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Apresentação 

 

 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
PROEX/UERN tem a satisfação de apresentar os Anais do I Fórum de Extensão do Oeste 
Potiguar e do VII Colóquio de Extensão, que tiveram como tema: Extensão: Desafios para a 
Transformação Social do Oeste Potiguar. Os Anais se constituem em um espaço de 
socialização das produções acadêmicas resultantes de ações extensionistas, retroalimentadas 
pela via do diálogo plural com os segmentos sociais e pela democratização do conhecimento 
científico, tecido na imbricada relação com o ensino e a pesquisa. Os trabalhos reúnem 
produções de três grandes Instituições de Ensino Superior com capilaridade no interior do 
Estado do Rio Grande do Norte, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, a 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido-UFERSA e o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN. 

O I Fórum de Extensão do Oeste Potiguar e o VII Colóquio de Extensão foram realizados no 
Campus do IFRN em Mossoró-RN. O Fórum inaugurou um espaço de diálogo e debate com a 
UERN e a UFERSA, fortalecendo a política de extensão e a socialização de conquistas, 
desafios e perspectivas de Transformação Social do Oeste Potiguar. 

Em formato de resumos expandidos, os 33 (trinta e três) trabalhos se constituem em interfaces 
de diálogo com outros autores que se interessam pelas áreas e temáticas extensionistas aqui 
apresentadas. Com essa publicação, a PROEX espera estar cumprindo uma das suas 
importantes missões sociais, a de disponibilizar as produções acadêmicas locais, abrindo-se 
para diferentes olhares e sugestões, condição indispensável ao processo de novas tessituras. 
Um convite à leitura! 

 

Prof. Etevaldo Almeida Silva 
Pró-Reitor de Extensão/UERN 
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A ESCOLA VAI AO TEATRO: PROJETO DE EXTENSÃO FESTIVAL DE 
TEATRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-

FESTUERN 
 

 
 

Maria da Conceição Lima de Andrade, Érika Larissa de Oliveira Silva 
mcldeand@bol.com.br 
 

 
Introdução 
 
 Criado em 2003, o Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
FESTUERN, chamado inicialmente de Teatro na Escola (GAZETA DO OESTE, 2003, p. 6), é um 
projeto de extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN que surgiu 
objetivando fortalecer a arte teatral na cidade. A partir de registros do Relatório do I FESTUERN 
(2003), pode-se constatar que, a priori, o festival apresentava cunho competitivo e defendia a 
divulgação das manifestações artístico-culturais junto a criança e adolescente de 10 a 16 anos de 
idade, estudantes das escolas públicas do Estado do Rio Grande do Norte. Depois do primeiro ano, 
o festival tomou uma conotação pedagógica, entrelaçando a arte teatral e a educação escolar.  
 O FESTUERN caracteriza-se por três fases: pré-festival, em que as escolas são inscritas no 
projeto, montam seus espetáculos na escola com apoio financeiro, pedagógico e artístico, 
veiculados pela Pró-Reitoria de Extensão da UERN; a segunda fase, que é o festival, acontece no 
teatro (espaço físico), momento em que muitos dos alunos entram no teatro pela primeira vez e 
levam suas famílias, é o momento ápice do Projeto; e pós-festival que encerra na avaliação e 
relatório final. 
 A importância desta pesquisa sobre teatro na escola para a área educacional justifica-se pelo 
fato de ser um tema pouco estudado no Curso de Pedagogia da UERN. Na própria universidade, há 
apenas um trabalho, antes deste, que aborda as relações entre teatro e educação, intitulado “Cada 
um tem que se virar como pode”: o uso do teatro na escola, (MOTA, 2011), cujo objetivo era 
verificar como os professores utilizam o teatro no processo ensino-aprendizagem e por que fazem 
uso desse recurso. 
 Objetiva-se com este trabalho, identificar através dos relatórios quais os ganhos, no que diz 
respeito às várias aprendizagens, sob o olhar dos depoimentos contidos nos documentos, para os 
alunos que participam do Projeto. 
 
  
Metodologia 
 
 Foi realizada uma análise documental em seis (6) relatórios do Projeto FESTUERN, que 
correspondem aos seis primeiros anos de festival. Para essa pesquisa foi necessária também uma 
pesquisa bibliográfica. Os dados sobre os seis primeiros anos do Projeto foram analisados à luz de 
autores como: Spolin, Koudela e Japiassu. É sabido que esses nomes, entre outros não menos 
importantes, contidos neste trabalho, promoveram discussões consistentes sobre essa temática e são 
ícones dos estudos que contribuíram bastante para a valoração do espaço da arte dentro da escola.   
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Ilustração 1 – Espetáculo: As Cigarras e As Formigas, FESTUERN 2013 

 
Fonte: Acervo pessoal do fotógrafo Márcio Barbosa 

 
 
 
Resultados 
 
 Analisando os relatórios do FESTUERN, fica evidente que esse evento é um instrumento 
impulsionador do trabalho com o teatro na escola. Inicialmente, inserindo o teatro pela valoração da 
arte e, posteriormente, tendo como uma de suas finalidades principais a de proporcionar a 
aprendizagem de conteúdos escolares. É consensual, na literatura educacional, a importância do 
ensino das Artes e do teatro para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
 Dito isto, é preciso mencionar, ainda, que muitas crianças encontram no FESTUERN uma 
oportunidade para realizar atividades importantes para o seu entretenimento, diversão e 
desenvolvimento cognitivo, tais como: o faz de conta, o jogo, a imitação, a improvisação e o 
brincar. É no jogo/encenação que a criança troca experiências, socializa-se, desenvolve seus 
aspectos psicológicos, motores, físicos e explora o lúdico, características da infância. 
 Por fim, como resultado dessa pesquisa, constatou-se os seguintes ganhos, entre outros, ao 
final da investigação: formação de público para o teatro; valorização da arte e da cultura; 
desenvolvimento da leitura; formação de valores e atitudes; incentivo financeiro da escola etc. 
 
 
Conclusão 
 
 
 O envolvimento e a participação nas experiências com o teatro permitem ao aluno uma gama 
de aprendizados. Isto é constatado quando se tem acesso aos Relatórios do FESTUERN.  
 O que se percebe neste projeto é que, em todos os anos de festival, acontece uma grande 
corrida para a preparação dos espetáculos. E nesse percurso, professores e alunos têm acesso a 
conhecimentos sobre a arte, têm acompanhamento pedagógico e, às vezes, usufruem do 
acompanhamento de um artista ajudando nas montagens e ampliando a formação do professor 
também para trabalhar com arte na escola.  
 A partir disto, surge uma questão pertinente: como está se dando a formação dos professores 
que trabalham com as Artes na escola? A leitura dos Relatórios aqui analisados suscita este debate 
quando sinaliza sobre a ausência de professores capacitados para trabalhar com o teatro na escola, 
bem como sobre a falta de investimentos para que se realizem as atividades artístico-culturais nas 
escolas que são orientadas no PCN de Arte, que engloba quatro linguagens. 
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DA CRIAÇÃO À TURNÊ: 
RELATOS SOBRE OS TRABALHOS DOS GRUPOS DE ARTES 

CÊNICAS DA UERN 
 

 
Raimundo Nonato Santos da Costa 
ranato47@gmail.com 
 
Reflexões sobre a turnê dos espetáculos “A Convocação de Todomundo” e “A Alma e a 
Matéria”, respectivamente, montados pelos Grupos de Teatro Universitário Mossoroense 
(GRUTUM) e pelo Grupo de Dança Universitário de Mossoró (GRUDUM). Tendo adotado o 
processo colaborativo como metodologia de trabalho para criação dos espetáculos, os grupos 
estabeleceram, através da turnê, uma relação horizontalizada entre os agentes produtores e 
executores dos espetáculos e seu público composto por alunos universitários. Supervisionada 
pela Diretoria de Educação, Cultura e Artes (DECA), ligada a Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX), a turnê foi realizada durante o ano de 2012 em Campi e Faculdades da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 
 
Introdução 
 
O Grupo de Teatro Universitário Mossoroense (GRUTUM) foi implantado na UERN, em 
junho de 1988 e oficializado em janeiro de 1989, por meio de portaria assinada pelo então 
reitor, Antônio de Farias Capistrano. Já o Grupo de Dança Universitário de Mossoró 
(GRUDUM), fundado em agosto de 1999, só foi oficializado através da Portaria n.º 
3736/2003- GR, em 26 de novembro de 2003 pelo reitor José Walter da Fonseca. 
Criados com o objetivo de montar e produzir espetáculos cênicos e promover eventos 
artísticos culturais, os grupos de teatro e dança, também prestam assessoria, apoiam, treinam e 
oferecem capacitação para pessoas e organizações que atuam em atividades artísticas, 
pedagógicas e promoção sociocultural. 
Entre os objetivos dos grupos de teatro e dança, constam desenvolver pesquisas relativas a 
manifestações culturais e cênicas, visando seu registro e propagação, desenvolver ações de 
caráter pedagógico educacional no campo das artes cênicas, estabelecer parcerias, convênios e 
ações que visem à obtenção de recursos para o financiamento dos planos, programas, projetos 
e objetivos institucionais, que é levar arte teatral como forma de lazer, informação e cultura às 
mais diversas camadas sociais, compreendendo principalmente a população dos bairros 
localizados no entorno dos campi e mais especificamente, para comunidade universitária da 
UERN. 
Após um considerável período de inatividade e de reestruturação o GRUTUM e GRUDUM 
empreenderam reflexões sobre suas atividades artísticas e suas ações socioculturais. 
Investindo na formação de novos atores e atrizes, bailarinos e bailarinas, os grupos passaram a 
oferecer não apenas uma formação técnica, mas expandiu suas ações visando fomentar entre 
os integrantes do elenco, a discussão sobre a função social do artista. Pois como afirmou Boal 
(1983, p.128) “O dever do artista não é o de mostrar como são as coisas verdadeiramente e 
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sim o de mostrar como verdadeiramente são as coisas”. E deste modo, os grupos buscaram 
despertar em seus integrantes o compromisso e as responsabilidades junto ao seu público-
alvo. Por isso, que o atual processo de produção artística de ambos os grupos cênicos vem 
procurando aliar práticas e técnicas ao estudo teórico com foco na arte cênica contemporânea 
e nas suas conexões com a tradição popular nacional de forma colaborativa. 
 
