto deve-se ao fato que ela mora em um assentamento onde há apicultores em 

atividade, que devem ter esclarecido suas dúvidas o que, de certa forma, é um 

objetivo do projeto (autossuficiência no desenvolvimento das atividades). A 

UFG/REJ não tem relato do desenvolvimento das atividades de produção de mel no 

período de realização do projeto. 

Produtor 2: iniciou atividade apícola com o recebimento do kit. É formado em 

Zootecnia e teve interesse pela produção desde a graduação, observando e 

auxiliando as atividades no Setor de Apicultura. Das 10 caixas recebidas pelo 

produtor em 2017, todas estão povoadas, mas somente cinco enxames estão 

produzindo nesse período de florada de 2018. Foram retirados 50 quilos de mel, em 

duas oportunidades diferentes, na Unidade de Beneficiamento da UFG/REJ, de 

forma artesanal e para consumo próprio e familiar, respeitando as condições de 

higiene preconizadas. 

Produtor 3: apicultor experiente que já contatou a UFG/REJ para agendar o 

beneficiamento de sua produção no final do período de safra.  

Para a autorização do funcionamento da Unidade de Beneficiamento da 

UFG/REJ, diversas exigências foram feitas o que acarretou necessidade de 

adequação das instalações, fazendo com que o processo ainda esteja em 



 

 

andamento. Foi solicitado que todas as janelas tivessem telas removíveis e laváveis, 

ralos de aço inoxidável que pudesse ser fechado, rodo nas portas para impedir a 

entrada de animais, paredes e piso pintados com tinta lavável, porta sabão e papel 

toalha na área interna e externa, lavatório e lavador de botas na área externa e 

cloração da água utilizada na Unidade. 

Após a adaptação da sala, o fiscal do Serviço de Inspeção Municipal vistoriou 

o ambiente e entregou a relação de documentos que foram preenchidos e entregues 

no protocolo da Prefeitura Municipal de Jataí e encaminhados para o Serviço de 

Inspeção Municipal. 

Foi realizada uma extração/beneficiamento de mel sob supervisão do fiscal, 

para treinamento e correção das ações da equipe de forma que fossem atendidas 

todas as normas de boas condições de higiene e manipulação do mel. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os apicultores em atividade que não possuem instalações adequadas para o 

beneficiamento já têm procurado a UFG/REJ, agendando a utilização da Sala de 

Beneficiamento.  

A equipe executora está apta para orientar a utilização da Unidade de 

Beneficiamento da UFG/REJ seguindo as boas práticas de manipulação e 

beneficiamento do mel, assim como auxiliar no trâmite de implantação de outras 

Unidades de Beneficiamento, caso seja o desejo do apicultor. 
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APICULTURA: GERANDO RENDA PARA O PEQUENO PRODUTOR – 

ACOMPANHAMENTO DOS APICULTORES NO CAMPO1 
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1 INTRODUÇÃO 

 No Brasil a apicultura racional e tecnificada é atividade nova que apenas no 

início dos anos 80 começou a se espalhar como atividade agropecuária, chegando 

até os pequenos produtores somente nos anos 90. A atividade é constituída de 

forma geral de pequenos apiários mantidos por famílias de agricultores com base de 

produção agroecológica e inseridos nas dinâmicas da economia solidária.  

Neste contexto, observa-se a necessidade de treinamento nos aspectos 

técnicos e econômicos, pois grande parte dos apicultores necessita de suporte e 

orientação, desde a escolha de implantação do apiário, de modo a aproveitar a 

florada disponível na propriedade, até a gestão, monitoramento da atividade e 

comercialização de produtos apícolas, sendo estes os anseios à serem supridos 

com a execução do Projeto. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A apicultura apresenta-se como uma alternativa de subsistência para o 

agricultor familiar, sendo considerada o tripé da sustentabilidade, permitindo a 

melhoria da qualidade de vida dos produtores sem agressão ao meio ambiente 

(FREITAS et al., 2004). Possui ainda importante papel sócio econômico, pois 
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proporciona dezenas de empregos, diretos e indiretos (SOMMER, 1996), ocupando 

a mão de obra familiar no campo, diminuindo o êxodo rural dessas famílias 

(ALCOFORADO FILHO, 1998) e ao mesmo tempo preserva a cultura local. 

seu negócio e observando a apicultura com visão empresarial (ALMEIDA & 

CARVALHO, 2009). 

Desta forma, a apicultura vem sendo desenvolvida como atividade que gera 

possibilidades de renda adicional e que favorece o consumo mais frequente de mel 

na dieta familiar, sem falar nos benefícios da polinização das plantas nativas, 

frutíferas e exóticas que induz: ampliação do volume de frutos e sementes, e, 

consequentemente crescimento da cobertura vegetal e maior produtividade. As 

vantagens da apicultura fazem dela uma atividade que estimula mudanças de 

atitude do produtor para uma mentalidade mais preservacionista, estimulando a 

preservação do ecossistema local (DA SILVA, 2004).  

Sendo assim, é importante formar um apicultor treinado e assistido 

periodicamente, e que esteja apto a transferir a tecnologia correta, para evitar o 

manejo inadequado das colmeias e não comprometer a produção do mel e manter-

se inserido na atividade apícola (SOUZA, 2006).  

 

3 OBJETIVOS 

Gerar conhecimento e interesse para a prática da apicultura, melhorando a 

inserção produtiva e diversidade na geração de renda do pequeno produtor rural. 

 

4 METODOLOGIA 

Foram distribuídos kits de produção apícola para três diferentes produtores, 

com grau de instrução técnica diferenciada. Os produtores que manifestaram 

interesse em iniciar atividade apícola no 1º Curso de Manejo de Abelhas, que 

ocorreu em 2016, receberam os kits. Na ocasião da entrega, foi informada a 

disponibilidade de acompanhamento técnico por parte do Projeto, mediante 

solicitação.  

 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 



 

 

Dos três apicultores que receberam os kits, uma das produtoras nunca 

procurou auxílio para desenvolver a atividade. Provavelmente isso ocorreu, pois ela 

mora em um assentamento onde há apicultores em atividade, que devem ter 

esclarecido suas dúvidas, atingindo assim um dos propósitos do projeto que seria a 

autossuficiência no desenvolvimento das atividades. Não há relato das atividades 

desenvolvidas ou da produção de mel no período de realização do projeto. 

O segundo produtor beneficiado com o kit apícola também está iniciando a 

atividade. É formado em Zootecnia e teve o interesse pela produção despertado 

durante a graduação. Das dez caixas recebidas no ano de 2017, todas estão 

povoadas mas somente cinco enxames estão produzindo até esse momento da 

florada de 2018. Foram retirados 50 quilos de mel, com previsão de aumento de 

produção até o final da florada.  

A produtividade ainda é inferior à média nacional (cerca de 20 

kg/colmeia/ano), mas acredita-se que até o final do ciclo produtivo a média nacional 

seja atingida, o que já representaria uma boa produção para o primeiro ano de um 

apicultor iniciante. O fato de somente 50% das colmeias estarem produzindo deu-se 

devido ao fenômeno denominado enxameação, que ocorre de forma corriqueira nos 

apiários em épocas de falta ou excesso de alimento na natureza.  

Esse apicultor já implementou mais cinco colmeias, além dos recebidos no kit 

entregue pela UFG/REJ, totalizando 15 colmeias em sua propriedade. O local de 

instalação do apiário ainda está sendo estudado pelo apicultor, que distribuiu seus 

enxames em diferentes locais de sua fazenda e observa o comportamento e 

desenvolvimento dos enxames, para escolha do local definitivo. A UFG/REJ auxiliou 

em algumas atividades, entretanto o apicultor iniciante buscou auxílio principalmente 

com um apicultor experiente da região, que sempre auxilia a equipe executora do 

projeto. 

O terceiro produtor que recebeu o kit apícola já tem experiência no ramo da 

apicultura e apresentou à UFG/REJ relatório detalhado da atividade dos enxames. A 

colmeia 1 teve enxame capturado no início do mês de agosto de 2018, o produtor irá 

incluir quadros de cria de outras colmeias com o objetivo de fortalecer o enxame. A 

colmeia 2 já produziu no ano de 2018, cerca de 30 quilos de mel, e está totalmente 

ativa, completando a sua segunda melgueira nesta safra, mesmo após ter sido 



 

 

predada pelo tatu canastra. 

A colmeia 3 teve enxame capturado no início do mês de maio de 2018 e está 

totalmente ativa, completando a sua segunda melgueira nesta safra. A colmeia 4 é 

bastante produtiva, produziu 15 quilos em 2018 e 15 dias após a coleta já estava 

com 2 melgueiras cheias novamente, recebendo uma terceira melgueira. As abelhas 

são agressivas, mas não tem propensão à enxameação, motivo pelo qual o produtor 

já formou outros quatro enxames a partir deste (alta produtividade e baixa 

enxameação). A colmeia 5 é proveniente do enxame da colmeia 4, que foi dividido 

no mês de junho, já terá melgueira cheia em setembro. 

A colmeia 6, 7 e 9 também são provenientes do enxame da colmeia 4, e são 

produtoras de favo no vidro. Da colmeia 6 foi feita uma colheita e será colhido mais 

uma vez no mês de setembro, das colmeias 7 e 9 também serão feitas colheitas no 

mês de setembro. 

A colmeia 23 (corresponde ao enxame número 8) foi capturada e como a 

postura da rainha não estava boa ela foi substituída, sendo assim esse ano não 

haverá produção deste enxame. A colmeia 30 (corresponde ao enxame número 10) 

foi capturada no mês de agosto de 2018 e como o enxame era fraco, foi inserido 

quadro de cria de outros enxames mais fortes, com expectativa de produção até o 

final da florada deste ano. O produtor possui alguns outros enxames que servem 

principalmente como doadores de cria para fortalecimento de enxames mais fracos, 

os ninhos são fabricados por ele. 

A produtividade total não foi avaliada, pois o projeto se encerra no meio da 

florada anual, entretanto as atividades da equipe executora serão continuadas, 

assim como o projeto e seus objetivos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aumento de produtores na atividade não foi grande e a procura por 

capacitação foi pequena, entretanto acredita-se que ao final do primeiro ano de 

atividade estes produtores se interessarão em obter mais conhecimento e diferentes 

técnicas de manejo. Contatou-se que o apicultor com maior experiência obteve mais 

êxito na prática apícola, mostrando inclusive relatório mais detalhado, por ter 

controle zootécnico do seu apiário, sabendo quais aspectos devem ser monitorados 



 

 

e manejados para controle da produção. Percebe-se que a equipe executora deve 

elaborar fichas de controle de manejo para auxiliar os apicultores iniciantes, que 

servirão como balizadoras do manejo, que por vezes não são realizados por falta de 

conhecimento e prática e não por falta de vontade. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O presente resumo relata um pouco da experiência do projeto “Cinema e 

Direito: um outro olhar”, o qual se propõe a compor a construção do papel social da 

universidade em um processo educativo, cultural e também científico, pois articula a 

extensão universitária desde a perspectiva da educação popular. A equipe executora 

do projeto é composta por docentes da rede pública estadual e federal de educação, 

e discentes como realizadores das atividades, que, por meio de metodologias 

dialógicas desenvolvem ações que contribuam com processos de conscientização de 

todos os envolvidos. Além disso, a participação das e dos discentes justifica-se pela 

necessidade de a Universidade pública estabelecer pontes entre a cultura acadêmica 
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e a cultura de massa por meio do cinema e sua linguagem, que por vezes se 

demonstra mais acessível aos diversos grupos que compõem a sociedade. 

Ademais, a aproximação das e dos estudantes universitárias(os) com a 

realidade da comunidade contribui na formação de profissionais críticos da realidade 

social que os cerca, se comprometendo com a luta incessante pela efetivação dos 

direitos humanos. Também permitirá a formação de pesquisadoras(es) 

preparadas(os) para a elaboração de pesquisas empíricas e socialmente 

referenciadas. 

 

2 BASE TEÓRICA 

Os debates sobre direitos humanos tomaram corpo principalmente no pós 

guerra, seguindo-se vários documentos internacionais visando a proteção da 

dignidade humana. Entretanto, tais debates não são limitados pelo período histórico 

pós-guerra, nem tampouco por tratados internacionais com um viés eurocêntrico, visto 

que muito antes já existiam discussões nesse sentido, sempre pautadas pelo embates 

entre opressores e oprimidos, como demonstra DE LIMA TRINDADE (2002).  

Alguns importantes documentos emergiram no cenário internacional no pós-

guerra, período em que existia um grande debate acerca da violação de direitos 

humanos ocorridos na 2ª Guerra. Desse modo, foram discutidos documentos para 

estabelecer medidas que evitassem outros conflitos e que novas atrocidades que 

feriam a dignidade humana se repetissem, dentre eles a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

De modo geral, a Declaração buscava estabelecer a proteção dos direitos 

humanos, instituindo o princípio da igualdade essencial de todo ser humano ao prever 

que todas as pessoas são iguais sem distinções de raça, cor, sexo, língua, religião, 

opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. 

Já os Pactos em questão se atentaram a proteção dos direitos de primeira e segunda 

geração como, por exemplo, as liberdades individuais e garantias de acesso à justiça 

e participação política e os direitos de trabalho e o direito à saúde, direito à educação 

e a um padrão de vida adequado.   

Outro importante documento internacional é o Pacto São José da Costa Rica, 

também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, constituindo 

uma das bases do sistema das Américas de proteção dos Direitos Humanos. A 



referida Convenção criou dois órgãos para assegurar a efetivação da proteção à 

dignidade humana e julgar casos de violação de direitos humanos: a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Inclusive, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos pela violação dos direitos das 

mulheres e a conivência com a violência doméstica no processo cujo polo passivo era 

a Sra. Maria da Penha. Essa condenação se somou à resistência histórica do 

movimento de mulheres, resultando na consolidação da Lei Maria da Penha. 

O documentário “O Silêncio das Inocentes” retrata a Lei Maria da Penha, 

demonstrando casos de mulheres em situação de violência, inclusive trazendo relatos 

da própria Maria da Penha. 

 

3 OBJETIVOS 

A partir da exibição de documentários, filmes e materiais de cunho 

cinematográficos, o Projeto de Extensão “Direito e Cinema: um outro olhar - Os 

Direitos Humanos nas Escolas” procura então promover a Educação em Direitos 

Humanos nas escolas do município de Jataí-GO, e através da ludicidade e a facilidade 

do contato do cinema com o outro, pretende contribuir na criticidade das e dos 

estudantes no contexto da realidade dos espaços de educação em Jataí-GO. 

Com base nos materiais exibidos, espera-se que as/os integrantes do Projeto 

de Extensão possam, em conjunto e com o tempo, identificar possíveis temas 

geradores da comunidade em voga, que permitam a organização de atividades que 

discutam direitos humanos; e assim, com a concretização do espaço de construção 

de uma nova forma de olhar, poder então organizar oficinas em parceria com outros 

cursos e projetos de extensão universitária comprometidos com a 

consubstancialização dos direitos humanos. 

Concomitantemente com as atividades extensionistas e como parte inerente da 

mesma, serão realizadas produções científicas sobre direitos humanos, educação 

popular e cinema.   

A partir do documentário “O Silêncio das Inocentes”, o projeto buscará abordar, 

apoiado na Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha, as questões que envolvem gênero e 

violência com a sensibilidade necessária ao processo formativo. Destarte, procura-se 

também trabalhar com os próprios relatos adquiridos para se construir um ideário da 

violência de gênero presente na comunidade local, procurando sempre se 



desvencilhar dos padrões patriarcais, onde a mulher está subjugada perante uma 

sociedade machista. 

Através deste debate de gênero, tentaremos dar voz às mulheres, meninas e 

jovens que se sentem silenciadas perante este contexto da sociedade patriarcal; e 

com a voz sendo ouvida, tentará estabelecer a união entre as mulheres para que estas 

nunca mais fiquem silenciadas. 