Metodologia 
 
A ideia de agregarmos a linguagem contemporânea à tradição cênica nacional para a 
construção dos novos espetáculos dos grupos de teatro e de dança está respaldada pelas 
diretrizes norteadoras da nossa extensão universitária, que estão pautadas no impacto e na 
transformação. Na interação dialógica. Na interdisciplinaridade e indissociabilidade entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão. 
A primeira atividade relacionada à face de reestruturação dos grupos nos levou a realizar um 
arrolamento das ações dos grupos. Foram consideradas as opções estéticas norteadoras das 
escolhas dos textos, das temáticas e dos espetáculos montados ao longo de suas atuações. Para 
tanto, utilizamos como fonte para nosso levantamento, matérias de jornais, registros 
audiovisuais e materiais iconográficos, através dos quais pudemos constatar um vasto 
repertório de espetáculos pautados esteticamente na cultura popular nacional. 
Concomitantemente empreendemos estudo sobre a organização do grupo e de suas condições 
de trabalho, considerando como elementos norteadores os aspectos financeiros e estruturais, 
afinal para se constituir um grupo teatral é necessário primeiramente haver um compromisso 
entre os membros de estarem juntos, pois como afirma Janô (1986, p. 38): “[...] o encontro de 
um grupo só é selado quando há a descoberta de profundas raízes entre seus componentes e 
entre esses e as coisas que juntos vão expressar”. 
 
Resultados 
 
O projeto de montagem do espetáculo “A Alma e a Matéria” resultou num espetáculo cênico, 
no qual, dança e teatro dialogaram num processo de construção centrado na investigação e 
análise das possibilidades do movimento do corpo como probabilidade poética. Tendo como 
suporte literário e dramatúrgico as composições e letras de músicas interpretadas pela cantora 
Marisa Monte e poesias de Cecília Meireles, a montagem enfocou a dança e o teatro 
contemporâneos como linguagem cênica que dialoga com o espaço cotidiano da nossa cidade. 
Oportunizando através da montagem a vivência de atores/atrizes e bailarinos/bailarinas na 
troca de experiências e experimentos estéticos, correlacionando-os ao universo das relações 
interpessoais, enfatizando o cotidiano de homens e mulheres dentro de uma perspectiva 
atemporal. 
Para ambos os espetáculos, a produção dos adereços e a concepção dos figurinos foram 
construídos e concebidos com a participação conjunta de todos os integrantes dos elencos. Em 
ações coordenadas pelos respectivos diretores artísticos responsáveis pelos espetáculos, a 
metodologia utilizada como princípio para criação dos trabalhos, foi o processo colaborativo. 
A pesquisadora Adélia Nicolete (2003, p.206) afirma que: “o processo colaborativo é uma 
modalidade de construção do espetáculo contemporâneo que se caracteriza, basicamente, pela 
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equiparação das responsabilidades criativas”. Deste modo, os próprios integrantes dos grupos 
aprenderam a confeccionar as máscaras, figurinos e adereços que utilizaram na cena. 
 

 
 

Ilustração 1 – Integrantes dos grupos confeccionando Máscaras. 
Foto: Acervo da DECA 

 

 
 

Ilustração 1 – Integrantes dos grupos realizando acabamento de figurinos. 
Foto: Acervo da DECA 

 
A turnê possibilitou aos grupos cênicos, vivências estéticas além das já experimentadas 
anteriormente na esfera do campus central. Abrangendo parte do Estado do RN, a turnê 
fomentou a necessidade de lançarmos um olhar mais atento para as nossas produções 
artísticas no âmbito de nossa Universidade, visando formas de ampliar e (re) conhecer nosso 
potencial criativo, possibilitando uma melhor utilização dos nossos espaços de produção e 
melhor planejamento de ações voltadas para o aprimoramento de conhecimentos e técnicas 
para os interessados em trabalhar com as artes cênicas. 
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Conclusão 
 
Para os grupos de teatro e dança da UERN, os aspectos norteadores da turnê de 2012 foram 
pensados com o intuito de fomentar entre os sujeitos integrantes da comunidade artística e da 
universitária mossoroense que trabalham com a dança e com o teatro, as possibilidades de 
diálogo entre estas duas linguagens cênicas. 
Ressaltar a importância destas artes para formação estética dos jovens cidadãos e para 
afirmação de nossa cultura local foi de igual importância para os grupos. Garantindo assim, a 
real possibilidade de inclusão dos mais diversificados estratos sociais que integram a nossa 
comunidade e, contribuindo para a democratização do acesso à cultura quanto ao direito nato 
do cidadão, os grupos buscaram influenciar positivamente o fomento à criação de novos 
coletivos artísticos, de novas pesquisas e de vivências estéticas. 
Os grupos buscaram deste modo, contribuir através de seus espetáculos para a formação 
estética de um público jovem para a arte cênica no Estado do Rio Grande do Norte. 
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PROJETO LEIA MAIS-UFERSA 
“LIVROS MUDAM AS PESSOAS...PESSOAS MUDAM O MUNDO.” 

 
 

Ilane Ferreira Cavalcante, Maria da Glória da Silva 
ilane.cavalcante@ifrn.edu.br 

 
Introdução 

 
Este trabalho retrata uma pesquisa sobre o Projeto Leia Mais-UFERSA. O 

Projeto é baseado no movimento BookCrossing concebido em 2001 pelo norte-americano Ron 
Hornbaker. O BookCrossing é uma Biblioteca Mundial e consiste basicamente no fato de dar 
a um livro uma identidade única e proceder ao processo de passá-lo para outro leitor. Nesse 
processo ele pode ser rastreado e assim unir seus leitores. O movimento chegou ao Brasil em 
2001, apenas alguns meses depois de ser lançado nos EUA. 

Em uma escala menor, o projeto Leia Mais-UFERSA tem como objetivo introduzir a 
Universidade, bem como a cidade de Mossoró/RN, no movimento. A proposta é incentivar o 
Bookcrossing dentro da Universidade. Em outras palavras, uma pessoa pode pegar um livro e 
após terminar sua leitura, “libertá-lo”. Cada livro “libertado” pelo Projeto contém uma 
etiqueta na parte interna da capa que, além do número da BCID, traz informações de como 
proceder para “libertá-lo” e registrá-lo no site. 

O principal objetivo da pesquisa foi fazer um estudo sobre o Projeto, considerando a 
sua aceitação, sua propagação e seu papel inovador no que tange à prática da leitura literária 
dentro da comunidade acadêmica. Foram analisados qualitativamente os dados coletados 
junto ao coordenador e à bolsista do projeto sobre o quantitativo do número de livros doados, 
liberados e rastreados. 

 
Metodologia 

 
Na realização deste trabalho, utilizou-se o método bibliográfico e a pesquisa de 

campo com entrevista ao coordenador e à bolsista do projeto. Fez-se uso das abordagens 
qualitativa e quantitativa. Na abordagem quantitativa foram pesquisados os dados do próprio 
site do Projeto para mensurar o número de livros doados, colocados à disposição do leitor e 
“libertados” pelos mesmos. Na abordagem qualitativa foi realizada uma entrevista com o 
coordenador do Projeto que forneceu os dados acerca do andamento, dos resultados obtidos e 
de como irá dar continuidade. 

 
Resultados 

 
Este trabalho analisou uma tentativa de possibilitar a formação de jovens leitores. O 

projeto em estudo deve ser encarado como uma possibilidade de que a leitura literária seja 
valorizada como uma oportunidade em que ocorre a construção de sentidos, para a qual o 
leitor trará suas impressões, seus conhecimentos e suas experiências de leitura, participando 
ativamente do processo. 

Segundo a bolsista do projeto, foram disponibilizados ou como se diz na linguagem 
do movimento, “libertados controladamente”, nos locais previamente autorizados, mais de 
setenta livros. Destes, poucos foram cadastrados na página do projeto para rastreamento, ou 
seja, não existe como saber onde se encontra a maioria deles, ou mesmo se foram “libertados” 
ou se estão presos às pessoas que os recolheram.  