                                                                 

4 METODOLOGIA 

O Projeto de Extensão “Direito e Cinema: um outro olhar - Os Direitos Humanos 

nas Escolas” utiliza o método de Paulo Freire por entender que a Educação tem um 

papel de construção do indivíduo e pode auxiliar na libertação das opressões de toda 

natureza, em especial, desnaturalizar as relações de gênero a partir dos debates 

gerados pelo documentário “O Silêncio das Inocentes”.  

O projeto pretende, pela ação transformadora e emancipadora, identificar os 

problemas sociais comunitários e contribuir para a inclusão destes grupos, por meio 

da arte e da cultura cinematográfica, incentivando o diálogo como forma de produção, 

inovação e transferência dos saberes, auxiliando com a aprendizagem ativa das e dos 

discentes na produção de seus próprios conhecimentos. Entendendo o próprio cinema 

como um direito humano, a partir de leituras de Antônio Cândido, o projeto busca 

estabelecer um diálogo com a comunidade escolar, promovendo uma educação para 

além do ensino tradicional, de maneira que seja verdadeiramente libertador. De 

acordo com MAGRI (2012): 

 

[...] mesmo com suas limitações, poderá contribuir para o 

fortalecimento da construção de uma cultura para a vivência dos 

direitos humanos, tendo a educação papel primordial, sendo essa 

libertadora e problematizadora, como nos propõe Paulo Freire. A 

educação problematizadora proposta por Freire, a partir da sua 

metodologia, primando no processo de ensino--aprendizagem e a 

partir da realidade do sujeito, leva refletir sobre a realidade na qual o 

sujeito do processo está envolvido, buscando superar as situações de 

violação de direitos humanos. (MAGRI, 2012, p.44).    

 

Dessa forma, o projeto adota uma metodologia freiriana para estabelecer 

diálogos entre os participantes do projeto e os estudantes de colégios da rede pública 



e privada de Jataí - GO, com o objetivo de promover uma educação libertadora que 

seja capaz de conscientizar nas e nos estudantes uma vivência pautada nos direitos 

humanos.  

                                                              

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto busca estimular o diálogo entre a comunidade acadêmica e a 

comunidade escolar, levando em conta métodos da educação popular e libertadora 

de Paulo Freire. Por meio da cultura cinematográfica, será possível estimular debates 

com as e os estudantes dos mais diversos temas, em ênfase aqui a discussão sobre 

gênero e violência, tendo em vista a escolha do documentário “O Silêncio das 

Inocentes”, composto relatos e análises acerca da violência doméstica e familiar 

contra a mulher. 

Com o estímulo da Educação em Direitos Humanos, a finalidade do projeto 

poderá ser desenvolvida e expandida. Nos relatórios parcial e final constarão a 

pesquisa e levantamento de base de dados e de temas geradores, a coordenação de 

oficinas e a elaboração de relatórios; atividades que irão colaborar para que o elo 

entre a cultura acadêmica e a cultura de massa seja evidenciado. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível perceber que os Direitos Humanos ainda não foram consolidados 

em sua totalidade no ideário brasileiro. Ainda se tem muita dificuldade da 

concretização e efetivação destes direitos dentro da sociedade brasileira. Através 

deste Projeto de Extensão, podemos então aumentar o alcance do conhecimento dos 

Direitos Humanos dentro das escolas, e assim, expandindo cada vez mais um 

conhecimento que muitas vezes está enclausurado na academia. 

Através da exibição cinematográfica do documentário “Silêncio das Inocentes”, 

fomentando o debate acerca das desigualdades de gênero e a sua expressão máxima 

na violência, podemos levantar questionamentos importantes para a construção de 

um novo tipo de olhar e um novo modo de pensar. Não devemos apenas nos ater aos 

tratados e pactos que versam sobre os direitos humanos, pois se trata apenas de uma 

dogmática que só pode ser concretizada na práxis histórica. Sendo assim, com a 

ludicidade encontrada no material cinematográfico, cresce o leque de possibilidades 

ao se falar sobre Direitos Humanos e seus desdobramentos. 
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SAÚDE SEXUAL: EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA ADOLESCENTES E 

JOVENS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE JATAÍ/GO¹ 

 

SILVA, Marcus M. dos¹; RIBEIRO, Nayane² T.; CAETANO, Thaynara A³; 

SOUZA, Marise Ramos 4. 

Palavras-chave: adolescência; sexualidade; saúde; IST. 

INTRODUÇÃO 

 A adolescência é um período muito especial no desenvolvimento 

humano, considerada a transição entre a infância e a idade adulta, 

caracterizada por intenso crescimento e desenvolvimento que se manifesta por 

marcantes transformações anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais. Em 

um contexto mais psicológico, é a etapa na qual o Indivíduo busca a identidade 

adulta, apoiando-se nas primeiras relações afetivas, já interiorizadas, que teve 

com seus familiares e verificando a realidade que a sua sociedade lhe oferece 

(BRÊTAS, 2002). 

 A educação sexual tem um papel importante na evolução da construção 

histórica, que, segundo Vitiello (1994), é o processo educativo especificamente 

voltado para a formação de atitudes referentes à maneira de viver a 

sexualidade. Sendo assim, a educação sexual visa levantar argumentos sobre 

a sexualidade, não no sentido de problematizá-la, mas sim de demonstrar 

evidências para que seja compreendida como algo existente e predominante 

no aspecto histórico-cultural, apresentando conhecimentos para o 

entendimento das crenças e preconceitos que foram criados ao longo da 

história (Dinis & Assinelli-Luz, 2016). Segundo a definição adotada pela OMS, 

os direitos sexuais seguem os direitos humanos que já são reconhecidos pelas 

leis e documentos internacionais consensuais. Eles incluem o direito de todas 

as pessoas e repudiam qualquer forma de coerção, discriminação ou violência, 

devendo ser protegidos e respeitados. (BOLETIM, 2000). 
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 O acesso à educação informal, quando o assunto é sexualidade, é feito 

nas rodas de amigos, nas buscas por curiosidades na internet, nas 

transmissões televisivas de conteúdos sensual ou sexual, nas revistas para o 

público jovem e adulto e, também, na ocultação (negação) por parte de pais e 

adultos da realidade da vida sexual e da saúde sexual e reprodutiva. O 

conceito e a prática da masturbação, muito influenciados pela família, seus 

tabus e preconceitos (Camargo & Ferrari, 2009), exemplificam a forma de 

transmissão de conhecimento de uma educação sexual informal. 

 

OBJETIVO 

 

 Proporcionar ao jovem e adolescente o acesso a informação segura que 

venha de maneira direta e indireta proporcionar uma melhor saúde sexual, 

redução no número de gravidez na adolescência, visualização quanto a 

importância de valorizar a si e ao próximo e alertar para o aumento e 

prevenção das IST. 

 

METODOLOGIA 

 

 Para elaboração do projeto aconteceram encontros em dias alternados 

com finalidade de montagem, discussão e aperfeiçoamento de ideias para 

palestras. O projeto foi realizado em um colégio estadual no município de 

Jataí/GO. A realização da palestra foi autorizada pela diretora da escola, por 

meio de ofício. Participaram do projeto os alunos do 1°, 2º e 3º ano do ensino 

médio, no período matutino. 

 Iniciou-se a palestra com o debate dos seguintes temas: IST, sexo, 

valorização do corpo, gravidez, mitos e verdade sobre sexo e prevenção. Ao 

final da aula desenvolveu-se mais uma vez a gincana de perguntas e 

respostas, para certificarmos de que se os alunos conseguiram compreender 

todas as informações fornecidas. Foi solicitado no final de cada aula que os 

alunos preenchessem uma ficha com os dados: Idade e sexo e também 

ocorreu a distribuição de preservativos feminino e masculino. No final avaliou-

se oralmente o que os jovens e adolescentes absorveram da palestra. 



Alicerçado nas informações obtidas nas fichas, organizamos e documentamos 

os mesmos em planilhas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O projeto foi realizado em um colégio estadual que será identificado 

como colégio 1. Neste colégio 1 as palestras foram ministradas no período 

matutino das 08:00 as 11:00 horas, nas turmas do ensino médio do 1º A, B, C e 

D; 2°A e B e no 3° Ano. As informações obtidas por meio das fichas de 

identificação foram sexo, idade dos alunos, nome da escola, turno e série, que 

foram fornecidas ao término de cada palestra. As informações exploradas nas 

fichas objetivaram delinear o perfil dos estudantes em relação a faixa etária, 

sexo e a quantidade de pessoas presentes. 

 No colégio 1 participaram no total 87 alunos, a faixa etária prevalente foi 

entre 14-16anos (80,4%), entre as meninas a faixa etária mais predominante foi 

entre 14-16 anos (54,0%), no sexo masculino a faixa etária mais frequente foi 

entre 15-17 anos (43,3%). 

 

 

 Durante as aulas expositivas fornecemos orientações, que  

intencionalmente despertem nos jovens a importância de respeitar o espaço do 

seu semelhante, alertá-los sobre a responsabilidade da primeira relação 

sexual, despertar um olhar holístico para o autocuidado, capacitá-los a 

entender a anatomia do aparelho reprodutor masculino e feminino, a gravidez 

VARIÁVEIS           N                                 % 

                         87 

SEXO 

Masculino                                                     

Feminino 

 

FAIXA ETÁRIA 

 

 41                              47,12 

 46                              52,88 

Quatorze                        18                               20,69               

Quinze          29                            33,34                               

Dezesseis 

Dezessete 

Dezoito 

Dezenove 

         23                            26,43                             

                       10                              11,50 

                        3                                3,44 

                        1                                1,15 



na adolescência, a importância do uso dos preservativos para evitarem as IST, 

mostrar o papel assistencial das Unidades Básicas de Saúde (UBS) frente a 

este público, a distribuição gratuita de preservativos e realização de testes 

rápidos para IST nos Serviços da Rede SUS. 

 Com o desenvolvimento do projeto de extensão, percebemos que a 

banalização do sexo entre estes jovens infelizmente é comum e perpetuação 

de tabus ainda é significativa. De acordo com os relatos/questionamentos dos 

alunos observamos que estes jovens estão carentes de informações confiáveis 

que venham fazer a diferença na sua adolescência e vida adulta. 

 

CONCLUSÃO 

 A partir dos resultados apresentados e da discussão proposta, fica clara 

a urgência de mudança de foco na educação sexual, ou seja, é necessário que 

o tema seja abordado de outra maneira, partindo de questões pertinentes aos 

adolescentes e investindo no conhecimento de conceitos fundamentais.  

 O resultado deve ser de promoção de uma informação concreta e 

objetiva, tomando por base os interesses do público-alvo sem aliená-los da real 

responsabilidade em relação a sua própria sexualidade, principalmente no que 

se refere ao tema da anticoncepção e das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis.  
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LENTES PARA O GÊNERO: A CRIATIVIDADE DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE JATAÍ 1 

 

BERIGO, MILENA REZENDE 2;CONDORIMAY-TACSI, YOLANDARUFINA 3. 

 

Palavras-chave: Crianças. Escola. Gênero. Brincadeiras. Atividades Educativas. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A atividade de extensão permite um enriquecimento na formação acadêmica, 

pois articula o ensino e a pesquisa viabilizando uma relação transformadora entre a 

universidade e a sociedade. 

A saúde escolar e as ações propostas que conduzem à promoção e proteção 

da saúde desta população, considerada como vulnerável, atende às diretrizes de um 

trabalho intersetorial. 

As atividades propostas no projeto têm como objetivo promover a construção 

do conhecimento, dentro de um espaço de ensino-aprendizagem, organizado a partir 

do conhecimento da comunidade educativa onde serão executadas as diferentes 

ações de saúde. 

O desenvolvimento das ações contribuiu para a formação como estudante de 

graduação; permitirá um contato mais próximo com as crianças e os adolescentes, 

em espaços de reflexão sobre a equidade de gênero e a igualdade de 

oportunidades, por meio de atividades lúdicas; e promove também um maior contato 

e convivência dos participantes, proporcionando a experimentação de um espaço 

agradável e de socialização. 

Neste novo cenário de trabalho, a aluna de enfermagem, desenvolve a 

Educação em saúde das temáticas abordadas, necessárias e importantes para as 

crianças e adolescentes. Ainda deve iniciar-se em compartilhar as experiências, por 

meio de apresentação de trabalhos em diferentes eventos. 

 

2 BASE TEÓRICA 



A conceituação de gênero transcende o sexo biológico e sua anatomia 

masculina e feminina trazendo fatores psicológicos, relações sociais e diferentes 

dimensões da vida dos indivíduos (LEITE; FEIJÓ; CHIÉS, 2016). 

Desde a infância, a dualidade de gênero se faz presente entre meninos e 

meninas, definindo adjetivos as crianças pelo sexo biológico trazendo características 

ao sexo feminino como meiguice, delicadeza, cuidado e fragilidade. Aos meninos 

sempre intitulam a força, coragem, espírito de liderança e agressividade. As 

atribuições ligadas ao gênero não são trazidas apenas como características, mas 

sim como atribuições ligadas a ele, as quais uma não exclui a outra (OLIVEIRA; 

HADDAD, 2016). 

Buss-Simão (2013) em seus estudos observou como o gênero se torna 

central diante das relações sociais das crianças, devendo ter um conhecimento 

minucioso do contexto social e cultural que as permeiam para entender como o 

gênero se estabelece no cotidiano das escolas infantis. 

Busca-se entender como crianças nos seus primeiros anos de vida já 

carregam no ato de brincar comportamentos estereotipados pelo gênero e como 

sofrem influência do seu meio social e cultural. O ato de brincar está vinculado à 

criança, sendo resguardado por lei no Estatuto da criança e do Adolescente. Leite; 

Feijó; Chiés (2016) alegam que as brincadeiras proporcionam grandes benefícios às 

crianças, estimulando o desenvolvimento cognitivo, o meio social, suas relações 

afetivas e também faz com que aumente seu conhecimento. A criança transmite em 

suas brincadeiras emoções, idéias, imaginação e interage com o mundo a sua volta 

espelhando em suas brincadeiras o que a permeia. 

 

3 OBJETIVOS 

1. Identificar eventos culturais que contribuem para a construção da 

identidade de gênero na infância e adolescência, a partir da literatura científica. 

2. Desenvolver ações extensionistas lúdicas e recreativas com a participação 

de crianças e adolescentes em dinâmicas de criatividade e sensibilidade, no espaço 

das oficinas de expressão. 

3. Avaliar as ações realizadas com crianças, adolescentes e professores 

sobre a produção do almanaque, dramatização e exposição fotográfica. 

 

4 METODOLOGIA 



As brincadeiras são estereotipadas pelos adultos e não pelas crianças, onde 

estas se utilizam dos brinquedos sem o pensamento prévio de que tal objeto seja 

para menina ou menino, já os adultos designam brincadeiras e brinquedos de 

acordo com o gênero em associação do sexo biológico (Finco 2003).  

De acordo com as fases da pesquisa-extensão, a proposta é a realização de 

três atividades com crianças e adolescentes abordando o tema gênero e relações 

cotidianas entre meninos e meninas na escola. 

As atividades extensionistas serão realizadas conforme o planejamento que 

se segue. 

Dramatização 

Peça teatral: Intitulada as relações de gênero em um momento de convivência 

na escola. 

Descrição da atividade: Proposta de uma peça teatral. 

Metodologia: Construir juntamente com as crianças e adolescentes uma peça 

teatral abordando a temática: gênero nas relações de um momento de convivência 

na escola. Serão realizados grupos de quatro a seis alunos ou conforme o número 

dos mesmos. Os alunos trabalharam em grupo desenvolvendo as personagens e os 

papéis que serão apresentados na peça teatral. 

Avaliação da atividade: Será realizada uma roda de conversa com as crianças 

e ou adolescentes após a peça teatral para uma discussão sobre o que foi entendido 

com a retirada de dúvidas. 

Photoshop 

Momento fotográfico. 