 
Por outro lado, pode-se comemorar a participação dos doadores. Mais de 

duzentos livros foram doados ao projeto e essas doações partiram da comunidade 
acadêmica. Os docentes são os principais doadores. A participação no site, no entanto, 
ainda está aquém do esperado. Ao investigar a quantidade de pessoas engajadas no 
projeto, percebe-se que apenas dois membros estão cadastrados no site. 
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Conclusão 

 
Já dizia T.S. Elliot (1949 apud COMPAGNON, 2009, p. 61), que “a cultura pode ser 

descrita simplesmente como a que torna a vida digna de ser vivida.” Para ele, a condição 
humana não pode ser compreendida em sua complexidade sem o auxílio da literatura e, 
portanto, daqueles que leem os melhores escritores, esses sabem mais sobre o mundo e vivem 
melhor, afirma. Incutir essa máxima na mente de jovens é um desafio gigante, pois eles são 
sobrecarregados de atividades recheadas, em sua maioria, por cálculos e fórmulas 
matemáticas. Mesmo assim, almeja-se que seja por meio da leitura literária que esses 
acadêmicos se tornem melhores alunos e melhores cidadãos. Para tanto, o projeto LeiaMais- 
UFERSA tenta cumprir o seu papel inovador, quando disponibiliza livros num ambiente 
acessível a todos e sem a cobrança de devolução. O que se lamenta, no entanto, é que o 
projeto caminhe a passos tão lentos no que concerne à participação dos estudantes em relação 
ao cadastramento no site, pois em relação a leitura há que se comemorar, já que todos os 
livros libertados são imediatamente recolhidos. O mais animador diz respeito à participação 
dos doadores. Os números são alvissareiros. Contam-se mais de duzentos livros doados, 
principalmente pela comunidade acadêmica. 

Diante desse quadro, resta fazer a reflexão de que não se pode desanimar, pois o 
projeto é uma iniciativa inovadora e pioneira. O que poderá ser feito para  modificá-lo, 
segundo o coordenador do mesmo, é mais divulgação e conscientização, principalmente no 
que tange à “libertação” dos livros, fator mais negativo do quadro. Faz-se necessário buscar 
uma forma de que os estudantes participem efetivamente do movimento, libertando-os e, o 
mais importante, cadastrando-os para que se possa rastreá-los. 
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SER IELMOMARINHENSE É TER IDENTIDADE 
 

 
Flávio José de Oliveira, Gustavo dos Santos Fernandes, Marcelo José Barbosa Rodrigues de 
Lima, Everson Fernandes da Silva 
flavioflorania@hotmail.com 
 
Introdução 
 

O Projeto de extensão “Ser ielmomarinhense é ter identidade” da Faculdade do Norte 
do Paraná (FacNorte) resulta da experiência de acadêmicos do curso do Mestrado 
Profissionalizante em Educação e Multidisciplinaridade e estudantes voluntários do Núcleo de 
Comunicação e Capacitação Profissional-NCCP e se insere no conjunto de propostas apoiadas 
pela Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho. O nosso objetivo com esse projeto é trazer uma 
reflexão sobre a relevância da valorização da cultura local entre os munícipes da cidade de 
Ielmo Marinho. 

Sendo assim, este projeto tem por objetivo fomentar a edificação da identidade 
cultural ielmomarinhense, que tem como símbolo principal um cartaz que é constituído por 96 
fotos de Ielmo Marinho instituído a partir de olhares fotográficos de artistas locais, demonstra 
à imagem que a sociedade tem de si, quais seus signos, símbolos culturais, a sua identidade e 
qual a representação que é feita da sociedade. Já no centro, há quatro ilustrações e o 
enunciado: “Ser ielmomarinhense é ter identidade”, logo abaixo um trecho do hino do 
município: “Salve! Salve! O teu nome tão forte que é espelho do nosso valor de um feliz Rio 
Grande do Norte triunfante em trabalho e amor”.  

De acordo com os teóricos modernos, a identidade e a diferença estão articuladas a 
sistemas de representação. Como afirma Silva (2014, p. 91): 

É por meio da representação (...) que a identidade e a diferença adquirem sentido 
(...). É também por meio da representação que a identidade e a diferença se ligam a 
sistemas de poder. Quem tem o poder de representar tem o poder de definir e 
determinar a identidade. 

O projeto além de ter como objetivo principal o fomento a identidade cultural local, 
busca capacitar profissionais da educação como multiplicadores para o desenvolvimento de 
atividades que promovam o intercâmbio de informações. A prática de oficinas, concursos 
literários e incentivo a pesquisa é a base do projeto que trabalha o resgate da cultura e 
identidade local. Tais abordagens, feitas pelos profissionais da educação, são auxiliadas pelos 
voluntários do NCCP e alunos da FacNorte, aproximando a extensão universitária da 
comunidade. 

O povo brasileiro criou sua própria característica, sua produção cultural única e 
diferente de todas as outras culturas aqui trazidas. “As culturas nacionais, ao produzir sentidos 
sobre a nação, sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades” 
(HALL, 2011, p. 51). Partindo destes pressupostos o projeto “Ser ielmomarinhense é ter 
identidade” configura-se como ação para o desenvolvimento social e cultural da população de 
Ielmo Marinho. Analisando neste município características próprias, onde seu bem cultural 
seja valorizado e entendido como algo pertencente à população que está fixada naquele local.  
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Temos, portanto em nosso projeto, algumas questões a trabalhar e levantadas por 
estudiosos da área cultural, como identidade e história local com base nas reflexões teóricas 
de Stuart Hall (2003 e 2011), Tomaz Tadeu da Silva (2014) e Fernandes (2013) que por 
consequência nos reportam a uma problemática: Como construir ações, culturais e 
educacionais incluindo a comunidade como participante na construção e valorização de sua 
identidade cultural local? Como inserir acadêmicos, futuros professores e pesquisadores da 
Educação, num contexto diferente daqueles que convivem, aliando pressupostos teóricos com 
a prática? Talvez seja um tanto quanto difícil respondermos tais questões, pois muitas vezes 
encontramos obstáculos como o desinteresse na valorização cultural e a acomodação 
profissional de alguns docentes.  
 
Metodologia 
 

Dentro dessa perspectiva, o projeto “Ser ielmomarinhense é ter identidade” tem como 
eixo norteador de suas ações discutir a inserção cultural proporcionando um espaço de 
divulgação da cultura ielmomarinhense em suas diversas modalidades, pois acreditamos que o 
discurso tem que necessariamente se fundir com a prática. Para tanto, utilizamos a 
metodologia participativa buscando intensificar as inter-relações entre pessoas e a instituição 
de forma interativa e produtiva. 

É importante enfatizar que não somos um projeto pronto com arremates ideais,  pois 
estamos em um eterno processo de crescimento e busca de fortalecimento, compreendemos 
que ainda há muito por fazer, articular, pesquisar e construir no campo da promoção de 
política pública da cultura, da comunicação, enquanto instrumento de educação, de reflexão 
política. Estamos apenas no inicio das discussões e desafios que estão por vir. 

As oficinas, concursos literários e o fomento à pesquisa da historiografia local através 
da metodologia participativa passam a ser instrumentos de transformação social, representam 
papel imprescindível no processo de sensibilização das sociedades. Através das diversas 
modalidades artísticas, podemos apreender a história da humanidade em diferentes épocas. 
Atualmente, tais expressões têm-se colocado como forma preponderante de reivindicação e 
construção de uma sociedade pautada na liberdade de ação e pensamento, informando, 
discutindo e denunciando os problemas sociais. 

No município de Ielmo Marinho, ainda é precária a movimentação em prol da 
valorização da cultura local. Vivemos em uma terra onde existe um grande número de 
representações arraigadas as nossas tradições culturais e em paralelo a essa riqueza, temos o 
desconhecimento e o descaso. Na contramão desse caos, é necessário que se discuta e se 
planeje uma política cultural que atenda a demanda existente. 

O projeto “Ser ielmo-marinhense é ter identidade”, ciente de suas possibilidades e 
tendo o objetivo de abrir novos horizontes com relação à cultura tem desenvolvido atividades 
que perpassa pela música, dança, teatro, artes plásticas, cultura, utilizando a metodologia 
participativa, no sentido de sensibilizar e possibilitar que os sujeitos se sintam 
corresponsáveis e vejam a necessidade de interagir e construir um mundo, justo, democrático 
e igualitário, onde possa haver no mínimo a equidade entre os gêneros. 

Primeiramente foram estabelecidos contatos com órgãos públicos, como Secretaria 
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Comunicação, Rádio Comunitária e 
Associações, firmando parcerias para início das atividades do Projeto. Ao mesmo tempo 
houve o agendamento com as secretarias para assinatura do convênio com a Faculdade do 
Norte do Paraná. Após tais contatos, foram selecionados acadêmicos do Núcleo de 
Comunicação e Capacitação Profissional – NCCP para apresentação da proposta do projeto, a 
seguir os mesmos foram preparados para a construção de técnicas de oficinas e material 
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didático para aplicar em conjunto com os professores que desenvolvem a pesquisa juntamente 
com os acadêmicos e professores da FacNorte.  

Os acadêmicos prepararam material didático adequado ao público alvo para aplicação 
de oficinas nas áreas de educação patrimonial, artesanato, história local perfazendo assim a 
diversidade cultural no município.  

Os professores da educação básica, participantes do projeto, trabalham em seus 
projetos, assim aliando a prática pedagógica em sala de aula com a pesquisa. Os acadêmicos 
auxiliam os professores na relação de levantamento de fontes, possíveis abordagens, roteiros 
para práticas de campo e outras possibilidades de analise relacionados com sua comunidade.   

 
Resultados 
 

Os impactos gerados posteriores às atividades são de aceitação dos profissionais da 
Educação. Professores despertando o interesse de abordagens para os espaços informais e 
não-formais de educação como possibilidades de análise. Professores produzindo e 
apresentando seus projetos, compreendendo a prática na comunidade em geral (alunos, 
professores, população em geral), fomentando o sentimento de pertencimento a cultural local, 
valorizando e preservando seu patrimônio histórico e cultural. O projeto “Ser 
ielmomarinhense é ter identidade” está em atividade e portanto, apresentar resultados 
vindouros sobre o projeto é um tanto quanto arriscado, mas os resultados que esperamos é a 
produção de material paradidático como cartilhas, cordéis, cadernos de receitas com comidas 
típicas entre outras possibilidades de analise. Outro resultado que torna-se ponto fundamental 
é a valorização do artesanato e cultura local, o respeito da diversidade cultural demonstrada 
nestes elementos. 

Como atividades trabalhadas no projeto temos o I Concurso Literário: história e 
identidade; Programa Jovem Pesquisador; Concurso Cultural: meu olhar sobre Ielmo 
Marinho; Publicação da primeira obra literária: Inquietudes – Ielmo Marinho em Versos, que 
colocou a população como atores e não mais expectadores de uma história, fazendo com que 
eles atuem e se reconheçam no próprio local onde vivem. 

 
Figura 1: Cartaz de divulgação do Projeto “Ser 

ielmomarinhense é ter identidade” 
 Figura 2: Cartaz de divulgação do Programa 

Jovem Pesquisador 

 

 

 
Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de 

Ielmo Marinho 
 Fonte: Rádio FM Esperança 87,9 

 
Figura 3: Livro “Inquietudes – Ielmo Marinho em 

Versos 
 Figura 4: Cartaz de divulgação do I Concurso 

Literário: História e Identidade 
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Fonte: Foto do autor principal  Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de 

Ielmo Marinho 
Considerações 
 

Acreditamos que a pluralidade do conhecimento que enriquece o quotidiano de 
pesquisadores deve ser disseminada na sociedade. Neste sentido, o compromisso ético 
político, enquanto inerente à Universidade deve estar entrelaçado com a proliferação do 
conhecimento e com a inclusão intelectual e cultural. 

É necessário sair do discurso de proximidade com a comunidade, precisamos de fato, 
partir para o concreto, pesquisar, planejar, buscar estratégias e dar o retorno real para 
sociedade.  

Neste sentido, a participação e a interdisciplinaridade se constituem no eixo fundante 
do desenvolvimento das nossas atividades, pois acreditamos que através da valorização dos 
costumes e da história local, podemos contribuir de forma qualitativa na busca da nossa 
afirmação cultural. Diante das atividades percebemos que a cidade se constrói e constitui uma 
identidade a partir das tradições, de sua religiosidade, sua política, seu artesanato, e outros 
signos culturais. 

Concluímos afirmando que acreditamos na produção do conhecimento quando a 
Instituição se fundamenta no tripé ensino, pesquisa e extensão e, sobretudo, quando a 
Extensão deixa de ser um espaço de repasse de conhecimento e valoriza os códigos sociais, a 
sabedoria e a cultura popular.  
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Medeiros 
ramonreboucas@yahoo.com.br 
 
 
Introdução 

 
Este trabalho baseia-se em relato de experiências vividas pelos extensionistas do 

Projeto de Extensão Direitos Humanos na Prática, composto por discentes e docentes da 
Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), no âmbito dos órgãos do sistema de 
proteção de direitos da criança e do adolescente da cidade Mossoró/RN. O Projeto está em 
andamento, em sua fase inicial de desenvolvimento. Apesar do Projeto abranger outras 
atividades voltadas à violação de Direitos Humanos de criança e adolescentes, como os 
trabalhos realizados no Núcleo Prática Jurídica (NPJ) da UFERSA com crianças e 
adolescentes presentes durante os atendimentos jurídicos prestados naquele Núcleo, bem 
como outras ações desenvolvidas junto ao sistema socioeducativo, este escrito aborda apenas 
as atividades dos extensionistas executadas em relação à Rede de Proteção de direitos da 
criança e do adolescente, mais especificamente, os Conselhos Tutelares das 33ª e 34ª Zonas, o 
Núcleo Integrado de Apoio à Criança (NIAC Pinguinho de Gente) e a Casa de Passagem 
Nossa Gente, todos situados em Mossoró/RN, sendo essas últimas unidades de acolhimento 
que atendem ao público infantojuvenil em situação de vulnerabilidade e violação de direitos. 

As atividades realizadas pelo Projeto de Extensão nas unidades de proteção à criança 
e ao adolescente têm como escopo diagnosticar elementos que representem possíveis 
violações dos direitos da criança e do adolescente, mesmo dentro das instituições de 
acolhimento, que têm a função de proteger esses sujeitos. Além disso, pretende-se proceder à 
análise do funcionamento dessas instituições, de modo que se possam verificar quais as 
práticas e comportamentos que estão em (des)acordo com as finalidades e objetivos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), da Constituição Federal e das declarações de 
Direitos Humanos. A partir disso, os extensionistas pretendem colaborar no saneamento 
dessas possíveis deficiências institucionais. Um dos enfoques é constatar eventuais carências 
formativas e propor capacitações para os agentes que estão, direta ou indiretamente, 
envolvidos nas atividades dos citados órgãos, no sentido de fomentar uma postura mais 
adequada, por meio de maior orientação quanto à legislação que trata sobre a matéria, 
considerando, inclusive, o “Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária” (2006). 

 
Metodologia 

 
O projeto de extensão se vale de métodos e estratégias voltados à pesquisa-ação, ou 

investigação-ação, pois se utiliza de dados da realidade com a pretensão de intervir por meio 
da extensão universitária, contribuindo com a comunidade enquanto pesquisa e estuda. 

Antes de serem iniciadas as visitas às instituições da rede de proteção, foram 
realizadas formações com os extensionistas, ministradas pelos professores do projeto, acerca 
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da temática que envolve o Direito da criança e do adolescente, com apoio teórico de juristas 
como Flávia Piovesan, Joaquin Herrera Flores e Lynn Hunt, assim como foram repassadas as 
principais normativas acerca do tema (ECA, CF, entre outros diplomas legais). 

A partir desses momentos formativos, foram elaborados os questionários 
semiestruturados que serviram de instrumentos para as entrevistas aplicadas aos agentes do 
sistema de garantia de direitos. Foi realizada pesquisa de campo junto às seguintes 
instituições: no dia 11 de julho de 2014, foram realizadas as visitas aos Conselhos Tutelares, 
entrevistando-se os membros dos Conselhos da 33ª e 34ª Zonas de Mossoró/RN; no dia 1º de 
agosto do mesmo ano, foi realizada visita ao NIAC; e, no dia 24 de outubro, foi realizada 
visita à Casa de Passagem, colhendo-se informações dos membros das equipes técnicas destas 
unidades de acolhimento. 

Em seguida, foram gerados relatórios pelos extensionistas, compondo um banco de 
informações a respeito do funcionamento das instituições. Esses documentos foram objetos de 
discussões em reuniões do projeto, realizando-se análise crítica de todas as condições 
presentes nas ditas unidades. 
 
Resultados 

 
Os Conselhos Tutelares, órgãos previstos na Lei n.º 8.069/90 (ECA), têm a função de 

receber e acompanhar casos de crianças ou adolescentes que estejam com seus direitos 
ameaçados ou violados. A partir de algumas dessas situações, o conselheiro encaminha o caso 
para os órgãos responsáveis que devem agir para resguardar os direitos em questão. Pelo 
estudo de campo realizado, foi diagnosticado que as maiores demandas decorrem de 
abandono de incapazes e maus tratos; além disso, constatou-se a inexistência de cursos 
continuados de capacitação para os membros dos Conselhos e também a existência de uma 
relação fragilizada com as demais instituições da rede de proteção. 

Em relação ao NIAC, unidade de acolhimento provisório e excepcional, destinada a 
crianças de 0 a 12 anos incompletos, afastadas do convívio familiar por meio de medida 
protetiva prevista no ECA (art. 101), durante a qual se deve buscar trabalhar com a família de 
cada criança e, ao mesmo tempo, tentar fazer da “casa” de acolhimento o mais aproximado de 
lar para os que ali estão. Nesse local, constatou-se que os principais fatores que levam às 
crianças à NIAC são o abandono e a negligência familiar. A maior tendência e objetivo é que 
as crianças consigam voltar às suas famílias (natural ou extensa), mas, caso isso não seja 
viável, em último caso, as crianças são destinadas para a adoção. Esse dado pode ser 
confirmado através dos reduzidos índices de adoção de crianças relatados pela Coordenadora 
da instituição. 

Quanto à Casa de Passagem Nossa Gente, trata-se da única existente em Mossoró, 
também voltada ao acolhimento institucional protetivo. Diante disso, a Casa recebe uma 
demanda bem mais complexa que a ideal, que seria para atender apenas adolescentes 
afastados do convívio familiar por violação de direitos, destinando-se outro local para pessoas 
de outras faixas etárias. Todavia, a Casa termina acolhendo idosos, deficientes, pessoas em 
situação de rua etc. No tocante ao perfil dos atendidos, nota-se que os casos mais frequentes 
são de violência sexual, violência intrafamiliar e drogadição. 