Descrição da atividade: Retirada de fotografias com as crianças e 

adolescentes. 

Metodologia: Realizar um momento fotográfico com a ajuda de um aparelho 

ou máquina fotográfica, em que as crianças e adolescentes irão tirar fotografias do 

que elas atribuem as relações de convivência entre meninos e meninas. Serão 

realizados dois grupos de quatro a seis crianças e ou adolescentes, com duração de 

aproximadamente uma hora a atividade. 

Avaliação da atividade: Após a atividade será realizada uma reunião com a 

turma para a discussão e análise do que se destacoudas relações de convivência. 

Almanaque 



Almanaque e as relações de gênero no cotidiano entre meninos e meninas na 

escola 

Descrição da atividade: Construção de um almanaque com crianças e 

adolescentes. 

Metodologia: Serão entregues revistas de diferentes temáticas aos alunos, 

que se dividiram em dois grupos com aproximadamente quatro ou seis crianças ou 

adolescentes, para que realizem recortes das revistas através de expressões livres 

sobre as relações cotidianas entre meninos e meninas na escola. A atividade terá 

duração de aproximadamente uma hora. 

Avaliação da atividade: Após o término da atividade será feito uma roda de 

conversa para discussão e devolução dos resultados da atividade. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das atividades realizadas com as crianças e adolescentes, obterá 

resultados como a exposição das fotografias e do almanaque a cerca do que foi 

apresentado e entendido das relações de gênero vivenciadas no ambiente escolar. 

Segundo Bicalho (2013), ao brincar livremente as crianças vivenciam conflitos 

individuais que muitas vezes não são expressos. As brincadeiras trazem a conexão 

da criança com o mundo, com o imaginário, consigo mesma e com o outro. Ao se 

sentir no outro, muitas vezes há a manifestação de papéis representativos da 

família, em que freqüentemente identificam-se com a mãe e/ ou depois com o pai, 

dessa forma há a incorporação da identidade de gênero, outro ponto é a cultura que 

a permeia e como a família e ela se apropriam, muitas vezes trazendo papéis 

desiguais para o sexo feminino. 

À vista disso, observa-se que as brincadeiras são extremamente importantes 

na infância das crianças, mas que a mesma constrói a identidade de gênero, sendo 

assim as crianças devem ser livres nas escolhas de brincar para a construção do 

gênero de forma sadia e livre de imposições sociais, burlando os padrões do brincar 

da sociedade e a intitulação de gênero (BICALHO, 2013). 

A dramatização traz a tona o vislumbramento das relações de gênero, 

exteriorizadas em suas relações sociais fazendo com que sejam transcendidas 

através de criações de personagens e papéis vivenciados ou deparados em algum 

momento dos meios de relação.  



Soares et al., (2011), apuraram que o teatro traz a sensibilidade da vivência 

de determinada situação, ocasionando uma melhor compreensão e interpretação 

diante de determinado tema, com o objetivo de lapidar o olhar e formar o 

pensamento crítico. Observou- se que a realização de atividades lúdicas com 

crianças traz liberdade e fluidez para a abordagem de temas educativos, dessa 

forma, a interpretação e vislumbramento sobre as relações de gênero através da 

dramatização mostra-se de extrema importância, uma vez que as crianças poderão 

criar e vislumbrar papéis do cotidiano nas relações de gênero por meio da atividade 

desenvolvida. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Espera-se que as crianças e adolescentes reflitam sobre gênero e saúde nas 

relações sociais entre meninos e meninas. Assim também, ocorra a desconstrução 

de regras e papéis ao realizar atividades e brincadeiras em diferentes espaços como 

a escola. 

 

REFERÊNCIAS 

BICALHO, C. W. C. Brincadeiras infantis e suas implicações na construção de 
identidades de gênero. Rev. Med. Minas Gerais., v. 23. n. Supl2, p. S41-S49, 2013. 
DOI: 10.5935/2238-3182.2013S007 
 
 
BUSS-SIMÃO, M. Relações sociais de gênero na perspectiva de crianças pequenas 
na creche. Cadernos de Pesquisa., [sl], v. 43, n. 148, p.176-197, jan./abr. 2013. 
 
 
FINCO, D. Relações de gênero nas brincadeiras de meninos e meninas na 
educação infantil. Pro-Posições., v.14; n.03; 2003. 
 
 
LEITE, L. G.; FEIJÓ, J. P.; CHIÉS, P. V. Qual o gênero do brincar? Aprendendo a 
ser “menino”... Aprendendo a ser “menina”. Motrivivência., [s.l.], v. 28, n. 47, p.210-
225, 25 maio 2016.  
 
 
OLIVEIRA, E.; HADDAD, L. Entre meninos e meninas: fronteiras de gênero borradas 
em contexto de educação infantil. Latitude., [s.l.], v. 2016, n. 02, p.425-454, 12 fev. 
2017.  
 

 



SOARES, S. M. et al.O teatro em foco: estratégia lúdica para o trabalho educativo na 
saúde da família. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem., vol. 15, n. 4, p. 818-
824, 2011.  



__________________________ 
 
1 Resumo revisado pelo coordenador da Ação de Extensão e Cultura – Código PJ219-2017: 
Desvendando os Mistérios do Corpo Humano. (Coordenadora: Polyanne Junqueira Silva Andresen 
Strini). 
2 Voluntário do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (PROVEC/UFG). Universidade Federal de 
Goiás (UFG), Curso de Medicina. paulo.ricardomed2016@gmail.com  
3 Professora Doutora do Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM).  Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU). paulinnejsas@gmail.com 
4 Professora Doutora do Curso de Medicina. Universidade Federal de Goiás (UFG), coordenadora do 
projeto de extensão. polyjsas@gmail.com   

A UTILIZAÇÃO DE PALESTRAS COMO FERRAMENTAS PARA O ENSINO DA 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

A Anatomia, que compreende o estudo da estrutura do corpo, é uma das 

ciências médicas básicas mais antigas, que desperta interesse na busca de 

conhecimento de idosos, jovens, adultos e crianças que tem necessidade de conhecer 

o próprio corpo, saber como funciona, entender seus esquemas corporais e, dessa 

forma, perceber a constituição. Atualmente, o conhecimento do funcionamento do 

corpo humano não é mais exclusivo da Medicina e contempla outras áreas do 

conhecimento, como Ciência e Biologia que englobam diferentes conteúdos, além da 

abordagem específica em disciplinas de Anatomia Humana.  

O ensino do corpo humano é fundamental na educação do aluno e cidadão, 

visto a importância do entendimento da diversidade do seu próprio organismo. O 

conhecimento sobre tal assunto está disponível nos mais diversos meios, porém são 

necessárias orientações de indivíduos que apresentem conhecimento na área a fim 

de possibilitar uma melhor abordagem dos diferentes temas e a eliminação de 

informações inexatas ou equivocadas. Assim, o projeto de extensão “Desvendando 

os Mistérios do Corpo Humano” possibilitou a utilização de palestras como forma de 

disseminação de conhecimentos específicos na área, além de possibilitar o acesso 

aos diferentes públicos, permitindo ainda a troca de experiências entre a equipe e a 

comunidade.
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2 BASE TEÓRICA  

Aprimorar os recursos didáticos aplicados ao ensino de Anatomia 

Humana sugere, de maneira satisfatória, o direcionamento das ações de modo 

a estimular a participação dos alunos como sujeitos ativos na busca por novas 

informações e promovendo o suporte indispensável ao processo ensino-

aprendizagem (GUIRALDES et al. 1955). 

A utilização de diferentes metodologias, incluindo as metodologias ativas, 

vem sendo amplamente empregadas nos cursos de Medicina, visando promover 

o crescimento dos alunos. Tais métodos proporcionam campo para 

desenvolvimento de práticas inovadoras e com maior efetividade no 

desenvolvimento pessoal e técnico de alunos e professores. Dentre as 

características necessárias ao profissional da saúde e do estudo da Anatomia 

Humana encontra-se o domínio da Nômina Anatômica, um conjunto de termos 

padronizados que buscam aumentar e proporcionar clareza na comunicação 

entre estudantes e profissionais de diferentes nacionalidades (DANGELO, 

FATINI, 2007). 

O estudo da Anatomia demanda uma sistematização de ensino e 

aprendizado nos quais o aluno pode atuar nas duas frentes, sendo tanto aquele 

que aprende como aquele que ensina. Para tal, o mesmo deve buscar um firme 

alicerce deste assunto e das demais disciplinas como Fisiologia, Embriologia, 

Genética e Bioquímica. Obtendo assim domínio sobre o conteúdo. Observa-se 

ainda que o estudo da Anatomia se faz de forma imprescindível para o 

conhecimento e compreensão do corpo humano na sua totalidade. O 

entendimento da importância e interação das estruturas e caracterização de 

cada órgão e seus segmentos, tem como intuito promover a vida e cura dos 

males, integrando a arte e ciência, no mais expressivo compromisso com o ser 

humano (DANGELO, FATINI, 2007). 

Os conhecimentos anatômicos são imprescindíveis para indivíduos da 

área de saúde, que tem o corpo humano como objeto de estudo e atuação 

profissional. Sendo assim, a Anatomia torna-se a base para o entendimento de 

outras disciplinas fundamentais, como a Fisiologia, a Patologia e a Clínica, por 

exemplo (TAVANO, 2011). Por outro lado, os estudantes somente percebem a 

relevância da Anatomia ao se deparar ao lado de um leito ou de uma mesa 

operatória com seu paciente (FORNAZIERO, 2003). As mais diversas práticas 



  

que colocam o aluno em situações nas quais é necessária a interpretação de 

informações clínicas, sugerem que a transmissão de tais informações aos 

diversos públicos seja feita de forma clara e adaptada às diferentes realidades. 

Tal capacidade propicia ao acadêmico da área da saúde, maior segurança no 

desenvolvimento de habilidades que se mostram a cada dia mais importantes 

para a formação profissional. 

A busca por novos caminhos e novas metodologias de ensino que foquem 

no protagonismo dos estudantes, beneficiam a motivação e a autonomia destes. 

Dessa forma, oportunizar a escuta aos estudantes, valorizar suas opiniões, 

exercitar a empatia, responder aos questionamentos, encorajá-los, dentre 

outras, são favorecedoras da motivação (BERBEL, 2011) e da criação de um 

ambiente favorável à aprendizagem. Assim, a perspectiva dos métodos que 

estimulem os alunos a buscarem novos conhecimentos, e ao mesmo tempo, 

auxiliem na transmissão destes para outros grupos, sugere uma nova 

abordagem na qual o estudante atua ativamente na sua formação, de forma a 

otimizar sua aprendizagem por meio do reconhecimento de sua 

responsabilidade frente ao seu processo de formação profissional. Assim, é 

possível inferir que, a elaboração e execução de palestras possibilita o 

enriquecimento do conteúdo na área, além de estimular a prática docente entre 

os envolvidos, permitindo a aproximação com a comunidade e diminuição das 

desigualdades (MIRANDA-NETO et al. 2001). 

 

3 OBJETIVOS  

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância das atividades 

desenvolvidas pelo projeto de extensão “Desvendando os Mistérios do Corpo 

Humano”, que incluem realização de palestras sobre o corpo humano e temas 

afins como forma de aquisição e disseminação de conhecimentos e integração 

entre a Universidade e a comunidade. 

 

4 METODOLOGIA 

Foram realizadas palestras com o intuito de apresentar à comunidade 

acadêmica e sociedade temas pertinentes a ela, mediante a utilização de 

linguagem acessível, simples e focada no esclarecimento de possíveis dúvidas. 

Para tal, foi necessário preparo prévio do aluno sobre o tema proposto além de 



  

novos temas sugeridos ao longo dos trabalhos. Sendo uma oportunidade para 

estimular hábitos de vida saudáveis como abandono do tabagismo, alcoolismo e 

uso de preservativos, entre outros. 

Dentre as atividades realizadas, foram elaboradas palestras sobre os 

temas: uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC), normas gerais para uso de laboratórios e gravidez 

ectópica. Também foram abordados temas referentes aos princípios e noções 

de Anatomia Humana, incluindo Sistema Muscular, seu  desenvolvimento e 

ação, Lesão por Esforço Repetitivo (LER), além da Síndrome do Túnel do Carpo 

e raio X. Foram feitas correlações dos temas supracitados com o estudo da 

Anatomia, de modo que as palestras foram oferecidas aos alunos ingressantes 

do 1° ano de 2017 e 2018 do curso de Medicina, à comunidade interna da 

Universidade Federal de Jataí e comunidade externa. Por outro lado, devido às 

alterações de calendário e sobrecarga de conteúdo, nem todos os temas 

puderam ser abordados. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO / RELATO DE EXPERIÊNCIA  

A elaboração e realização das palestras proporcionou aos envolvidos uma 

experiência singular, possibilitando a aquisição de novos conhecimentos e 

integração entre a Universidade e comunidade. Os benefícios puderam ser 

observados de acordo com o grau de envolvimento nas atividades realizadas, 

considerando-se as diferentes atuações para a execução satisfatória do que foi 

inicialmente proposto. 

Com relação ao envolvimento da professora e orientadora do projeto de 

extensão, pode-se observar o aprimoramento das técnicas de estudo e oratória 

para desenvolvimento dos acadêmicos, além de novas oportunidades de 

abordagem de diferentes temas em ambientes diversos. Porém no tocante ao 

aluno, foram observados ganhos relacionados à busca por conhecimentos que 

vão além dos ministrados em sala de aula, aprimoramento da comunicação com 

pessoas dos mais diversos ambientes e níveis de conhecimento, proporcionando 

uma experiencia única de desenvolvimento pessoal e técnico. Outro aspecto 

significativo está relacionado à compreensão do estudante em relação ao tema 

abordado, incluindo as questões levantadas pela comunidade em geral, 

demonstrando embasamento técnico e científico para responder aos 



  

questionamentos e anseios do público presente, de modo a tornar o ambiente 

interativo e esclarecedor. 

No que diz respeito à comunidade, as palestras possibilitaram melhor 

entendimento sobre noções básicas do funcionamento do próprio corpo, 

compreensão de limitações e ampliação de seus conhecimentos. Ainda, 

propiciaram o acesso, de forma mais simples e descontraída a temas relevantes, 

que incluem promoção à saúde e acesso às práticas de melhora na qualidade 

de vida por meio de sugestões de mudanças de hábitos. E ainda, foram 

esclarecidas dúvidas trazidas pela comunidade, auxiliando assim o 

entendimento sobre a própria saúde e corpo. 

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de palestras para as comunidades interna e externa ao 

ambiente universitário, pode ser considerada como um instrumento para a 

consolidação do conceito de extensão universitária, o qual gera maior autonomia 

ao público presente, possibilitando que ele se torne um agente ativo e 

disseminador de conhecimento na comunidade onde reside. Ainda, o preparo 

para estas atividades proporcionou a descoberta e interesse por assuntos 

relevantes para o profissional em formação, promovendo a troca de 

conhecimentos com os mais diversos públicos e o surgimento de novas 

perspectivas e ampliação de saberes dos envolvidos. Por fim, as questões 

levantadas durante as palestras contribuíram para um olhar mais humano e 

abrangente com relação às necessidades de conhecimento das diferentes 

linguagens adaptações necessárias para atuar frente aos mais diversos públicos 

e perfis.  

 

REFERÊNCIAS 

BERBEL, N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia dos estudantes. Semina: 
Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011. 
 
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. C. Anatomia sistêmica e segmentar. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 
2007. 
 
FORNAZIERO, C.C.; Gil C.R.R. Novas tecnologias aplicadas ao ensino da anatomia humana. 
Rev Bras Educ Med, v.27, n. 2, p. 141-146, mai. 2003.  

 
GUIRALDES, D.C.; ODDÓ ATRIA, H.; ORTEGA, F. Métodos computacionales y gráficos de 
apoyo al aprendizaje de la anatomia humana: visión de los estudiantes / Computer and graphic 



  

methods of support to the human anatomy learning: the students point of view. Rev. Chilena de 
Anatomia; v. 13, n.1, p.67-71, 1955. 
 
MIRANDA-NETO, M.H.; MOLINARI, S.L.; CONEGERO, C.I.; FERREIRA, J.R. O programa de 
monitoria no Museu de Anatomia da Universidade Estadual de Maringá: exercício das atividades 
x hierarquia de funções. Arq. Apadec, v. 5 n.2, p.28-34, 2001. 

 



 

 

NÚCLEO DE ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR EM DIREITOS HUMANOS 

JOSIANE EVANGELISTA1 

                                            

Vilela, Rafael Salvino Tiago2; Faria, Vitória dos Santos3; Oliveira, Luana Alves de4 

                                                                 

Palavras-chave: Extensão. Educação Popular. Assessoria Jurídica. Direitos 

Humanos. 

                                                             

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O projeto de extensão Núcleo de Assessoria Jurídica Popular em Direitos 

Humanos Josiane Evangelista (NAJUPDH) visa envolver os discentes em atividades 

que possibilitem a participação e compreensão de movimentos populares, teorias 

críticas do direto e educação popular sobretudo referentes ao contexto social do 

Sudoeste Goiano, partindo de situações concretas que mostram claramente violações 

ou ameaça de violações aos direitos humanos. 

 Além disso, vale ressaltar a importância da extensão para a formação crítica e 

para a práxis dos estudantes que propicie a percepção e o engajamento na luta pela 

concretização de direitos diariamente cerceados. Nesse sentido, a extensão se mostra 

de suma importância para Universidade Pública, pois dialoga a teoria com a prática e, 

assim, faz aproximar a Universidade da comunidade local proporcionado a troca 

recíproca de saberes.  

                                                   

2 BASE TEÓRICA 

As ações da extensão, a princípio, são direcionadas com o estudo e análise 

dos livros “Pedagogia do Oprimido” de Paulo Freire e “Como Trabalhar com o Povo”, 

de Clodovis Boff. Ambas as obras foram as principais bases para a formação dos 

integrantes do projeto. 

Nesse sentido, o estudo e a compreensão dos contextos sociais, políticos, 

suas contradições, e as formas de trabalhar com o povo são indispensáveis para a 
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concretização dos objetivos do projeto. Deve-se ressaltar que, como destaca Boff, 

“povo” aqui “(...)quererá dizer simplesmente a comunidade popular com a qual se está 

trabalhando” (1984, p.12). O que se pretende é “reforçar a posição do povo (seu saber 

e poder)” (BOFF, 1984, p.15), não de forma impositiva ou dogmática, mas “Trata-se, 

sim de estar ao lado ou no meio do povo, sendo o que se é, sem fantasias ou 

máscaras, e fazendo de sua diferença um serviço” (BOFF, 1984, p.24). 

Assim, os integrantes do projeto agirão como “agentes externos”, que deverão 

colocar “(...)suas capacidades a serviço de um projeto maior, que é o do povo. Não é 

o povo que entra no projeto do agente, mas é este que entra no do povo” (BOFF, 

1984, p.47).  A execução do projeto deve partir de uma relação dialética teoria-práxis, 

pois “a união da prática e da teoria é a relação motora do trabalho popular” (BOFF, 

1984, p.52). “Portanto, todo o trabalho popular necessita dessa duas coisas, ligadas 

entres si: teoria (reflexão, estudo, análise, compreensão) e práxis (ou prática, ação, 

compromisso, luta)” (BOFF, 1984, p.53).  

Sendo assim, movimentos populares são formas de mobilização e 

organização popular a partir dos problemas visíveis para aqueles que são atingidos 

por cortes de direitos. 

O ponto de partida do projeto deve ser sempre a realidade concreta da 

comunidade, principalmente a “(...)partir de situações que afetam a vida do povo” 

(BOFF, 1984, p.69), pois é através da observação da realidade concreta que os 

desafios e as necessidades da comunidades serão transmitidos ou captados pelos 

agentes externos, e posteriormente problematizados. E, claro, as ações de educação 

popular e de formação em direitos humanos não se dão de forma hierárquica ou a 

subordinar a comunidade, pelo contrário “a educação se dá no contexto da 

comunidade. Esta é o espaço do diálogo. (...) É junto que o povo se educa. Um é 

professor do outro. Um é aluno do outro” (BOFF, 1984, p.64).  

A educação popular, aquela que é construída com o educando e não para ele, 

é parte essencial nesse caminho de conquistas sociais almejadas pelo trabalho 

traçado pelo projeto a partir de um papel conscientizador que pode ser desenvolvido 

com o povo, pois “(...) a conscientização, que lhe possibilita inserir-se no processo 

histórico, como sujeito, evita os fanatismos e o inscreve na busca de sua afirmação” 

(FREIRE, 2005, p.24). 

                                                      

3 OBJETIVOS 

- Inserir os estudantes no contexto social goiano;  

- Dialogar com os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil 

presentes na região; 

- Buscar pelo consenso formas para a efetivação dos direitos humanos; 

- Conhecer a história da Assessoria Jurídica Popular e suas metodologias de 

atuação; 



 

 

- Acompanhar a tramitação dos processos judiciais que envolvem as 

comunidades trabalhadas; 

- Realizar oficinas, debates, rodas de conversa, mini cursos sobre temas 

relativos às demandas das comunidades em questão; 

- Produzir artigos coletivos sobre temas pertinentes aos interesses do projeto. 

                                                                   

4 METODOLOGIA 

            A metodologia utilizada se baseia na educação popular, de Paulo Freire em 

consonância com os métodos de como trabalhar com o povo, de Clodovis Boff. No 

que tange à prática, são realizadas reuniões gerais quinzenais, sendo uma de 

organização e planejamento e outra de formação. Nas reuniões gerais são debatidos 

todos os assuntos que são pertinentes ao grupo. Todas as deliberações são decididas 

democraticamente por meio do votos dos seus integrantes. Também é feita a troca 

dos acontecimentos e experiências de cada frente de atuação, com o objetivo de expor 

o andamento das suas ações e obter orientações do coordenador do projeto a fim de 

direcionar e aprimorar as próximas atividades/ações de cada grupo. 

            Já as reuniões de formação possuem o intuito de conhecer e reforçar as bases 

teóricas sobre as quais o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular se estrutura, 

buscando a realização de palestras, oficinas, cine debate, atividades artísticas (teatro 

do oprimido, sarau, ciranda literária), mini cursos e rodas de conversas sobre temas 

que tenham uma determinada importância para a formação teórica e crítica de todos 

aqueles envolvidos no projeto. 

 Assuntos específicos de cada frente são debatidos entre os integrantes 

semanalmente, e também, ocorre visitas semanais/quinzenalmente em todas as 

frentes trabalhadas com intuito de conhecer melhor o direito vivo de cada uma das 

comunidades, afim de ser percebido e discutido possíveis temas geradores, para que 

em conjunto se pense no que gera Dor que assim se pense como esses problemas 

poderiam ser solucionados ou minimizados.  

  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

           Dentro do primeiro ano do projeto, em âmbito geral, houve a aproximação das 

frentes com as respectivas comunidades trabalhadas, a partir da captação de temas 

geradores foi possível iniciar a construção de propostas que visem debater e, 

possivelmente, minimizar problemas pontuais nessas comunidades. 



 

 

            Participamos também de atividades de suma importância para comunidades, 

que foram realizadas em busca de direitos constitucionais que são infelizmente 

cerceados para alguns grupos todos os dias. 

            A Frente das escolas públicas de Jataí enfrentou alguns obstáculos quanto 

participação da equipe extensionista na escola, em vista de certa resistência da 

coordenação e da docência local. Assim, por conta deste imprevisto foi decidido, em 

reunião com os integrantes da frente, atuar em outra escola. Aonde foi mais fácil a 

inserção dos acadêmicos na realidade da comunidade escolar, buscando por temas 

geradores e problemas do cotidiano dos alunos. 

           Quanto as Frentes dos acampamentos do MST, uma em Santa Helena-GO e 

outro em Jataí, os discentes organizaram palestras sobre temas variados como saúde 

pública, questões relacionadas à participação popular na política e intercâmbio entre 

os diferentes cursos da Universidade. 

           A última frente dedica-se a saúde mental em Jataí, prestando assessoria 

jurídica aos usuários da Associação Conviver, ajudando também na criação de um 

Estatuto para Associação em favor da luta antimanicomial. 

           

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos aspectos apresentados, o projeto de extensão se mostra essencial 

para uma tentativa de minimização dos problemas sociais no atual contexto do país 

agravados pelo golpe de 2016, pela Emenda Constitucional nº 95, pela contrar-

reforma trabalhista e de tantos outros rearranjos que estão sendo configurados 

atualmente. Com isso, o projeto revela a sua importância para o fortalecimento do 

papel social da Universidade Pública em união as comunidades para a construção 

educação libertadora e consciente de si e para uma real aproximação da academia 

com a comunidade, não como detentores absolutos do conhecimento, mas como 

pessoas comuns capazes de ensinar e aprender. 
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Resumo: 

Esse projeto tem a finalidade de possibilitar o atendimento psicológico e 
emocional de pessoas de classes populares por alunos de Psicologia da UFG. 
Destina-se a essa população de baixa renda como uma forma de garantir esse 
atendimento, prestando um serviço social à comunidade 
jataiense. Os alunos envolvidos no projeto são do último ano de Psicologia da 
UFG que receberão supervisão desses atendimentos. A abordagem se 
fundamenta na Gestalt-Terapia. Os pacientes atendidos já estão cadastrados no 
Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), clínica-escola do curso em Jataí. 

 
Coordenação 
Coordenador Interno 
Nome: RAQUEL MARACAÍPE DE CARVALHO 
Unidade/Órgão: REGIONAL JATAÍ 
Matrícula SIAPE: 2189535 CPF: 76396266172 
Categoria: DOCENTE Titulação: DOUTOR 
Cargo: PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR na UFG: (62) 3251-0492 
E-mail: raquelpsi2274@gmail.com 
 
 

Descrição 
Justificativa: 

Esse projeto de extensão, denominado ¿Serviço de Atendimento Psicológico 
para pacientes de baixa renda¿ se justifica pela importância de atender e dar 
continuidade aos atendimentos já iniciados durante o período do Estágio Básico 
em Psicologia Clínica. Com o objetivo de dar continuidade a esses atendimentos, 
propõe-se a realização desse projeto de extensão. Os alunos de Psicologia do 
último ano irão atender gratuitamente essas pessoas cadastradas junto ao 
Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), clínica-escola do curso de Psicologia da 
UFG, situado na rua Dorival de Carvalho, Centro, na cidade de Jataí. Esse 
serviço destina-se a comunidade carente (crianças, adolescentes, adultos e 
idosos) e presta importantes serviços: atendimento 

mailto:raquelpsi2274@gmail.com


individual ou em grupo, psicodiagnóstico, orientação profissional, atendimentos 
com demandas específicas de saúde, etc. Dessa forma, esse projeto de 
extensão possui uma justificativa social e científica muito relevante. Os alunos 
estagiários envolvidos no projeto são alunos do último ano de Psicologia da UFG 
que receberão supervisão e orientação desses atendimentos pela professora e 
doutora em Psicologia do curso de Psicologia, professora Raquel 
Maracaípe de Carvalho. A abordagem teórica, metodológica e epistemológica 
das supervisões e estudos teóricos se fundamentarão na Psicologia Cínica em 
Gestalt-Terapia. Originalmente a atividade clínica (do grego kliné) consistia no 
exame realizado pelo médico à cabeceira do doente para fins de diagnóstico, 
prognóstico e prescrição de um tratamento. Este exame era feito no domicílio do 
doente utilizando-se de observações e entrevistas (PONCIANO, 2009).  
 
A importância do trabalho terapêutico e da relação paciente/terapeuta se 
dá, de acordo com Pearls (2001), fundamentalmente, pois o cliente pode falar 
com alguém sem ser julgado; Há, por parte do terapeuta a capacidade de 
suportar estados afetivos desagradáveis parecem cruciais para o sucesso do 
processo psicoterápico (terapia/análise); as psicoterapias eficazes proporcionam 
contextos narrativos ao cliente que lhe permitem uma compreensão nova de si 
mesmo e dos outros além de uma ressignificação de várias situações passadas 
ou presentes. Além disso, as questões tratadas na psicoterapia contribuem para 
que o cliente aprenda a lidar com os problemas reais de sua vida. A Gestal-
terapia é uma abordagem, uma terapia existencial fenomenológica na qual 
clientes ou pacientes e seus terapeutas dialogam. 
Gestalt significa uma totalidade fenomênica, uma configuração de partes em 
inter e intra-relação, formando uma unidade de sentido. Gestalt é uma unidade 
de sentido, um fenômeno, algo que aparece como um nome e se torna algo para 
minha consciência . (PONCIANO,2006). 
 
 O objetivo maior da Gestalt-terapia é tornar os clientes conscientes 
(awareness) do que estão fazendo, como estão fazendo, como podem 
transformar-se e ao mesmo tempo aprender a aceitar-se e a se valorizar. 
Trabalhar questões emocionais/psicológicas, no âmbito da terapia, 
proporcionará uma melhora na qualidade de vida desses pacientes que serão 
atendidos em vários aspectos: emocional, físico, espiritual, social e 
familiar, além das relações de trabalho. Dessa forma, esse projeto de extensão 
se justifica e se fundamenta nos princípios éticos, filosóficos, científicos e 
metodológicos da ciência psicológica. 
Objetivos: 

-Objetivo Geral: Possibilitar atendimentos clínicos de pacientes de baixa renda 
no espaço da clínica-escola de Psicologia da UFG por alunos estagiários do 
último ano do curso de Psicologia a fim de que essas pessoas possam trazer 
suas questões emocionais e, a partir das intervenções dos alunos, essas 
pessoas tenham uma melhor compreensão de si próprias e do mundo ao seu 
redor com essa tomada de consciência, orientada pelo aluno. 
Objetivos específicos: - Habilitar o aluno para compreender o significado e a 
relevância do estudo da Psicologia Clínica;- Apresentar ao aluno as diversas 
práticas existentes na atuação da Psicologia Clínica com base na Gestalt-
Terapia.- Oferecer ao aluno oportunidade para o desenvolvimento de uma 



capacidade crítico-reflexiva acerca da ciência na qual está se formando; - 
Promover o desenvolvimento de uma postura crítica frente à própria ciência e o 
papel do psicólogo em geral e, do psicólogo clínico, em específico. 
Especificação do Público Alvo: 
Pacientes oriundos de classes populares atendidos no Serviço de Psicologia 
Aplicada (SPA), clínica-escola do curso de Psicologia da UFG, localizado na 
cidade de Jataí. 
Palavras-chave: 
1ª: Atendimento clínico 2ª: Gestalt-Terapia 
3ª: Pacientes de classes populares 4ª: Serviço de Psicologia Aplicada 

Metodologia 
Possui financiamento: ( ) Sim ( X ) Não 
Procedimentos, Estratégias e Ações: 
Os alunos estagiários participantes do projeto farão uma triagem para identificar 
pessoas que necessitam de atendimento psicológico que já foram previamente 
cadastrados e inscritos no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), clínica-escola 
do curso. Pacientes que já estão em atendimento com esses alunos, poderão 
escolher se querem ou não continuar esses atendimentos a partir de Janeiro de 
2016. 
Os alunos, então, prestarão atendimentos a essas pessoas no espaço da clínica-
escola uma vez por semana, durante 50 minutos. Poderão ser atendidos: 
crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Esses alunos, uma vez por semana, terão supervisões e orientações desses 
casos clínicos atendidos pela professora responsável pelo projeto, com base na 
teoria da Psicologia Clínica com fundamento na Gestalt-Terapia. 
Os atendimentos poderão se dar em grupos ou individualmente. As supervisões 
dos casos clínicos pela professora ocorrerá em grupo nas dependências da 
UFG. 
 