Nas visitas às instituições de acolhimento citadas, conseguimos identificar grandes 
carências e dificuldades como, por exemplo, a necessidade de atendimento médico 
especializado mais constante para tratar os adolescentes em situação de dependência química 
(Casa de Passagem), a falta de psicólogo regular no NIAC, a necessidade de melhoria na 
estrutura física e um maior quantitativo de servidores, bem como de capacitação contínua 
destes, em ambas as unidades. 
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A relevância desse projeto se caracteriza pela importância de explorar o contexto do 
sistema de proteção de direitos da criança e do adolescente e, diante disso, diagnosticar os 
obstáculos e carências, bem como as possibilidades de atuação positiva por parte do projeto 
nessa realidade, buscando solucionar ou minorar tais dificuldades, seja através do apoio na 
formulação de políticas direcionadas à proteção das crianças e adolescentes e à efetivação de 
seus direitos, seja auxiliando na articulação da Rede, bem como na elaboração de novos 
projetos mais específicos, voltados à promoção de eventos e cursos destinados à formação e à 
capacitação dos atores do sistema, conselheiros, educadores e membros das equipes técnicas 
dos órgãos acompanhados. 
 
Conclusão 

 
Podemos perceber que as crianças e adolescentes colocados em acolhimento 

institucional (no NIAC e Casa de Passagem), na sua maioria, são encaminhados pelos 
Conselhos Tutelares, de modo que os três órgãos visitados foram estrategicamente 
selecionados para se ter uma visão mais próxima da realidade. Essas pessoas acolhidas 
encontram-se em situação de rompimento ou fragilidade dos vínculos familiares, precisando 
contar, nessas unidades, com educadores e uma equipe multiprofissional que necessita 
aperfeiçoar sua formação, sob pena de serem ampliadas as violações de direitos nesses 
espaços, afetando negativamente a vida delas durante a permanência nas instituições. 

Esse quadro diagnosticado através do projeto gera uma inquietação diante da 
responsabilidade que essas unidades de acolhimento e de proteção exercem na vida dos 
jovens atendidos, tanto no que tange à convivência social e familiar quanto em relação à 
formação educacional, intelectual, restauração psicológica (levando-se em conta as violações 
sofridas), saúde, entre tantos outros aspectos. Em suma, há que se promover ações que 
proporcionem a vida humana digna a esses indivíduos, os quais se encontram em peculiar fase 
de desenvolvimento da personalidade. 

Daí vem a notória necessidade de uma maior preparação dos profissionais que atuam 
nessas unidades, no sentido de melhorar as condições de capacitação desses agentes e, por 
consequência, das instituições em que atuam, conduzindo-as à articulação, interligando, 
funcionalmente, os órgãos da rede de proteção. Para tanto, é necessário também que haja um 
maior interesse por parte dos agentes políticos, no sentido de aumentar os investimentos 
orçamentários destinados à proteção desses sujeitos de direito e à melhoria da qualidade dos 
servidores que trabalham nesse contexto. 

A partir dos relatórios extraídos das visitas, os extensionistas analisaram esses 
produtos e perceberam a necessidade de desenvolver ações futuras nessa seara, que serão 
melhor desenvolvidas graças ao estudo da realidade, ouvindo os sujeitos que atuam no 
sistema. Por isso, se conclui pela continuidade do projeto, que deverá promover novas visitas 
aos locais, acrescentando-se outros órgãos envolvidos (como o CRAS, o CAPS, o COMDICA 
etc.), a fim de desenvolver ações direcionadas, inicialmente, à formação e capacitação das 
equipes técnicas e de educadores das instituições, por meio de minicursos, eventos, palestras 
etc., fomentando a melhoria da integração e comunicação na Rede, bem como contribuindo 
para a Política Nacional de Assistência Social (2004) e para a otimização da efetivação da 
função social para a qual são direcionadas as unidades de acolhimento e proteção à criança e 
ao adolescente. 
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Introdução 

 O Projeto “Debate, Café e Cinema” tem como escopo o estímulo da difusão, prática e 
apreensão do saber adquirido no ambiente acadêmico e científico, levando aos discentes 
participantes o reconhecimento da importância da extensão universitária para a efetivação da 
função social do saber jurídico e de sua propagação no meio social. Consoante à lição de 
BITTAR (2013, p. 189), o desafio para a libertação da pobreza, do coloquialismo cultural, da 
marginalização tecnológica e da ignorância em relação aos projetos educacionais perpassa por 
um viés estratégico e articulado. Buscando demonstrar a importância da inserção e o resgate 
sociocultural, visando uma incitação da consciência e da responsabilidade social para o 
desenvolvimento do conhecimento. Nesse sentido, o projeto tem contribuído para inovar os 
métodos de pesquisa e aplicação do saber jurídico.  

A forma lúdica como estratégia didática contribui para o fomento da atividade 
intelectual que o projeto se propõe a criar, facilitando o diálogo e a realização de suas 
finalidades, entre elas: a discussão de questões humanas de forma crítica e valorativa, voltadas 
ao direito. Obtendo um maior grau de participação pelo público alvo: alunos do ensino médio, 
e consequentemente, seu melhor aproveitamento. Para MEDEIROS (2014, p. 15) os artistas 
conseguem captar as flutuações sutis do meio ambiente. Transformando os acontecimentos 
com o objetivo de impressionar e estimular a percepção de situações não notadas no cotidiano 
de forma mais detalhada e expressiva, dialogando de maneira compreensível e diversificada. 
O que torna o desenvolvimento do projeto ainda mais promissor pelo modo como é pensado: 
“A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual 
a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo” (FREIRE, p. 11).  

 Neste desiderato, foram expostas temáticas no âmbito das Escolas Públicas do Ensino 
Médio da cidade de Natal, entre elas: a problemática da “Pessoa com Deficiência”, escolhida 
como objeto desse trabalho. A partir da exibição do filme: “Uma viagem inesperada” (Miracle 
Run, EUA, 2004. 96 min) buscou-se estimular o público-alvo à efetivação do exercício da 
cidadania, através da conscientização acerca do direito à igualdade e a não discriminação. 

Metodologia 

Para aplicação da didática interdisciplinar foram feitos estudos bibliográficos, sendo 
elaboradas cartilhas informativas e slides com o conteúdo jurídico sobre o Tema “Portadores 
de Deficiência”. As informações coletadas nas pesquisas foram empregadas no diálogo com 
os discentes, após a exibição do filme: “Uma viagem inesperada”, com o intuito de incitar a 
interação e o debate junto ao público alvo, durante as visitas de campo. A posteriori, 
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dinâmicas de grupo foram realizadas com o intuito de avaliar o conhecimento adquirido em 
face ao assunto, tornando mais clara a visão do real alcance do projeto no meio social quanto 
às mudanças de percepção do público alvo e da contribuição de cada extensionista para 
difusão de direitos na comunidade. Promovendo uma transformação cultural no que diz 
respeito ao seu antigo isolamento, arraigado na tradição positivista, tratando o Direito como 
fenômeno social e não apenas como algo abstrato (BITTAR, 2013, p. 35-39). 

Através da ação dos extensionistas, foi apresentado o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência PL nº 7.699/2006, o qual versa sobre um Projeto de Lei fundamentado na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, formulado para ampliar a proteção 
dessa categoria de indivíduos que necessitam de uma atenção especial em relação à tutela 
estatal. Foi elucidado que a citada Convenção da ONU, recentemente incorporada à legislação 
brasileira, implica em uma verdadeira mudança de mentalidade tardia dos legisladores para a 
garantia dos direitos fundamentais dessas pessoas. Todavia, embora a Constituição pátria 
tenha concedido ampla proteção a esses indivíduos, não expõe taxativamente um conceito 
claro de “Pessoa com Deficiência”. Destarte, não sendo a postura adequada à política de 
inclusão, a lacuna só vem a ser suprida com a Convenção, sendo a definição pautada no 
modelo biopsicossocial (MEDEIROS, 2014, p. 198).  

Resultados 

Após a exposição do filme e a correlação firmada ao ramo jurídico por meio dos slides 
e cartilhas educativas (Figura 1), foram discutidos os conceitos elementares, tais quais: 
deficiência, igualdade e solidariedade. Questionamentos foram feitos ao corpo discente, entre 
eles, acerca da inclusão ou não de pessoas com necessidades especiais em escolas 
direcionadas ou a tentativa de inserção destas em um ambiente de convívio comum de 
aprendizado. Ademais, a noção de igualdade e tutela especial por parte do Estado foi 
discutida, como bem evidencia a imagem transmitida por meio da cartilha educativa 
distribuída para o público alvo (Figura 2). Sendo posto em prática conhecimentos de forma 
racional e crítica, pois o método racionalista coopera no processo cognoscitivo (REALE, p. 
93). 

Além do debate incitado sobre a possibilidade de adaptação dessas pessoas ao 
cotidiano por meio de leis especificas e a efetivação delas para ser factível o desenvolvimento 
de habilidades com a intenção de serem equiparados a indivíduos com formação biológica 
perfeita, tem-se a luta pelos direitos e sua efetivação: o respeito e a não descriminação. A 
demonstração de que essas pessoas possuem potenciais e méritos, muitas vezes acima do 
normal, para exercer e ocupar espaços na vida educacional, profissional, esportiva, financeira 
ou sentimental. Resta claro, a necessidade de tutela estatal, a compreensão das legislações 
específicas sobre o assunto e a postura proativa do cidadão para o enfrentamento de questões 
como a acessibilidade, o combate ao preconceito e o respeito à Dignidade Humana, enquanto 
princípio nuclear da garantia à vida (SARLET, 2012, p. 37). 
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Figuras:  

Exposição 

 

FIGURA 1 - Apresentação de conteúdo jurídico (slides), após a exibição do filme na Turma do 3º ano da Escola 
Estadual Atheneu. Natal. Data: 23/05/14. 

Fonte: Acervo fotográfico de Thamy Martins Bezerra. Extensionista. Natal/RN. 

Cartilha 

 

FIGURA 2 - Fragmento da Cartilha Educativa fornecida gratuitamente nas visitas de campo às Escolas Públicas 
do Ensino Médio da cidade de Natal. 2014. 

 
Fonte: Imagem disponível em: <http://direitoedemocracia.blogspot.com.br/2013/01/igualdade.html> Acesso em: 

11 de outubro de 2014. 
. 

Conclusão 

É possível a mudança de percepções através do trabalho lúdico com o viés científico 
por meio de intervenções de projetos de extensão universitária. Contribuindo para difundir 
noções jurídicas sobre determinados temas que muitas vezes não são postos à reflexão, 
principalmente, com o olhar artístico do cinema, auxiliando no processo crítico, na fixação 
dos direitos e na internalização das obrigações cívicas frente a essas pessoas.  

Através da ação extensionista tornou-se possível a incorporação da ideia de 
solidariedade e respeito perante o público alvo, de modo a estimular nos alunos a adequada 
aplicação das noções da alteridade e da negação ao etnocentrismo. E, ainda, proporcionado 
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pela interação social uma significativa vivência do reconhecimento do próprio ser no outro, 
visando reconhecer-se nas suas carências e também enxergar os privilégios, potencialidades e 
virtudes próprias de cada indivíduo. Assim, o projeto prepara o alunado para o exercício da 
cidadania, mediante a prática de seus direitos fundamentais na comunidade. 

É patente que, quanto à questão dos portadores de deficiência, se faz imprescindível à 
conjugação de forças entre todos os atores sociais envolvidos, comunidade e Estado na 
promoção de políticas públicas inclusivas, que através da educação ofereçam condições de 
reabilitação e/ou acesso igualitária ao ambiente e aos espaços públicos. A ação dos 
extensionistas engajados no Projeto: “Debate, Café e Cinema” demonstrou, em termos 
práticos, que é plenamente viável a inclusão do portador de deficiência no atual contexto da 
sociedade potiguar, posto que no âmbito das Escolas Públicas é perceptível que consciência 
coletiva do jovem já absorveu a noção de igualdade de direitos e aspira a sua vivência, com 
vista a obtenção do próprio progresso com justiça social.  
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Introdução 
 
Dentro da atual conjuntura social, ambiental e econômica do Nordeste brasileiro e seu cerne 
propulsor de desigualdades e disparidades regionais balizadas na concentração de terra, renda 
e fruição desta por um grupo político privilegiado, é sabido que as vicissitudes que acometem 
este povo acarretam efeitos nefastos e perniciosos que tendem a distanciá-lo da concretização 
de direitos fundamentais preconizados na Constituição Federal, dilacerando a dignidade de 
um povo histórico evolutivamente evidenciado pela desarticulação e desintegração político-
econômicas, mas possuidor de um lastro cultural comum, capaz de desobstruir a sólida 
resistência desenvolvimentista à região. Assim, o presente trabalho, desenvolvido no âmbito 
do Projeto de Extensão “O Povo das Secas e a Perspectiva de Seu Desenvolvimento Sócio 
Ambiental e Econômico” justifica-se, precipuamente, no necessário empoderamento do 
homem sertanejo, empoderamento este, fundamental no processo de libertação dos 
indivíduos, pelo qual acabamos por vislumbrar paralelamente um meio alternativo de 
conscientização da existência de grilhões, para o seu posterior rompimento, através da 
reivindicação dos direitos em estado de latência por parte dos sujeitos sistematicamente 
oprimidos. Um dos principais objetivos do projeto em tela é conhecer os traços da realidade 
que compõem o cotidiano social, econômico e cultural do denominado “povo das secas” 
(população afetada diretamente pelas adversidades climáticas e ambientais do fenômeno das 
secas e que se colocam como hipossuficientes em seu autodesenvolvimento), de modo que se 
possa conhecer, em detalhes, a realidade em que este povo está inserido, em especial a 
perspectiva do desenvolvimento social e econômico que conseguem vislumbrar. A partir desta 
realidade, pretende-se, com lastro na legislação constitucional e infraconstitucional, apontar 
caminhos que podem ser trilhados como meio para que se experimente uma mudança positiva 
em termos de qualidade de vida e progresso social e econômico. Verifica-se, simultaneamente, 
o profundo processo de humanização dialética dos partícipes envolvidos nas ações 
extensionistas, legitimando a importância da instrumentalização da extensão universitária 
(Fig. 01), trabalhando o Direito como próprio meio de emancipação social, transcendendo os 
muros academicistas em face da manutenção de um status quo indignificante. Tenciona-se a 
formulação teórica de uma discussão crítica da problemática posta em análise, relacionar os 
fatores inibidores da materialização de garantias constitucionais e a existência secular do 
fenômeno da seca, a qual não se pode combater, mas com a qual se pode conviver, de modo a 
abrandar suas consequências. Tendo como campo de pesquisa toda a extensão do estado 
potiguar, notoriamente os locais mais afetados pelo episódio climático, busca-se 
horizontalizar a justiça na visceral realidade do povo marcado pelas gretas de contração que 
leva consigo no rosto (Fig. 02) e, por meio da promoção do empoderamento do sertanejo, 
humanizar o direito vituperado a este por todos os rincões nordestinos, interiorizando-o. 
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Metodologia 
 
A dramatização de tais fatos requer a fundamentação estável de uma essência teórica afeita a 
estas narrações. Neste sentido, a prossecução do projeto é realizada por meio de um 
levantamento bibliográfico, abordando a temática em foco, com consultas em livros, revistas 
especializadas, artigos e periódicos científicos, disponíveis em acervos bibliográficos e na 
internet, balizados nas teorias furtadianas de desenvolvimento e subdesenvolvimento 
econômico e freiriana de emancipação consciencial, age-se para a compreensão dos 
problemas estruturais que afligem e infligem o Nordeste brasileiro, sem deslocar o conteúdo 
histórico-antropológico darcyniano à margem. Sob o prisma extensionista, adota-se a pesquisa 
de campo, com abordagem qualitativa, no município de Afonso Bezerra/RN e como 
instrumento de coleta de dados, na práxis, utiliza-se a entrevista semiestruturada, com uma 
parcela da população para a especificação dos dados. A escolha desse universo de pesquisa 
baseou-se nos critérios de saturação e em portes teóricos metodológicos, objetivando verificar 
que, dentre todas as técnicas de interrogação, a entrevista é a que apresenta maior 
flexibilidade. A opção por um objeto de estudo de caso, se deu em decorrência da necessidade 
de observância da existência de um fenômeno no campo prático, caracterizador do núcleo 
social desagregante incutido no seio do agreste e sertão potiguares e, assim, discuti-lo além do 
referencial minimamente teorético. Evidentemente, a teoria dialogará com o levantamento dos 
dados empíricos e na interpretação dos mesmos, mas o enfoque será a construção da pesquisa 
com base em uma realidade delimitada, desnudando, assim, os provedores da perpetuação 
desigualitária de oportunidades e provisores dos obstáculos à concretização material do 
princípio da dignidade do homem sertanejo. Posteriormente, reconhecidos os dados, coletados 
e vislumbrados os principais pontos de vulnerabilidade cognitiva da população em tela, nos 
propomos a regressar aos rincões já conhecidos, agora com o objetivo de sugestionar rodas de 
conversa junto à comunidade, estas, com escopo na promoção da dialética humanista, 
buscando a concretização constitucional, culminante num processo de formação cidadã 
libertadora, como preleciona Freire (1996).  
 
Resultados 

 
Delineado pela ordem social e econômica constitucional brasileira, constatou-se a necessidade 
de análise multidimensional da pungente realidade dos potiguares que vivem, convivem e 
sobrevivem com o fenômeno da seca e seus avassaladores efeitos, agravados pela situação de 
desigualdade histórica que os acomete e pela marginalização jurídica que os desprotege em 
pleno processo de expansão da salvaguarda dos sujeitos em contexto de vulnerabilidade. Na 
medida em que se alcança a legitimidade jurígena do homem das secas (MENDONÇA, 
2013), depara-se com a obstrução da efetividade social de garantias constitucionais pela 
prática funesta e famigerada dos resquícios coronelistas/clientelistas centralizadores que 
permeiam o cotidiano do homem sertanejo. Constitui grande desafio o rompimento desta 
limitação política (Fig. 03), evidenciando-se como imperiosa a mudança de paradigmas pelo 
artífice do imaginário sociocultural da comunidade coletiva sertanista. Verificou-se que o 
trabalho constitui um meio de libertação humana, mas que para isso deve ele estar vinculado a 
um processo de democratização econômica para a transformação social, criando uma 
alternativa à dimensão meramente política de resolução dos agudos problemas que pairam sob 
o homem sertanejo, na esperança euclidiana de que este é, antes de tudo, um forte.   
  