Local de Realização: 

Local: Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)- UFG 
Cidade / UF: Jataí- Goiás 
Público Total Esperado da Comunidade Interna da UFG, em número: 10 
Público Total Esperado da Comunidade Externa à UFG, em número: 25 
Carga horária total anual de atividades decorrentes da ação: 240 
Meios de Divulgação 

Meio:FOLDER Quantidade: 20 
 
Acompanhamento e Avaliação: 
Todos os atendimentos realizados durante o ano serão agrupados em pastas 
(arquivos) no próprio SPA para facilitar o processo de análise e avaliação. Ao 
final dos atendimentos clínicos, a devolução será feita de forma individual, e, 
então, serão mostrados todos os conteúdos analisados e percebidos e que foram 
observados durante o ano. Esse fechamento tem por objetivo facilitar uma 
autoreflexão e autoconhecimento, interesses e motivações das pessoas em 
relação às suas próprias vidas. Os atendimentos seguirão os princípios teóricos 
e metodológicos da Gestalt-Terapia. De modo geral, a avaliação desses 
atendimentos, seu desenvolvimento e finalização será contínua e sistemática, a 
cada encontro, por parte do coordenador e do aluno. O parâmetro será o próprio 
aluno, isto é, o referencial é individual e personalizado. Todo o processo será 



registrado, facilitando, dessa forma, o acompanhamento e a avaliação. A 
avaliação, em si, será considerada satisfatória se, ao final do processo dos 
atendimentos, os pacientes 
constatarem que conseguiram ter maior compreensão do processo de 
autoconhecimento e autoaceitação. 
Prevê Emissão de Certificados? ( ) Sim ( X ) Não 

 
Produção Acadêmica 
Prevê produtos acadêmicos? ( X ) Sim ( ) Não 
Produtos acadêmicos previstos: 
Artigos; Comunicação em eventos, palestras. 
Avaliação 
A ação está em andamento e até o referido momento o projeto está tendo êxito 
nos seus 
objetivos e alcançando suas metas iniciais. 

Relatório de Ação de Extensão e/ou Cultura 
PARCIAL 
Situação: 
(X) Em andamento 
( ) Não iniciado 

Validado na PROEC em 02/08/2016 



CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA AO TRABALHO EDUCATIVO: DIÁLOGOS E 

TRANSFORMAÇÕES POSSÍVEIS1 

ASSIS, Ruth Sales2; SOUZA, Brena Mirela Santana3; CABRAL, Marlúcia de Freitas 

Almeida4; SILVA, Mikelly Neves5; MARCELINO, Raniery dos Santos6; 

FERNANDES, Luciete Valota7 

Palavras-chave: Formação de Professores. Psicologia Histórico-Cultural. 

Transformação. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A formação continuada de professores (FCP) no Brasil está atrelada aos 

diferentes contextos históricos e econômicos, bem como às tendências pedagógicas 

surgidas em decorrência dos mesmos. Entretanto, algo que atravessa 

historicamente a FCP é o entendimento de que ela deva suprir as lacunas deixadas 

pela formação inicial em relação aos conhecimentos (ALVORO-PRADA, FREITAS, 

FREITAS, 2010).  

Outro ponto digno de nota é que as formações e capacitações oferecidas, 

geralmente desconsideram as necessidades e práticas sociais dos professores e 

das escolas, aparecendo como “pacotes” a serem depositados. Cabe ressaltar como 

a Pedagogia Tecnicista, dominante na ditadura militar, impregnou os moldes da FCP 

a partir de uma visão tecnicista, na qual a racionalidade, a eficiência e as técnicas 

são premissas importantes. Assim, termos como “reciclagem” ou “treinamento” dos 

professores são salutares neste momento histórico até finais da década de 70 

(ibdem).  

Neste momento histórico-social os educadores começaram a reivindicar 

novas práticas de formação. As teorias crítico-reprodutivistas e a pedagogia 

histórico-crítica (SAVIANI, 2013) comparecem apresentando novas concepções e 
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tendências sobre a relação escola-sociedade e oferecendo uma visão mais crítica 

em todos os âmbitos da educação escolar.  

 Com a abertura política, nos anos 80, novos termos são utilizados na 

formação e professores como “capacitação”, “formação contínua”, “formação 

continuada”, “formação em serviço”, vislumbrando diferentes maneiras de conceber 

a formação, na tentativa de centrar a atuação nas necessidades dos educadores e 

no “chão da escola”.  

 Com a efervescência do neoliberalismo nos anos 90, o ideário neotecnicista 

vem à tona na FCP. Ressurgem termos como “reciclagem”, “treinamento”, 

“produtividade” e “eficiência”. Ou seja, o mercado de trabalho demandava novas 

competências dos trabalhadores e a formação de professores deveria estar voltada 

para as novas exigências internacionais.  

 Nesse sentido, a denominada “Pedagogia das Competências” mostrou-se um 

modelo na formação (continuada) do professor que deveria ser reproduzido na sala 

de aula com os alunos. Perspectivas como a do “professor reflexivo” e da 

“epistemologia da prática” buscaram fazer o contraponto aos modelos neoliberais na 

formação de educadores, mas foram criticadas por alguns intelectuais brasileiros, 

pois tendem a valorizar a busca individual dos conhecimentos e da formação pelo 

professor, o que pressupõe uma perspectiva individualista e que pode desmobilizar 

movimentos coletivos de transformação na educação (PIMENTA, 2005).  

  Diante deste quadro, este projeto justifica-se pela necessidade de 

desenvolver novas propostas de formação continuada com educadores de escolas 

públicas, que estejam alicerçadas nas necessidades, interesses e práxis real dos 

educadores/escolas. Assim, entende-se que o psicólogo, como um trabalhador da 

educação, pode desenvolver práticas inovadoras na educação escolar em geral e na 

FCP em particular. 

 

2 BASE TEÓRICA 

 Este trabalho fundamenta-se nos postulados da psicologia histórico-cultural e 

da pedagogia histórico-crítica. Ambas as abordagens basearam-se no materialismo 

histórico e dialético, teoria social elaborada por Karl Marx, para construir e alicerçar 

seus constructos teórico-metodológicos no campo da psicologia e da educação.  

 A Escola de Vigotski, como foi chamada na psicologia soviética, teve como 

precursor o Vigotski e depois se somaram a ele os psicólogos Leontiev e Luria. 



Algumas das premissas nucleares destes autores são: o psiquismo humano é 

historicamente determinado; as funções psíquicas superiores, que diferem o homem 

dos demais animais, são construídas pela mediação da cultura no âmbito da 

filogênese e da ontogênese; a atividade vital humana, mediada por signos e 

instrumentos, transforma a natureza interna (os processos psíquicos) e a natureza 

externa (objetos e instrumentos da cultura) do homem.  

 Um conceito salutar da teoria vigotskiana é o de nível de desenvolvimento 

proximal, a qual tem relações estreitas com os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem humanos. Vygotsky (1991) pondera que se deve observar o nível de 

desenvolvimento atual do sujeito referente às conquistas intelectuais que já foram 

internalizadas no desenvolvimento (o que já pode “fazer sozinho”). Contudo, é 

necessário observar, ainda, o nível de desenvolvimento proximal que se trata das 

capacidades/conceitos que ainda estão em processo de elaboração com 

auxílio/ajuda/assistência de indivíduos “mais capazes” da cultura. 

 Neste sentido, a mediação/intervenção de pessoas mais experientes da 

cultura é fundamental para avançar os níveis de desenvolvimento intelectual e 

afetivo do sujeito, com o objetivo de internalização dos conhecimentos elaborados 

historicamente pela humanidade  

 Segundo Vygotski (1991), as funções psíquicas mais relevantes são: a 

percepção, o pensamento, a memória, a linguagem, o pensamento, a imaginação e 

o afeto. Para que essas funções saiam da condição da elementaridade para a 

voluntariedade, torna-se essencial a mediação deliberada dos outros-sociais mais 

experientes.  

 Leontiev (2004) trouxe contribuições importantes ao aprofundar a categoria 

atividade nos estudos da psicologia soviética. Para o autor a estrutura da atividade 

mantêm relações essenciais e recíprocas com a estrutura da consciência, ambas 

determinadas pelos modos de produção econômico-sociais. O autor frisa que temos 

uma atividade principal que fomenta, desenvolve e (re)organiza todos os processos 

psíquicos do indivíduo, a depender do período de desenvolvimento em que se 

encontra.  

 Por fim, importante destacar alguns princípios norteadores da pedagogia 

histórico-crítica (SAVIANI, 2012, 2013). Uma delas é a premissa de que a educação 

é determinada pela sociedade, mas essa determinação é de reciprocidade, ou seja, 



a educação também determina de forma relativa a sociedade, podendo promover 

possíveis transformações (SAVIANI, 2013).  

 Segundo Saviani (2013), é necessário compreender a educação no seu 

desenvolvimento histórico e, por conseguinte, a possibilidade de articular uma 

proposta pedagógica, cujo compromisso seja a transformação da sociedade 

classista e não sua manutenção. Na mesma direção, aponta-se que a concepção 

supracitada surgiu historicamente das necessidades concretas colocadas pelos 

professores, em determinado contexto histórico, o que significa que é na práxis 

social da realidade escolar que se origina a pedagogia histórico-critica. 

 Outra diretriz apontada por Saviani (2013) é a de que a escola tem uma 

função especificamente educativa, ligada ao conhecimento, assim, coloca-se 

urgentemente a necessidade de resgatar a sua função, sua importância e de 

reorganizar o trabalho educativo, colocando em xeque a qualidade da educação 

escolar oferecida aos filhos da classe trabalhadora.  

 

3 OBJETIVOS 

 Oportunizar aos educadores da escola pública um espaço de formação e 

reflexão acerca das problemáticas concretas postas em suas atividades de ensino, 

trabalhando os conceitos historicamente elaborados na interface da Psicologia com 

a Educação, a partir dos postulados da psicologia histórico-crítica e da pedagogia 

histórico-crítica. 

 

4 METODOLOGIA 

 Atualmente o projeto está inserido em três escolas públicas, no município de 

Jataí. Estão sendo discutidos, em rodas de conversa, temas escolhidos 

democraticamente pelos professores, como: fracasso escolar, dificuldades 

escolares, saúde do educador, relação família-escola, medicalização, supostos 

transtornos na infância e adolescência, relação de ensino e de aprendizagem e o 

desenvolvimento psíquico na infância e adolescência. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados preliminares revelam: a necessidade urgente de se discutir 

saúde mental dos educadores; a presença da visão clínica e psicologizante da 



atuação do psicólogo na escola, apesar de haver questionamentos sobre a 

elaboração de laudos/diagnósticos sem suportes ao trabalho educativo; a falta de 

uma comunicação adequada entre a gestão e os professores, prejudicando as 

atividades; a demanda pelas dinâmicas grupais e sugestões práticas de como 

ensinar os alunos; a (trans)formação de diversos significados e afetos ligados às 

histórias de vida docentes e aos companheiros de trabalho, possibilitando a troca de 

conhecimentos, a valorização mútua e identificações.  

 As discussões sobre saúde mental expressam os conflitos entre o sistema de 

ensino, a administração escolar e a atividade do professor. Este se sente 

desvalorizado e humilhado frente à precarização da educação pública, o que resulta 

na cisão entre os seus ideais e os resultados inexpressivos de sua prática, gerando 

consequências em sua saúde mental e física.  

 Por fim, as discussões sobre a periodização do desenvolvimento psíquico, 

segundo Elkonin (1987), motivaram sobremaneira um dos grupos de educadores, 

revelando que os mesmos possuem necessidades prementes de apropriação de 

novos conhecimentos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Segundo as Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogas(os) na 

Educação Básica (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013) o psicólogo 

assumirá o compromisso de contribuir com seus conhecimentos teórico-práticos 

para a reflexão e compreensão de questões que envolvem a política educacional e 

suas implicações no trabalho pedagógico.  

 O documento frisa, outrossim, que o psicólogo pode atuar com formação 

continuada de educadores, por meio de conteúdos relacionados ao desenvolvimento 

psíquico e a aprendizagem (e outros), oferecendo contribuições para o entendimento 

de como os alunos aprendem nos períodos diferentes desenvolvimentais.   

 Nesse sentido, o aprofundamento teórico acerca de conteúdos como a 

formação do psiquismo e o processo educacional, constituídos nas relações sociais, 

ganha toda a relevância. A inserção de alunos do curso de Psicologia neste trabalho 

é extremamente enriquecedora para a formação acadêmica dos mesmos. 

Estabelecer inter-relações entre a teoria e a prática, conhecer a realidade das 

escolas públicas do município, contatar gestores e professores e desenvolver 

atividades e ações de formação continuada com os mesmos, a partir de temas 



significativos da interface entre a Educação e a Psicologia, fomentam o aprendizado, 

a produção de questões de pesquisa, o desenvolvimento profissional e o 

compromisso ético-político de futuros psicólogos com a educação escolar. 
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1) INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

O Projeto Político-Pedagógico do Curso (PPC) de Letras da Universidade Federal de Goiás 

não se limita a conceber uma visão unilateral da sociedade, pois “preocupa-se com a formação 

de indivíduos envolvidos com ideais emancipadores, e aptos a transformar a realidade social.” 

(UFG, 2007, p. 17). Ao abordarmos o feminismo na UFG, então, é necessário primeiramente 

contextualizar a prática educativa no quadro político-social. No Brasil, 84% dos homens já 

bateram em uma mulher ou namorada mais de uma vez, conforme demonstra a pesquisa 

“Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado” (Fundação Perseu Abramo; 

SESC, 2010). O documento também revela que o principal agressor da mulher é o marido, 

com 73% dos casos de violência, e o namorado, em segundo lugar, com 20% dos casos. 

Nossa realidade mais imediata, goiana/jataiense, não é diferente: o Relatório Final da 

“Comissão Parlamentar Mista de Inquérito” (2013) mostra que Goiás ocupa a 9ª posição no 

ranking nacional nessa modalidade de violência, com a taxa de 5,7 homicídios femininos por 

100 mil mulheres. Jataí, onde o projeto será implementado, está entre os cem municípios 

goianos mais violentos, apresentando 13,6 homicídios femininos por 100 mil habitantes. 

 Além disso, embora em 2017 tenha sido criado o Juizado de Violência Doméstica na cidade, 

a misoginia ainda faz um alto índice de vítimas. Entre 2003 e 2005, o estado teve 24 

denúncias de exploração sexual comercial, conforme revela a publicação “Violência Sexual” 

da UNICEF. O documento vaticina: “No Centro-Oeste, o estado de Goiás é o que apresenta 

maior gravidade.” (UNICEF, [2005?], p. 61). A maioria das exploradas é afrodescendente e 

vem de classes populares, situação que intensifica a justificativa do Projeto. Testemunhamos 

recentemente, ademais, a afronta da eliminação da obrigatoriedade do ensino sobre História e 

Cultura Afro-Brasileira na educação básica.  