Conclusão 
 
Não se chega a conclusões herméticas, sobretudo devido ao estágio em curso de 
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desenvolvimento do Projeto, no entanto, vislumbra-se a articulação de ações extensivas 
conjuntas, sob o pálio do compartilhamento de saberes, para a construção da consciência 
jurídica embrionária do homem sertanejo, quando ele poderá, enfim, pleitear a efetivação de 
normas constitucionais no contexto do semiárido potiguar sem a intervenção extrínseca à 
conjuntura local. Nesse ínterim, é imperioso classificar o humanismo, instrumentalizado pelo 
princípio da dignidade – centro irradiador do novel ordenamento jurídico, através da 
repersonalização do Ser, como categoria constitucional (BRITTO, 2012). Infere-se a 
necessidade de trabalhar o sertanismo de modo multifatorial, despindo-o dos preconceitos 
(im)postos pela dominação do capital, resgatando-os do binômio minimalista causa e efeito. 
Acredita-se que a seara social, política, ambiental, cultural e econômica devem coexistir e 
atuar singularmente, cada qual dentro de sua plúrima esfera de desempenho e execução, para 
que, convergindo num resultado uno, se possa edificar uma verdadeira sociedade sertaneja 
pautada na valorização do Ser para a reprodução da vida.  
 
Figuras e Tabelas 
 

           
Figura 01. Participação dos extensionistas com exposição de pôster no XXIII Congresso 

 Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito – UFPB. 
 
 
 

 
Figura 02. Homem sertanejo exibindo as gretas de contração em suas mãos, que  
ilustram a conjuntura sectária, rachada e corrompida de um sistema estratificado. 
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Figura 03. Charge que denota a situação fática de modo criticista  

quanto a realidade política do semiárido nordestino. 
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Introdução 
 

A procura constante pela cidadania, justiça, dignidade e direitos humanos nos 
torna responsáveis enquanto divulgadores do conhecimento. Por sua vez, uma sociedade 
na qual é propagada a democracia e a busca do bem estar na coletividade, faz com que o 
aluno de direito busque os caminhos a sua efetivação em termos práticos. Para tanto, 
percebe-se a importância de conscientizar os cidadãos sobre a procura de seus direitos 
quanto ao cumprimento de suas obrigações (deveres). Os direitos políticos representam 
através da História a conquista das revoluções liberais Esses, inseridos na primeira 
geração de direitos fundamentais, assim como aduz Paulo Bonavides em sua obra: 

 
Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os 
primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a 
saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte correspondem, 
por um prisma histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo 
do Ocidente. (BONAVIDES, 2011, p. 563). 

 
  Na atualidade são direitos universais inseridos no art. XXI da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Na Constituição brasileira estão expressos nos artigos 
14 a 16, sendo o art. 14 dedicado aos direitos positivos, o art. 15 aos direitos negativos e 
o art. 16 à garantia da anterioridade eleitoral. O renomado doutrinador, Luís Roberto 
Barroso (2004, p. 312), assim apresenta em sua obra: “O Direito é uma invenção 
humana, um fenômeno histórico e cultural, concebido como técnica de solução de 
conflitos e instrumento de pacificação social.” 

Este trabalho busca apresentar o Projeto de Extensão “Debate, Café e Cinema” 
sob a ótica do tema eleições. O assunto foi abordado sob o ponto de vista teórico e 
prático, através da exibição de filmes para alunos do ensino médio, oriundos de escolas 
estaduais da cidade de Natal/RN. Através das ações extensionistas, o referido Projeto 
contribuiu para estabelecer o aprendizado e a difusão de conhecimento acerca do 
mencionado assunto em face ao público-alvo. 
 
Metodologia 

 
A metodologia aplicada no desenvolvimento do trabalho de extensão consistiu 

em reuniões entre os membros do grupo e a orientadora do Projeto para escolha e 
aprofundamento dos temas que seriam abordados nas visitas programadas às escolas 
estaduais. Durante as reuniões, também foram definidas as instituições de ensino que 
fariam parte do Projeto de Extensão “Debate, Café e Cinema” no período 
correspondente aos anos de 2013 a 2014.  

Os temas escolhidos para serem trabalhados com os alunos das escolas parceiras 
do Projeto versaram sobre Cidadania e Direito, sendo meta do Projeto desenvolver, com 

36 



o público adolescente, assuntos que fazem parte de seu cotidiano, priorizando o enfoque 
jurídico acerca da temática. Nesse contexto, os assuntos escolhidos para serem 
trabalhados nas visitas de campo às Escolas Públicas do Ensino Médio da cidade de 
Natal/RN, no período (2013-2014) foram: Direito à Saúde; à Educação, ao Esporte e ao 
Lazer; Direito ao voto e participação do jovem nas eleições. 

Uma novidade apresentada nesse período foi a introdução da aplicação de 
questionários ao final da visita para avaliação da atuação do Projeto junto ao público-
alvo, permitindo a coleta de dados acerca das suas necessidades e expectativas. Esses 
dados foram catalogados e esboçaram um panorama a respeito dos conhecimentos que 
os alunos tinham e passaram a ter sobre os assuntos abordados. 

Para o tema “Direito ao voto” foi apresentado o filme “Trotsky: a revolução 
começa na escola (The Trotsky) – Ano 2011” que trata do tema sob a ótica da 
participação juvenil na mudança dos paradigmas definidos na realidade na qual se 
encontram inseridos. Na ocasião, foi entregue a cartilha educativa preparada pelos 
extensionistas, cujo teor abordava assuntos como: as Eleições e Importância do Voto, 
Quem pode Votar e Quem pode ser Votado, Crimes Eleitorais, Combate à Corrupção 
Política, Lei da Ficha Limpa, entre outros. 

 
Resultados 
 

Percebeu-se que, através das intervenções do Projeto de Extensão “Debate, Café e 
Cinema”, nas escolas os objetivos traçados foram alcançados na medida em que o mesmo 
vinha sendo acolhido pela comunidade estudantil. Ao longo de 3 (três) anos de atuação do 
Projeto, junto as escolas, as parcerias têm se multiplicado, permitindo que um número cada 
vez maior de adolescentes possa participar das intervenções que buscam, de uma forma 
lúdica, discutir acerca do direito e do exercício da cidadania.  

Na intervenção realizada no IFRN, por exemplo, dos 76 alunos que participaram da 
apresentação 1,31% achou a intervenção regular, 47,37% indicaram como boa, 22,37% 
como muito boa e 28,95% disseram que acharam a dinâmica ótima. Dos que responderam 
ao questionário 19,74% já tinham um conhecimento prévio sobre o assunto abordado pelo 
filme apresentado e 78,35% desconheciam o tema abordado pela película escolhida e 1,31% 
não emitiu opinião.  
 No que tange ao assunto apresentado e sua relação com o exercício da cidadania sob 
a ótica jurídica, 44,74% dos participantes responderam que já tinham sofrido alguma 
situação de dano, preconceito ou restrição de direito e 36,85% disseram que nunca haviam 
passado por tal situação, outros responderam que apenas uma vez sentiram que seus direitos 
foram desrespeitados (6,58%), muitas vezes (6,58%) e a maior parte do tempo (3,95%). 

Quando foi pedido para que respondessem se saberiam como agir ou sabiam a quem 
procurar para garantir que seus direitos fossem respeitados, 52,63% responderam que sim e 
39,47% que não. Em relação à pergunta sobre se o assunto abordado durante a visita era ou 
não importante à sua formação e interação social 13,16% dos alunos responderam 
moderadamente, 26,31% extremamente e 56,58% bastante. 
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O desenvolvimento do Projeto também foi importante na formação acadêmica e 

cidadã dos extensionistas na medida em que permitiu a abertura de um espaço, dentro da 
Universidade, de discussão e aprofundamento de determinados temas que permeiam a vida 
em sociedade sob a ótica do Direito. Além de oportunizar aos extensionistas difundirem o 
que está sendo trabalhado em sala de aula para a sociedade. 
 
Figuras:  

 

Figura 1 - Apresentação de conteúdo após exibição do filme: “A revolução começa na escola” na visita à 
Escola Estadual Anísio Teixeira (Natal. 2014). 

 
Figura 2 – Alunos da Escola Estadual Anísio Teixeira assistindo ao filme que trata sobre a participação 
dos jovens nas eleições (Natal. 2014). 

 
Conclusão 
 

À vista do exposto, dos conteúdos elucidados e os dados esposados, observa-se que 
uma parcela determinante dos entrevistados (63,85%) já sofreu algum dano, passou por 
alguma situação de preconceito ou restrição de direito, ao passo que 36,85% afirmou nunca 
ter passado por tal situação. Isso denota uma maior consciência social do conceito de dano, 
ainda que atécnico do ponto de vista jurídico, e de que direitos são tolhidos com frequência. 

No entanto, a discrepância exsurge quando foi perguntado sobre a quem procurar 
quando houver as situações mencionadas no parágrafo anterior. Conforme a estatística 
sugere, pouco mais da metade dos entrevistados sabem quem procurar no caso de seus 
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direitos serem desrespeitados (52,63%), ao passo que o índice alarmante de 39,47%, sequer 
conhece as instituições ou pessoas incumbidas da proteção de direitos. 