Este contexto brutal, solidamente documentado, insiste em demonstrar que a violência contra 

a mulher se manifesta: institucionalmente (na insuficiência de organismos de gestão política e 

pública), domesticamente (nos índices de violência cometida pelo marido e/ou namorado), 

racialmente (na situação de vulnerabilidade das negras) e mercantilmente (na exploração 

sexual comercial). Por isso, cada vez mais, vemos a necessidade ululante de robustecer a luta 

coletiva das mulheres, unir forças contra o patriarcado e construir ações irmãs e 

complementares em Jataí, ao lado, por exemplo, do Projeto “Violência dói e não é direito: 

(des)construindo conceitos”, conduzido pela professora Tatiana Machiavelli C. Souza em 

nossa Regional. Em segundo lugar, nossa ação se justifica pelo contexto mais estrito do Curso 

de Letras Inglês, cujo Projeto Político-Pedagógico de Curso está em fase de reformulação 

para atender às novas demandas de seu público-alvo. Em diversas oportunidades, os 

acadêmicos manifestaram o desejo de intensificar seus estudos nas áreas de língua inglesa e 

de literatura, bem como ampliar sua bagagem cultural acerca do mundo anglófilo, uma 

reivindicação que se origina devido ao fato de eles cursarem algumas disciplinas em salas 

mistas, em conjunto com o Curso de Letras Português. O alunado, por isso, gostaria que o 

contato com a língua, a literatura e a cultura dos países falantes da língua inglesa fosse mais 

rotineiro – até mesmo para obterem um aproveitamento mais notadamente satisfatório nas 

avaliações em geral. Enquanto a implementação de disciplinas com maior ênfase na Cultura, 

na Língua e na Literatura de Língua Inglesa está em andamento, o presente Projeto constitui 

uma ação educativa para mitigar esse hiato por meio da leitura de textos teóricos e ficcionais 

em inglês. É um espaço para refletirmos, por exemplo, sobre os efeitos da Women’s March 

em janeiro de 2017 e demais eventos feministas anglófilos, analisando-os de forma 

comparativa ao nosso contexto brasileiro. Em terceiro lugar, este projeto também nasce 

porque precisamos diminuir a distância entre o conhecimento acadêmico e a vivência 

educativa. Simon Veenman chama de “choque com a realidade” (1984) o descompasso 

notável entre as perspectivas pessoais dos novos profissionais e a difícil realidade da 

docência. Demais estudos mostram que este choque tem aumentado progressivamente desde o 

ano 2000. Precisamos reduzir este conflito intensificando a Licenciatura, ou seja, realizando 

uma ponte entre o Ensino Superior e o Básico. 

   Nesse sentido, o público interno desta ação, as graduandas da UFG – Regional Jataí, atuar 

junto à comunidade externa, as secundaristas da Escola Estadual David Ferreira, por meio da 

condução de debates ou “rodas de conversa” que incluem o contar de histórias de contos de 

língua inglesa, propiciando uma experiência educativa mais colada ao Ensino Básico e 



mitigando o referido “choque de realidade” presente nas Licenciaturas. Esta justificativa 

tríplice, tão interdisciplinar quanto o tema do projeto, assenta-se sobre a necessidade de 

emancipar a mulher goiana/jataiense, estimular a prática linguística das graduandas e reforçar 

a Licenciatura ampliando oportunidades educacionais.                                 

2) BASE TEÓRICA 

A fundamentação conceitual que sustenta os métodos deste projeto centra-se 

especificamente a) nas teorias sociais e históricas do feminismo radical e b) nos contos 

feministas em língua inglesa. Acreditamos, pautadas em pesquisas sociológicas e artísticas, 

que a emancipação da mulher ocorra através da “luta política voltada para o conhecimento, 

valorização e libertação do corpo feminino.” (SILVA, 2008, p. 5). 

Organizamos a primeira modalidade de leitura, a teórica, por meio de uma reflexão 

sobre as formas de violência em nosso contexto imediato: institucional, doméstica, racial e 

mercantil. Assim, re-concebemos tematicamente estas formas de hierarquização sexista dentro 

dos seguintes módulos: 1) o sistema patriarcal; 2) a relação entre família e sociedade; 3) a 

mulher negra; e 4) pornografia e prostituição. Tais módulos serão desenvolvidos ao longo dos 

doze meses do projeto e privilegiarão textos em língua inglesa devido às especificidades 

pedagógicas do Curso apontadas na seção “Justificativa”. Dos 22 textos, 19 são em inglês. 

A segunda modalidade de leitura, os contos artísticos, volta-se às produções das 

escritoras de língua inglesa para tratar ludicamente do tema. Leremos autoras já consagradas, 

como Alice Walker, Kate Chopin e Margaret Atwood, e escritoras menos conhecidas em 

nosso contexto, como Tillie Olsen, Emily Brout e Ann Petry. Nesse sentido, treinaremos as 

graduandas didaticamente para atuar na escola realizando tanto a contação de histórias quanto 

a seleção de conceitos para a roda de conversa. 

Da mesma forma, arranjamos estrategicamente no contexto do Projeto o treinamento 

pedagógico, as discussões avaliativas e os questionários de aferição dos resultados (que estão 

discriminados na seção “Resultados Esperados”).  

Vejamos abaixo um esquema cronológico que demonstra a forma como a fundação 

teórica e ficcional, bem como os instrumentos pedagógicos, está organizada: 

  

1. Agosto/2017 

- 1ª semana:  

Aplicação de questionário de diagnóstico às graduandas; 

Treinamento pedagógico sobre como tratar do tema feminismo; 



Leitura de textos introdutórios sobre o movimento: THOMPSON, Denise. “Defining 

Feminism” (2001) e SILVA, Elisabete. “Feminismo radical” (2008); 

- 2ª semana: Módulo 1 – O sistema patriarcal.  

Leitura, com as graduandas, da obra: DWORKIN, Andrea. Woman Hating. (Part One: 

The Fairy Tales. Part Four: Androgyny.)  

- 3ª semana: leitura, com as graduandas, de “Boys And Girls”, de Alice Munro; 

- 4ª semana: aplicação de questionário de diagnóstico às secundaristas; roda de 

conversa: contação de história e discussão do conceito patriarcado. 

 

2. Setembro/2017 

- 1ª e 2ª semanas: Módulo 1 – O sistema patriarcal.  

Obra: LERNER, Gerda. The Creation of Patriarchy. (Four: The Woman Slave. Five: 

The Wife and the Concubine; Eight: The Patriarchs. Eleven: The Creation of Patriarchy.) 

- 3ª semana: leitura do conto “The Story of an Hour”, de Kate Chopin; 

- 4ª semana: roda de conversa na escola secundarista: contação de história e discussão 

dos conceitos opressão e escravidão. 

 

3. Outubro/2017 

- 1ª e 2ª semanas: Módulo 1 – O sistema patriarcal.  

Obra: SAFFIOTI, Heleieth. O poder do macho. (Leitura completa.) 

- 3ª semana: leitura de “I Stand Here Ironing”, de Tillie Olsen; 

- 4ª semana: roda de conversa: contação de história e discussão do conceito privilégio. 

 

4. Novembro/2017 

- 1ª e 2ª semanas: Módulo 1 – O sistema patriarcal.  

Obra: FRENCH, Marylin. The War Against Women. (Primeira Parte. Quarta Parte.) 

- 3ª semana: leitura de “The Parts Where You Pee Comes From”, de Emily Brout; 

- 4ª semana: roda de conversa: contação de história e discussão dos conceitos sistema e 

indivíduo; aplicação de questionário parcial às secundaristas. 

 

5. Dezembro/2017 

Discussão reflexiva sobre o projeto e aplicação de questionário parcial às graduandas. 

 

 



6. Janeiro/2018 

- 1ª e 2ª semanas: Módulo 2 – A relação entre família e sociedade.  

Obra: ENGELS, Friedrich. The Origin of the Family, Private Property and the State. 

(Leitura completa.) 

- 3ª semana: leitura de “Wants”, de Grace Paley; 

- 4ª semana: roda de conversa: contação de história e discussão do conceito família. 

 

7. Fevereiro/2018 

- 1ª e 2ª semanas: Módulo 2 – A relação entre família e sociedade.  

Obra: BADINTER, Elisabeth. The Myth of Motherhood: an Historical View of the 

Maternal Instinct. (Capítulo II; Capítulo III.) 

- 3ª semana: leitura de “Bad News”, de Margaret Atwood; 

- 4ª semana: roda de conversa: contação de história e discussão do conceito 

maternidade. 

 

8. Março/2018 

- 1ª e 2ª semanas: Módulo 3 – A mulher negra.  

Obra: DAVIS, Angela. Women, Race and Class. (Capítulos 1, 2, 3; Capítulos 4, 5, 

13.) 

- 3ª semana: “Like a Winding Sheet”, de Ann Petry; 

- 4ª semana: roda de conversa: contação de história e debate do conceito racismo. 

 

9. Abril/2018 

- 1ª e 2ª semanas: Módulo 3 – A mulher negra.  

Obra: PACHECO, Ana Cláudia. Mulher Negra: Afetividade e Solidão. (Do Prefácio à 

Parte I; Parte II.) 

- 3ª semana: “Everyday Use”, de Alice Walker; 

- 4ª semana: roda de conversa: contação de história e discussão do conceito 

afetividade. 

 

10. Maio/2018 

- 1ª e 2ª semanas: Módulo 4 – Pornografia e prostituição.  

Obra: MACKINNON, Catharine; DWORKIN, Andrea. Pornography and Civil Rights. 

(Os cinco primeiros capítulos; Capítulo “Question and answers”.) 



- 3ª semana: “A Pair of Silk Stockings”, de Kate Chopin; 

- 4ª semana: roda de conversa: contação de história e discussão dos conceitos 

objetificação e pornografia. 

 

11. Junho/2018 

- 1ª e 2ª semanas: Módulo 4 – Pornografia e prostituição.  

Obra: JEFFREYS, Sheila. The Industrial Vagina. (Capítulos Introduction, 1;  

Capítulos 6, 7.) 

- 3ª semana: “Through the Tunnel”, de Doris Lessing; 

- 4ª semana: roda de conversa: contação de história e discussão do conceito 

prostituição; aplicação de questionário final às secundaristas. 

 

12. Julho/2018 

Questionário final às graduandas; 

Reflexão crítica sobre o projeto e redação de relatos de experiência; 

Preenchimento de relatórios para a finalização do projeto. 

 

 

3) OBJETIVOS 

O presente projeto teve como objetivos: 1) promover a emancipação das graduandas e 

conscientizar as alunas e alunos da escola pública por meio da desconstrução de conceitos 

patriarcais; 2) incentivar o contato entre as o Ensino Básico; e 3) estimular o estudo da língua 

inglesa por meio de leituras feministas, tanto teóricas quanto literárias através de contos.  

                                 

4) METODOLOGIA 

O projeto foi desenvolvido durante os meses de Agosto de 2017 a Julho de 2018. Eram 

realizados encontros semanais. Nas duas primeiras semanas de cada mês o grupo realizava 

discussão teórica. A terceira semana era dedicada a discussão de contos de escritoras de 

língua inglesa e a organização pedagógica para a atuação na escola. Esses encontros ocorriam 

todas as sextas-feiras, das 16 às 18 horas na Universidade Federal de Goiás/ Regional Jataí, 

câmpus Riachuelo. Na última semana de cada mês, era realizada a intervenção na escola por 

meio de rodas de conversa, conduzidas pelas extensionistas e pela coordenadora. A 



intervenção era marcada de acordo com a disponibilidade de horários da instituição, sendo 

assim, variável ao longo da semana.  

Os temas norteadores das discussões foram o sistema patriarcal; a relação entre família 

e sociedade; a mulher negra; a pornografia e a prostituição. Foram lidas as teóricas fundantes 

do feminismo radical como Denise Thompson; Andrea Dworkin; Gerda Lerner; Marilyn 

French; Sheila Jeffreys; e Kate Millett. Também foi lido Heleieth Saffioti, que parte de uma 

perspectiva histórica-dialética, e Angela Davis, que discute o feminismo negro a partir da 

interseccionalidade entre gênero e raça. Algumas autoras literárias lidas foram Margaret 

Atwood, Chimamanda Adichie e Emily Brout.   

Durante os encontros ocorridos entre os meses de Agosto a Novembro, as turmas dos 

secundaristas foram divididas em grupos de meninas e meninos para melhor direcionamento 

das discussões acerca das vivências de cada gênero. Posteriormente, as extensionistas e a 

coordenadora observaram que as estudantes estavam fortalecidas e com conhecimentos 

suficientes para enfrentarem possíveis violências decorrentes das discussões. Dessa forma, 

entre os meses de Janeiro a Junho a divisão foi desfeita a propiciar intercambio de 

conhecimentos entre os dois gêneros e fomentar a capacidade de argumentação das meninas 

em um ambiente em que seriam protegidas.  

As rodas de conversa eram realizadas, em suma, em dupla. Ambos os estudantes, 

meninos e meninas participavam das discussões de maneira interessada. Foram realizados três 

questionários com os secundaristas a fim de averiguar suas impressões acerca das 

intervenções, bem como o desenvolvimento do projeto. O questionário inicial foi realizado no 

primeiro encontro em Agosto, o questionário parcial realizado em dezembro de 2017 e na 

finalização do projeto em Julho.  

                             

5) RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

As tabelas abaixo indicam as respostas obtidas durante a aplicação dos questionários:  

 

 

Tabela 1: Questionário Inicial  

 É importante discutir 

sobre o feminismo? 

Por quê? 

 

Sim, porque "nois" 

defende o conjunto... 

as ideias. Poder 

sentar do jeito que 

você quer. 

Sim, porque os meninos podem 

pegar várias meninas e meninas não.  



Você acredita que as 

rodas de conversas 

contribuirão para o 

seu crescimento 

como 

mulher/homem? 

Sim, porque a gente 

vai conhecendo os 

assuntos 

Sim, porque não soubemos 

responder o que é feminismo. Depois 

a gente pode saber. 

 

Fonte: dados obtidos pelo projeto  

Tabela 2: Questionário parcial  

As discussões sobre o 

feminismo realizadas até o 

momento têm trazido ideias 

novas para você? 

Sim, porque ajuda 

a conceitual o que 

já pensávamos 

  

As rodas de conversas têm 

contribuído para o seu 

crescimento como mulher e 

como homem? 

Sim, ajuda a pensar 

melhor  

 

  

Você poderia apontar os 

aspectos positivos das rodas 

de conversa? 

 

Ajuda a pensar 

melhor.  

 

Ajuda a pensar 

em coisas 

novas.  

 

É bom porque 

reúne as 

meninas, o que 

não acontece.  

 

Fonte: dados obtidos pelo projeto  

Tabela 3: Questionário final 

__________________________________________________________________ 

O projeto contribuiu para que você entendesse mais sobre o machismo  

e/ ou o movimento feminista? De que forma?    Depois dos assuntos comentados no projeto 

foi                                                                                                       mais fácil reconhecer o 

machismo em algumas situações do dia a dia. 

 

As atividades que realizamos possibilitaram sua libertação  



de ideias machistas e a união entre mulheres? Como?    Sim. Mostrando que mulheres unidas 

“é” 

                                                mais forte contra o machismo, e o que a  

                                                sociedade propõe.  

O projeto trouxe histórias e temas interessantes? De quais  

você mais gostou? De quais menos gostou?             Sim. Sobre relacionamento abusivo,  

                                           preconceito no meio do trabalho. Não tem o 

                                           que menos gostei, todos foram bem “realista” 

                                           e o que acontece com muitas mulheres no seu 

                                           cotidiano. 

Você tem sugestões para melhorarmos o projeto?   

    O projeto deveria ser prolongado, ser também realizado 

No semestre que vem e teremos mais debates sobre o 

Assunto abordado.  

 

      Foi possível verificar a relevância das temáticas feministas para os estudantes da Escola 

Estadual. A postura da maioria das alunas e alunos eram, de modo geral receptiva a discutir os 

conceitos teóricos. Notou-se que elas e eles estavam aptos a refletir sobre seu ambiente 

imediato e sobre sua realidade familiar, pois passaram a apontar os comportamentos 

machistas no contexto escolar e em situações domésticas. 

Em relação especificamente às meninas foi percebido que o projeto contribuiu para a 

ampliação de conceitos sobre suas vivências enquanto mulheres, o que é imprescindível para 

o enfretamento do machismo. Elas também ressaltaram que os espaços promovidos pelas 

rodas de conversas eram ambientes de trocas de vivências femininas, o que segundo elas não 

ocorria. Esse espaço de troca também foi propiciado pelas reuniões de discussão teórica, em 

que as participantes se fortaleceram enquanto mulheres e grupos através da troca de vivências.  

 

 



6) CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O acolhimento propiciado pelas integrantes do projeto permitiu a construção de um 

ambiente seguro e até mesmo terapêutico. Ademais, o incentivo ao contato com o Ensino 

Básico foi cumprido através das rodas de conversa e estimulou o contato com a docência para 

as estudantes de cursos de bacharelado. Ressalta-se por fim, que o estímulo à leitura e 

conhecimento de teóricas e escritoras feministas e de língua inglesa também foi realizado, 

fomentando leituras e conhecimentos construídos por mulheres que pode ser interpretado 

como um enfrentamento e uma mudança frente ao paradigma machista ainda vigente na 

sociedade.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Este trabalho apresenta um projeto de extensão que trata das atividades 

físicas e recreativas para a terceira idade. É importante mencionar que o público 

idoso vem crescendo gradativamente no mundo, com isso surge uma preocupação 

com a saúde e qualidade de vida nesta fase da vida, no que se refere aos aspectos 

emocional, mental, social e de autoestima. Tendo em vista tais necessidades, essa 

população necessita de um profissional de Educação Física, apto para auxiliar no 

desenvolvimento das atividades físicas e recreativas.  

É necessário destacar que a atividade física, no dia a dia dos idosos, auxilia 

nos desafios diários, promovendo uma vida ativa, além de prevenir o sedentarismo. 

Por meio da atividade física conseguimos proporcionar interação e diversão entre os 

idosos e profissionais, demostrando a importância que esse público tem para a 

sociedade. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa interventiva realizada nas disciplinas 

Oficina Experimental I e II, no curso de Educação Física da UFG/Regional Jataí, os 

alunos conheceram o condomínio Vila Vida e perceberam que um dos principais 

problemas, observado durante o trabalho, foi a atual situação de carência em que se 

                                                           
1
 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura (Renata Machado de Assis), 
código Proec ainda em fase de cadastro. 

2
 Voluntária no projeto de extensão e cultura, acadêmica do curso de Educação Física, Regional 
Jataí, Universidade Federal de Goiás. tania_wml@hotmail.com 

3
 Voluntário no projeto de extensão e cultura, acadêmico do curso de Educação Física, Regional 
Jataí, Universidade Federal de Goiás.  guilherme-ml95@hotmail.com 

4
 Voluntária no projeto de extensão e cultura, acadêmica do curso de Educação Física, Regional 
Jataí, Universidade Federal de Goiás. jessica_rottilly@hotmail.com 

5
 Voluntário no projeto de extensão e cultura, acadêmico do curso de Educação Física, Regional 
Jataí, Universidade Federal de Goiás. ggomesvilela@hotmail.com 

6
 Voluntária no projeto de extensão e cultura, acadêmica do curso de Educação Física, Regional 
Jataí, Universidade Federal de Goiás.  jordanaalvesjti@hotmail.com 

7
 Professora doutora dos cursos de Educação Física/Cisau e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação/REJ/UFG, coordenadora do projeto de extensão. renatafef@hotmail.com 

 



encontram os moradores do condomínio selecionado, ou seja, embora fossem 

moradores de um condomínio, ficavam a maior parte do tempo isolados, sem 

socializar-se com os vizinhos.  

Durante o levantamento teórico realizado, os acadêmicos encontraram 

estudos que retratam evidências da ligação entre a depressão e os fatores 

biopsicossociais e culturais do indivíduo, e que apontam a solidão e o abandono 

familiar durante a velhice, principalmente em idosos institucionalizados, como fatores 

de influência na saúde física e mental.  

Este projeto de extensão surgiu como uma possibilidade de continuar com o 

trabalho iniciado durante a disciplina acadêmica, no sentido de enfrentar o desafio e 

de superar limites, pois além de ofertar, ao grupo de idosos, atividades lúdicas e 

prazerosas, contribui para o meio acadêmico, a partir da coleta de dados e da 

junção entre pesquisa e extensão, proporcionando aos acadêmicos dos cursos de 

Educação Física a oportunidade de enriquecer a formação pessoal e profissional na 

área da saúde pública, por meio da interação entre teoria e prática.  

Portanto, este projeto de extensão visa, além das intervenções práticas, 

coletar informações e analisá-las, a fim de contribuir na promoção de novas políticas 

públicas, que poderão dar suporte aos projetos voltados para a terceira idade, 

procurando favorecer a qualidade de vida dos idosos, como alternativa para prevenir 

e combater doenças relacionadas à incapacidade funcional.  

                                                           

2 BASE TEÓRICA 

Para desenvolver o projeto de extensão foi necessário se apropriar do 

conhecimento sobre o processo de envelhecimento, entender a importância da 

atividade física e seus benefícios, bem como o auxilio do profissional de Educação 

Física.  

O envelhecimento é um processo progressivo, contínuo, natural e irreversível, 

que provoca desgastes e alterações em sistemas funcionais, podendo ser de ordem 

fisiológica, psíquica e social, e se diferencia de uma pessoa para outra, 

possibilitando limitações no campo visual, auditivo, motor e intelectual, gerando 

dependência nas atividades da vida diária, tendo assim o agravamento ou 

surgimento de doenças crônicas degenerativas (FIEDLER; PERES, 2008). 

A prática de atividades físicas regulares propicia inúmeros benefícios aos 

indivíduos de terceira idade, pois reduz o risco de várias patologias, próprias dos 



adultos mais velhos, tais como: hipertensão, diabetes, doença coronária, alterações 

metabólicas e condições emocionais nocivas, tais como a depressão. Diante disso, o 

aumento do nível e frequência da atividade física pode exercer forte impacto na 

diminuição da morbidade e da mortalidade em geral, especialmente para o público 

idoso (MOTA et al, 2006). 

De acordo com Jacob Filho (2006), o aumento no número de idosos na 

população mundial se deve à melhoria das condições de saúde pública e de 

saneamento básico, pois diminuíram a mortalidade precoce. A expectativa de vida, 

portanto, vem aumentando consideravelmente. O autor destaca que:  

 

por outro lado, o incremento da eficácia das técnicas diagnósticas e 
terapêuticas das doenças crônico-degenerativas contribui para a crescente 
prevalência do número de idosos portadores de múltiplas enfermidades, 
para os quais temos de encontrar opções interessantes de vida que, além 
do aumento da longevidade, também confiram a estes pacientes a 
possibilidade da manutenção e/ou recuperação da sua autonomia e 
independência (p. 73). 
 
 

As adaptações de exercício físico para idosos pode ser uma técnica valida 

para incentivar a participação das atividades físicas, sem que eles se sintam 

desmotivados e respeitando sempre as limitações individuais, auxiliando os idosos a 

se sentirem mais confiantes e independentes. 

Cheik et al (2003) destacam que com o processo de envelhecimento ocorre 

uma diminuição visível e já esperada na qualidade de vida, que pode ser 

compreendida como "um conjunto harmonioso de satisfações que o indivíduo obtém 

no seu cotidiano, levando-se em consideração tanto os aspectos físicos quanto o 

psicológico e o social" (p. 47). De acordo com Cheik et al (2003) e Borges e Moreira 

(2009), o grau de satisfação de cada indivíduo diante dos vários aspectos de sua 

vida se relaciona, portanto, à qualidade de vida. Os autores afirmam, em ambas as 

produções, que na terceira idade ocorre um aumento na incidência de distúrbios 

psicológicos, embora possam ocorrer em qualquer faixa etária. A origem dos 

sintomas depressivos pode ser patologias instaladas, utilização de medicamentos, 

outras doenças psiquiátricas (transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome do pânico, 

dentre outras).  

Com o passar dos anos os idosos inativos vão perdendo os sentidos 

funcionais, além disso, são os que sentem necessidade de ficar mais acomodados, 

carregam maiores possibilidades de adquirir mal estar, deixando doenças se 



agravar, piorando ainda mais seu estado emocional e físico, passando a ter 

depressão e outras dependências.  

Segundo Civinski, Montibeller e Oliveira (2011, p.172), as  pessoas “começam 

a praticar exercícios físicos por recomendação médica, mas é importante lembrar 

que é o profissional de Educação Física que irá supervisionar essas atividades, 

buscando assim resultados na medicina junto aos exercícios físicos”. De acordo com 

esta citação, torna-se indispensável o acompanhamento diário do profissional de 

Educação Física juntamente com a prescrição do médico, para resultados 

satisfatórios. O educador físico precisa ter por objetivo principal, desenvolvimento de 

atividades físicas voltadas para atividades diárias comuns e usuais dos idosos, que 

não podem ser somente trabalhadas atividades físicas e de práticas corporais, e sim 

também formas lúdicas e recreativas. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral desse projeto de extensão é incentivar a prática de atividades 

físicas e recreativas na terceira idade, que buscam melhorar a qualidade de vida, 

autoestima, bem estar físico, social e emocional. Foram delimitados quatro objetivos 

específicos: proporcionar a interação e a socialização entre os idosos e 

interventores, por meio das atividades propostas; promover atividades físicas por 

meio de movimentos corporais visando contribuir para o desempenho de uma vida 

ativa; executar atividades lúdicas para melhora na capacidade auditiva, visual e 

mental; e desenvolver atividades de recreação como forma de divertir e entreter os 

participantes. 

  

4 METODOLOGIA 

Este projeto de extensão é realizado uma vez por semana, aos sábados, com 

duração de uma hora (das 8h às 9h), no salão de festas do Condomínio Vila Vida, 

por meio de atividades físicas lúdicas e recreativas para os idosos residentes. As 

atividades são planejadas, executadas e avaliadas continuamente, de forma a 

agradar e promover a maior participação dos participantes.  

A presença é facultativa e as aulas são adequadas ao estado físico e 

cognitivo de cada participante. É feito acompanhamento em grupo e individualizado, 

visando promover a prática dos exercícios de forma adequada.  



A equipe de alunos voluntários que ministram as aulas e desenvolvem todas 

as atividades do projeto é constituída por oito alunos dos cursos de bacharelado e 

de licenciatura em Educação Física, que se revezam a cada sábado, dividindo-se 

em duas equipes de quatro pessoas. Portanto, quatro alunos se encarregam das 

atividades, a cada quinze dias. As aulas são acompanhadas pelos professores 

coordenadores do projeto. 

São feitos planos de aula e diários de campo de cada aula ministrada, como 

registros das ações desenvolvidas. E serão realizados estudos e pesquisas 

adicionais para subsidiar o debate sobre as atividades físicas para idosos e para 

fundamentarem as aulas a serem ministradas. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Espera-se, por meio deste projeto de extensão, que os idosos tenham a 

oportunidade de vivenciar variadas experiências motoras e que, ao final do projeto, 

adotem o exercício regular como parte de sua rotina cotidiana. A conscientização em 

relação aos benefícios das atividades físicas e exercícios poderão levar a uma 

mudança de hábitos e à participação mais assídua nas atividades oferecidas pelo 

próprio condomínio onde os idosos residem. 

 Espera-se ainda que os acadêmicos e professores envolvidos ampliem seus 

conhecimentos referentes às atividades físicas na terceira idade e troquem 

experiências sobre a temática. Esta participação no projeto poderá contribuir para a 

formação acadêmica dos alunos, por meio da interação entre teoria e prática.  

Algumas publicações deverão se originar deste projeto, e poderão ser 

publicadas em anais de eventos científicos, em periódicos específicos e até em 

livros, se houver oportunidade, e possibilitarão a divulgação do trabalho 

desenvolvido.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante as vivências no Condomínio Vila Vida de Jataí-GO, procuramos 

desenvolver atividades que visam à melhoria das dificuldades individuais dos idosos 

residentes, incentivando a prática de atividades físicas, recreativas e lúdicas, para 

uma melhora na qualidade de vida, bem-estar físico, mental, social e emocional. 



Durante as intervenções percebemos que a uma aceitação em todas as 

atividades ministradas, por maior parte dos idosos, cabe mencionar que moradores 

relataram melhoras nas suas atividades diárias.  

 Idosos que possuem uma vida ativa e praticam atividade física diariamente 

tem um desempenho melhor nas atividades propostas que idosos sedentários, 

porém com o projeto conseguimos estimular a prática de atividade física e obter 

resultados satisfatórios para os idosos que tinham dificuldades para se locomover, 

pois mesmo com suas limitações conseguimos que esses idosos realizassem todas 

as atividades propostas. 

Por meio das atividades realizadas conseguimos proporcionar interação e 

diversão entre os idosos e interventores, despertando para os interventores caráter 

profissional do Educador Físico na área da saúde pública e enfatizando para os 

idosos a importância da atividade física e do profissional de Educação Física no 

desempenho de uma vida ativa.  
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O IMPACTO DAS AÇÕES DO PROJETO ‘O TOQUE PELA VIDA’ NO 
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JATAÍ, GO1 

SILVA, THALÍA RISSA2*, ASSIS NETO, FRANCISCO INÁCIO3; MACEDO, 
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1. Introdução e justificativa 

Dentre os óbitos estimados em 2018, em decorrência das Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis (DANT), o câncer se destacou como a segunda 

maior causa de mortalidade. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

(2017), no biênio 2018-2019, preveem a ocorrência de 600 mil novos casos de 

câncer, para cada ano, no Brasil. Com exceção ao câncer de pele não 

melanoma, o câncer (Ca) de mama será o mais frequente em mulheres, com 

um valor próximo a 60 mil novos casos, em um risco estimado de 56,33 casos 

a cada 100 mil mulheres. Em Goiás (GO), as estimativas do INCA para o ano 

2018, em relação ao Ca de mama em mulheres, são de 1.670 novos casos no 

estado.  

As neoplasias como um todo são consideradas etiologia multifatorial 

sendo associadas, tanto a fatores genéticos, como ambientais. No tocante aos 

principais fatores de risco para o Ca de mama, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) destaca o histórico familiar, envolvendo, principalmente, o 

parentesco de primeiro grau; a idade, sobretudo mulheres acima de 50 anos; e 

os fatores modificáveis (INCA, 2016). 
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Desse modo, as ações de Atenção Primária à Saúde (APS) mostram-se 

como importante ferramenta para prevenção, promoção e educação em saúde, 

de forma a propiciar uma sociedade com verdadeira autonomia para as 

decisões em saúde, tanto a nível individual, quanto coletivo. Todavia, para que 

isso ocorra, é necessário que a população seja de fato instruída e assim possa 

se responsabilizar por suas escolhas de hábitos e estilos de vida dentro de 

suas condições socioculturais (MARTINS et al., 2017).  

Desse modo, justifica-se as ações que ocorrem em Jataí-GO, em que há 

realização do dia D da campanha do Outubro rosa pelo projeto de extensão ‘O 

Toque pela Vida: Outubro Rosa e Novembro Azul’ do curso de Medicina da 

UFG-REJ que, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

objetiva informar a população e proporcionar o diagnóstico precoce do câncer 

de mama por meio de agendamento das mamografias de rastreamento e 

diagnósticas. 

2. Bases Teóricas 

Para maior esclarecimento, a mamografia é baseada no uso de raios-X 

(OMS, 2018). A preconização do rastreamento com exame clínico e 

mamografia, pelo Ministério da Saúde, é bianual em mulheres assintomáticas 

de 50 a 69 anos, ou anual quando acima de 35 anos com alto risco e pode ser 

realizada gratuitamente, no Brasil, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2009). A mamografia é considerada o melhor exame de rastreio e 

triagem para os casos de Ca de mama; com alta sensibilidade, inclusive em 

quadros assintomáticos (GHAREKHAANLOO; HASELI; TORABIAN, 2018).  

Segundo Horsley et al (2018), a mamografia diminui significativamente o 

potencial de um teste de falso-positivo. Por meio de uma pesquisa prospectiva 

de corte transversal, realizada em mulheres sem história de Ca de mama que 

se apresentam para a mamografia, concluíram que a maioria tinha pouca ou 

nenhuma compreensão sobre o exame, demonstrando a importância da 

disseminação de informações para as pacientes. 

Por fim, as ações de educação em saúde são de extrema relevância, 

pois envolvem a mulher no contexto saúde-doença, enfocando o autocuidado 

(OLIVEIRA et al., 2012). Ressalta-se que as atividades extensionistas trazem 

benefícios para os acadêmicos e profissionais de saúde envolvidos e para a 

comunidade participante. Uma equipe multidisciplinar e bem preparada é 



fundamental para o incentivo e apoio às mulheres e de seus familiares 

(OLIVEIRA et al, 2012).  

3. Objetivos  

Este trabalho objetiva uma análise retrospectiva do número de 

mamografias realizadas pelo serviço público de saúde na cidade de Jataí -GO 

de julho de 2015 a abril de 2018. Além disso, é visado a análise comparativa do 

número de mamografias mensais realizadas antes e após o início das 

atividades do projeto ‘O Toque pela Vida’, projeto este que teve como intuito 

principal informar a população quanto a etiologia, fatores de risco, formas de 

prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. 

4. Métodos 

O presente trabalho partiu da análise quantitativa dos relatórios gerados 

pela SMS de Jataí-GO quanto ao número de mamografias mensais realizadas 

na cidade, no período de julho de 2015 a abril de 2018. Em paralelo, houve a 

tabulação e análise dos dados referentes às mamografias marcadas no dia D 

da campanha do Outubro Rosa, ressaltando a Unidade Básica de Saúde de 

procedência da paciente e a taxa de adesão do grupo. Além disso, foi realizada 

uma análise comparativa do número de mamografias mensais realizadas antes 

e após o início das atividades do projeto ‘O Toque pela Vida’ que teve início em 

2016.  

As ações desenvolvidas pelo projeto envolveram discentes e docentes 

do curso de Medicina da UFG-REJ que participaram de grupos de estudos para 

aprendizado e/ou atualização do conhecimento, confecção de materiais (laços 

da campanha, cartazes e panfletos), delineamento de ações de extensão, 

como palestras, divulgação de informações nas redes sociais do projeto, o 

treinamento para o atendimento clínico, a conversa com o paciente, a aplicação 

de questionários e o preenchimento de formulários para o dia D do Outubro 

Rosa.  

No ano de 2016, ocorreram duas ações, uma no dia 8 de outubro de 

2016 no Jatahy Shopping e outra no dia 17 de outubro de 2016, na UBS 

Moisés Maia Firmo; ambas focadas na promoção e educação em saúde.  No 

ano de 2017, o dia D foi realizado em 28 de outubro na UBS Jaime Filipe 

Mineli. Nesse dia, cerca de 200 mulheres foram instruídas sobre o Ca de 

mama, seus fatores de risco e proteção, além da importância do rastreamento 



para o diagnóstico precoce. No mais, todas passaram por avaliação com 

médicos e enfermeiros que encaminharam, quando indicado, para o 

agendamento de mamografia. Foram realizados 152 agendamentos de 

mamografias para rastreamento e diagnóstico do câncer de mama para os dias 

31 de outubro a 1º de dezembro de 2017. 

5. Resultados e Discussão  

Em relação à análise dos dados dos relatórios gerados pela SMS do 

município de Jataí-GO, no período de julho de 2015 a abril de 2018 obteve-se 

que, de julho a dezembro de 2015, realizaram-se 240 mamografias. Já em 

2016, ano de início do projeto, foram feitas 510 mamografias, sendo 337 no 

segundo semestre, valor esse que corresponde à 66,1% do total deste ano, 

podendo sugerir o impacto das ações realizadas sobre esse número.  No ano 

de 2017, realizaram-se 1.734 mamografias, o que em porcentagem representa 

um aumento de 240% em relação ao valor total de 2016. Desse total, 1.191 ou 

68,7% foram realizadas no segundo semestre, o que, mais uma vez, sugere 

grande impacto das ações de educação e promoção da saúde executadas (Fig 

1). Ademais, até abril de 2018, foram feitas 398 mamografias, quantidade esta 

que, em apenas quatro meses do ano em questão, superou o número de 

mamografias realizadas no segundo semestre, tanto de 2015, quanto de 2016.  

Em relação ao dia D do Outubro rosa em 28 de outubro de 2017 (Fig. 2), 

foram agendados 152 exames para o mês de novembro, o que representa 47% 

das mamografias deste período, sendo que sete foram canceladas. Destas, 

envolveram motivos como agendamento para uma data em que a paciente não 

poderia comparecer para a realização do exame, solicitações lançadas de 

forma incorreta e casos em que a paciente já havia um agendamento prévio, 

mas que não compareceu na data marcada.  

 

Figura 1: Início 

das ações de 

extensão 

executadas em 

2016, realizada 

no Jatahy 

Shopping. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ação de extensão do Dia D do Outubro Rosa em 28 de outubro de 2017. 

 

Gráfico 1 – Evolução no número de mamografias em Jataí – GO, de julho de 2015 à abril de 

2018. 
  

6. Conclusão 

Então, percebeu-se um aumento no número de mamografias realizadas 

no município concomitante e, posteriormente ao início das atividades do projeto 

‘O Toque pela Vida’ junto à SMS. Isso sugere grande importância de ações 

focadas na promoção e educação em saúde, além da necessidade de mais 

ações como essas para a prevenção e para o diagnóstico precoce do Ca de 

mama, possibilitanto qualidade de vida e alta taxa de sobrevida. Acrescenta-se 

a relevância desse projeto para a formação dos acadêmicos de medicina e o 



benefício ofertado à comunidade. No mais, o interesse do público participante 

das atividades relatadas reflete o alto potencial que os projetos extensionistas 

podem alcançar para responder à altura da demanda social e superar a 

expectativa dos envolvidos. Durante as ações, não houve foco na doença, mas 

sim no cuidado com a saúde da população de Jataí - GO. 
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PROJETO DIREITO E CINEMA: UM OUTRO OLHAR - OS DIREITOS HUMANOS 

NA ESCOLA E O CAPITALISMO ESTRUTURAL DA SOCIEDADE BURGUESA, A 

PARTIR DO DOCUMENTÁRIO QUANDO A CASA É A RUA1                                        
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Palavras-chave: Direitos Humanos. Capitalismo. Educação social, Sociedade 

Burguesa.  

                                                             

 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

O projeto Cinema e Direito: um outro olhar - os Direitos Humanos na escola 

visa a estabelecer pontes entre a cultura acadêmica e a cultura de massa por meio 

de linguagem estética popular. O projeto parte de experiências sazonais articuladas 

em cine-debates realizados ao longo do ano de 2014 dentro da Universidade e 

restrito ao seu público e que despertou o interesse em estender essa abordagem 

nas escolas públicas no Município de Jataí. 

 Os envolvidos se apropriam dos diversos saberes a partir de problemas 

individuais específicos, mas também de problemas coletivos, refletindo criticamente 

sobre seus cotidianos e sobre as convenções sociais que os circundam.  

 A partir da linguagem cinematográfica se busca motivar debates sociais 

e jurídicos qualitativos sobre questões importantes e atuais da vida cotidiana. Dentre 

um dos temas geradores trabalhados neste projeto de extensão o documentário 
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Quando a casa é a rua discute a condição dos moradores em situação de rua e os 

processos de higienização urbana. 

 Os discursos apresentados por esta estética serão analisados, 

discutidos e desconstruídos na tentativa de se reconhecer os Direitos Humanos das 

pessoas em situação de rua. 

 

  BASE TEÓRICA 

 

Consoante, diversos autores a revolução francesa é o apogeu para a 

regulamentação/ surgimento dos Direitos Humanos com os lemas, Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade, podemos dar como exemplo o autor Comparato que 

evidencia a existência de documentos para a afirmação da dignidade da pessoa 

Humana; são eles, a Carta Magna de 1215, a Lei de Habeas Corpus de 1679 e a 

Declaração de Direitos de 1689, todas promulgadas na Inglaterra. 8 

Indubitavelmente, estes documentos possuem grandes valia para a 

consolidação dos direitos humanos, entretanto eles não deram origem ao próprio 

Direito Humano, já que este existe desde a criação do Homem, apenas passa a 

existir um consenso sobre a positivação do mesmo. 

Destarte, que apesar de serem considerados marcos para a nossa história, os 

mesmos “ocidentais” que gritavam pela liberdade apoiaram diversas chacinas e 

regimes autoritários, como a ditadura militar brasileira em que os lemas trazidos 

remetiam a liberdade; Que espécie de liberdade era trazida pela Ditadura Militar? 

Vejamos o que trás José Damião De Lima Trindade acerca do tema:  

 

“Talvez não tenha havido opressor nos últimos duzentos anos, ao 

menos no Ocidente, que não tivesse, em algum momento, lançado mão da 

linguagem dos direitos humanos. Hitler foi apenas mais um a adotar esse 

procedimento. Os jovens tenentes franceses que, durante a guerra de 

libertação nacional da Argélia, torturavam guerrilheiros presos para extrair-

lhes informações eram os mesmos que pouco antes haviam cantado as 

estrofes "contra a tirania" de A Marselhesa.(...)”
9
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Essa ideia de liberdade surge em um momento em que os franceses queriam 

se libertar do antigo regime feudal, em que apenas os nobres são os proprietários de 

terras e os servos recebem apenas parte da produção para a sua subsistência, 

sendo que ainda devem pagar os impostos exigidos pela Coroa, além disso, a Peste 

Negra (doença trazida pelos ratos) que dessolou milhares de pessoas, fez com que 

os trabalhadores percebessem a força de sua mão de obra. 10 

Outro fator importante é o surgimento de uma nova classe social, a 

Burguesia, que com ela trouxe uma nova modalidade de economia, fazendo com 

que os camponeses ganhassem mais força para dizimar o regime Feudal. Mais 

interessante seria se estas novas ideias tivessem sido introduzidas a partir da 

conscientização dos Trabalhadores acerca dos seus direitos.  

Uma proposta de conscientização e tentativa de emancipação da classe 

trabalhadora se fá com a pedagogia de Paulo Freire. Nos dias de hoje muitos falam 

em educação, mas poucos conseguiram com tanta maestria em uma época de 

opressão explicar também o relacionamento dentro da sala de aula como Paulo 

Freire.  

Paulo Freire, nos trás a imagem do ser Humano como criador de sua própria 

historia e não como mero objeto de uso do “capitalismo estrutural” (sociedade 

dividida em classes dominantes e dominada). Para ele o ser humano é naturalmente 

“um ser de intervenção no mundo (...) e por isso mesmo deve deixar suas marcas de 

sujeito e não pegadas de puro objeto” 11. 

A partir deste excerto conseguimos identificar as formas de relação que 

devem ser desenvolvidas com os aprendizes (seja em qualquer forma de ensino), já 

que o professor/mentor não deve apenas passar o conhecimento como um “deposito 

de banco” para no fim se ter um “extrato bancário” de tudo que fora depositado, 

como se fosse uma via de mão única, na verdade aprendizado é uma mão dupla, 

em que nos como seres humanos deixamos nossas marcas e possuímos durante 

toda a nossa existência conhecimentos específicos que podem e devem ser 

repassados RESPEITANDO as culturas divergentes.  

 

“ não se  constitui na justaposição de culturas, muito menos no 

poder exacerbado de uma sobre as outras, mas na liberdade conquistada, 
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no direito assegurado de mover-se cada cultura no respeito uma de outra, 

correndo risco livremente de ser diferente, sem medo de ser diferente, de 

ser cada uma “para si”, somente como se faz possível crescerem juntas e 

não na experiência da tensão permanente, provocada pelo todo-

poderosismo de uma sobre as demais, proibidas de ser”. 
12

 

 

E a concepção de educação em face da liberdade deve abarcar todas as 

nossas relações sociais e no fundo compreender que é com a luta proposta por 

Paulo Freire que precisa atingir a transformação social. 

 

OBJETIVOS GERAIS  

Os objetivos do projeto de extensão Cinema e Direito: outro olhar- Os Direitos 

Humanos nas Escolas são de trazer os Direitos Humanos para discussão nas 

escolas usando como auxílio a isso a ferramenta do cinema, formando debates com 

o intuito de estímulo ao conhecimento e ao ensino de tão importante vertente da 

sociedade, encaixando diversos temas. Um desses temas é relacionado à pessoas 

em situação de rua, tema cujo objetivo é de ser conversado e exposto, para que seja 

mais ampliado e levado em conta na atualidade, tendo em vista que é uma questão 

delicada e triste que acontece na realidade.  O objetivo principal é de conseguir com 

a interação em sala de aula, possibilitar que os alunos sejam críticos e discorram 

sobre o tema, buscando maior aprendizado e que sejam ouvidas diversas opiniões, 

tudo levando em conta o aprendizado que será adquirido com discussões e também 

com o auxílio dos filmes e documentários, focando no documentário "Quando a casa 

é a rua" que mostra a dura realidade das pessoas em situação de rua em duas 

grandes metrópoles na América Latina, a Cidade do México e o Rio de Janeiro. 

ESPECIFICOS 

Os objetivos específicos são a produção de relatórios sobre os encontros nas 

escolas trabalhadas com o tema de pessoas em situação de rua, elaboração de 

artigos relacionados às ações feitas no projeto de extensão relacionados ao tema 

proposto, o incentivo a leitura, produção cultural e discussão dentro da sala de aula 
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sobre os Direitos Humanos, além da aproximação dos alunos da universidade com 

os alunos do ensino médio das escolas públicas.  

Também é buscado transmitir através do estudo do tema acerca das pessoas 

em situação de rua, incentivos a ações específicas relacionadas ao tema, além de 

estudo de literatura temática, que auxilie o trabalho com o tema e incentivar também 

aos alunos a leitura das mesmas. 

METODOLOGIA 

A abordagem dentro do artigo será qualitativa, tendo em vista que a análise 

se dará em cima do tema das pessoas em situação de rua, focando nas 

particularidades do tema e no ponto de vista de cada participante do projeto. 

 O projeto de extensão será exploratório com a apresentação de filmes e 

documentários. Posteriormente será feita a fase de debates e discussões com os 

alunos, tendo como objetivo obter resultados fáticos com perspectivas diversas, ou 

seja, uma ideia multicultural, sempre incentivando os diferentes posicionamentos 

com enfoque em uma relação de liberdade. 

Destarte, que para alcançarmos este objetivo usaremos a politica pedagógica 

de Paulo Freire, em que o ideal é uma troca de conhecimentos entre discentes e 

docentes na busca pela horizontalidade da educação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Os resultados esperados consistem no desenvolvimento do olhar crítico dos 

alunos secundaristas com relação à abordagem de Direitos Humanos, de maneira 

que possam refletir autonomamente acerca do assunto, destacando conhecimentos 

amplos e específicos ao redor do tema, bem como conseguindo se enxergar imersos 

na realidade dos debates. 

É importante destacar que os resultados deverão se enquadrar em um projeto 

de educação popular alternativa (no que diz respeito à metodologia cinemática), em 

que os alunos possam, juntamente com a reflexão crítica, se emanciparem enquanto 

pensadores da classe trabalhadora, de maneira à problematizar as situações de 



opressão de raça, gênero, sexualidade e classe dentro da comunidade onde vivem e 

da sociedade brasileira como um todo. 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que o aprendizado é adquirido além da via de aulas expositivas 

programáticas, podendo ser repassado por meio do diálogo, valendo-se de 

mecanismos audiovisuais para a fomentação de discussões. O documentário 

Quando a casa é a rua a ser trabalhado com os alunos do ensino médio, propicia 

uma amostragem da realidade dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social, 

mesmo possuindo direitos à moradia consagrada constitucionalmente, bem como 

retrata os problemas estruturais da sociedade.  Dessa forma, o projeto de Extensão 

Cinema e Direito: outro olhar é de suma importância para a comunidade escolar, 

com o intuito de ampliação do conhecimento e conscientização acerca dos direitos 

humanos e a realidade social. 

Ademais, outros temas e categorias de análise envolvendo os direitos 

humanos serão trabalhados, possibilitando uma ampliação no conhecimento por 

meios diferentes dos habituais.  
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