Portanto o Projeto de Extensão “Debate, Café e Cinema” atingiu as metas 
inicialmente propostas, tendo-se em vista que as intervenções nas Escolas parceiras foram 
todas efetuadas com sucesso e que os conteúdos sobre o Direito Eleitoral foram divulgados 
para os alunos do ensino médio da rede pública. Por conseguinte, considera-se a experiência 
prática deveras positiva e construtiva também para os extensionistas voluntários engajados.  

Em suma, verifica-se que as ações extensionistas proporcionaram uma maior difusão 
acerca do atual sistema democrático e da importância das relações eleitorais junto aos alunos 
do ensino médio atendidos, colaborando para a educação jurídica que transforma pessoas em 
cidadãos. Insta consignar, ainda, que o Projeto tornou-se um mecanismo de ligação entre a 
sociedade e o Curso de Direito do CAN/UERN, pois esclarece temas jurídicos para a 
população, assim como divulga o Núcleo de Prática Jurídica que é responsável por viabilizar 
a busca desses direitos no caso concreto. 
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Introdução 
 

Este trabalho discute percepções de educadores/as da Educação Básica de Luiz 
Gomes, município serrano do Rio Grande do Norte (RN),sobre direitos humanos, violência e 
sexualidade, manifestadas durante ações desenvolvidas pelo Programa de Extensão “Diálogos 
Autobiográficos: Trilhas da formação dos/as educadores/as serranos/as” (Diálogos 
Autobiográficos), no ano de 2013. As atividades do Programa “Diálogos Autobiográficos” 
representam uma ampliação das ações do Projeto de Extensão com o mesmo nome, 
institucionalizado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), desde 
fevereiro de 2010, pelo Departamento de Educação (DE) do Campus Avançado Profa. Maria 
Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), e está vinculado atualmente ao Grupo de Pesquisa 
“Formação, Memória e Políticas Educacionais” (FORMEPE) e ao Núcleo de Educação em 
Direitos Humanos (NUEDH) da UERN. O objetivo central dessas ações é refletir sobre 
percepções de sexualidade e relações de gênero e as práticas escolares em torno das 
manifestações da sexualidade e das relações de gênero, a partir da construção de narrativas de 
experiências formadoras, articuladas à leitura de obras literárias e de aprofundamento teórico 
sobre formação de educadores/as, memória e narrativas de vida, educação rural, educação do 
campo, concepções de gênero e práticas de educação sexual, incluindo também discussões 
sobre a (des)construção de estereótipos, preconceitos étnicos, raciais, sexuais e homofóbicos. 
Para isso, durante o referido Programa, desenvolvemos dinâmicas de investigação sobre o 
conhecimento de participantes em torno dos temas, tais como: aplicação de questionários, 
enquetes, narrativas escritas, entre outros, que alimentaram o desenvolvimento de propostas 
de iniciação científica e investigação. 

Nesse trabalho, destacamos as percepções de educadores/as de Luiz Gomes sobre 
violência, gênero e sexualidade, coletadas durante a realização da Semana Pedagógica, do 
início do ano letivo de 2013, momento que aplicamos duas enquetes: uma sobre o 
conhecimento dos/as participantes em relação ao Tema Transversal Orientação Sexual dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e a outra sobre direitos humanos, direitos sexuais 
e educação. 

Nosso diálogo será pautado em discussões teóricas relacionando-as com os dados já 
mencionados aqui. Falaremos sobre violência sexual, no entanto daremos ênfase para a 
homofobia que acontece cotidianamente em escolas, refletindo sobre o papel do/a educador/a 
enquanto agente formador e sua preparação para lidar com essas temáticas. 

 
Metodologia 

 
Durante a Semana Pedagógica do município de Luiz Gomes/RN, promovida pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD), no início do ano letivo de 
2013, mais precisamente no período de 05 a 08 de fevereiro de 2013, realizamos uma 
intervenção do Programa de Extensão “Diálogos Autobiográficos”, no dia 08 de fevereiro de 
2013. Na ocasião foram desenvolvidas atividades diversas, tais como: dinâmicas, reflexões, 
exposições de assuntos e participação direta dos/as educadores/as que versaram sobre 
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sexualidade, os PCNs e direitos humanos. No decorrer dessa atividade foram realizadas duas 
enquetes com perguntas abertas e fechadas. A primeira diagnosticava o conhecimento dos/as 
participantes sobre o Tema Transversal Orientação Sexual dos PCNs, sendo recolhidas 41 
fichas. E a segunda, baseada em Nardi (2007a, 2007b) refletia sobre direitos humanos, 
direitos sexuais e educação, apontando aspectos sobre sexualidade e homofobia, sendo 
recebidas 33 fichas.  

 Assim, trata-se de um trabalho quanti-qualitativo com abordagem exploratória. Como 
embasamento teórico, foram utilizados artigos da base de dados Scientific Eletronic Library 
Online (Scielo), destacando-se o periódico BAGOAS; bem como, os seguintes aportes 
teóricos: Bento (2011); Borrillo (2010); Louro (1997). 

 
Resultados 

 
Estão se tornando comuns as notícias sobre violências no cotidiano escolar. O 

ambiente que preza, em sua essência, pela harmonia dos sujeitos está se tornando um espaço 
de conflitos. Naturalmente relacionamos o termo violência à agressão física ou qualquer tipo 
de ação que cause danos ao corpo, todavia a concepção de violência que adotaremos para 
desenvolver nossa discussão transcende esta proposição inicial. Expondo sua ampla 
concepção de violência, Abramovay (2004) sugere que somos violentados/as cotidianamente 
e que não são necessárias provas materiais para caracterizar algo como violento, basta nos 
adequarmos a uma determinada situação ou precisarmos suprimir nossos desejos e prazeres 
por medo de sermos violentados/as.  

Há muitos crimes relacionados à sexualidade, do assédio sexual ao estupro são 
centenas de vítimas. Não é fácil ser mulher, não é fácil ser negro/a e muito menos 
homossexual. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) divulgou em 2013 um 
estudo que revela os estados brasileiros mais perigosos para mulheres, o Espírito Santo 
venceu. O RN aparece na terceira posição, no mapa que indica os estados mais perigosos para 
os homossexuais. Só no ano de 2013, foram 312 assassinatos de LGBT’s, um gay morre a 
cada 28 horas no país, segundo dados do Grupo Gay da Bahia (GGB). A Homofobia é um 
fenômeno complexo, definimos como aversão às pessoas que fogem a norma de gênero que a 
sociedade impõe sobre os sujeitos. Isso significa que além de gays, há heterossexuais que 
morrem vítima de homofobia. Assim pensa Borrillo (2010, p.16), “à semelhança de qualquer 
forma de exclusão, a homofobia não se limita a constatar uma diferença: ela a interpreta e tira 
suas conclusões materiais”. 

Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na verdade, a escola 
produz isso (LOURO, 1997). Bento (2011, p. 55) comunga da mesma opinião e propõe que é 
limitado falarmos em evasão escolar uma vez que a escola passa a ser um ambiente hostil para 
gays e lésbicas, uma instituição que não consegue lidar com as diferenças acaba expulsando 
os sujeitos que não se enquadram em seus padrões. Facilmente concluímos que é emergente a 
necessidade de problematizarmos a homofobia no âmbito da educação, visto que são poucas 
as políticas públicas educacionais para a formação de educadores/as no tocante à sexualidade, 
à homossexualidades e à homofobia. E sabemos que faz parte do cotidiano escolar insultos, 
chacotas e muitas outras formas de violência contra pessoas LGBT’s, sem mencionar a 
violência simbólica exercida pelas próprias instituições que pregam padrões e modelos únicos 
de comportamento e/ou de arranjos familiares. Deste modo, questionamo-nos, estão os 
profissionais preparados para lidar com tais situações? Quais são suas concepções? 

As respostas da enquete dos 41 educadores/as de Luiz Gomes sobre o tema transversal 
Orientação Sexual, mostram que 28 deles/as têm dificuldade em lidar com as temáticas, e 04 
deles relacionaram esta dificuldade a falta de preparo profissional. Outros 16 participantes 
apontaram para o preconceito, a rejeição da família e o fato das temáticas estarem envoltas em 
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tabus. É evidente que se eles/as tivessem tido formação adequada estes últimos fatores não 
seriam empecilho, porque a formação capacita o profissional para permear debates acerca de 
determinados temas, lhes dá suporte teórico e sensibiliza-os. 

A segunda enquete foi aplicada com 33 educadores/as, esta se referia a questões 
ligadas à violência e foi pensada a partir dos dados de Nardi (2007a; 2007b). Eles/as teriam de 
numerar os tipos de violência pelo grau de gravidade, o que eles/as consideravam mais grave 
numa escala numérica. As opções eram as seguintes: roubar; estuprar; espancar gay/lésbica; 
atirar em alguém; andar armado e usar drogas. A tabela abaixo demonstra os resultados 
obtidos. 

 

 
GRÁFICO 1 – Tipos de violência citadas por educadores/as de Luiz Gomes por ordem de gravidade. 
Fonte: Arquivos do Programa de Extensão. 
 
 Os números nos mostram que a maioria dos/as educadores/as considera o estupro 
como a ação mais violenta. Em seguida, a opção atirar em alguém teve mais de 18% das 
indicações. Espancar um gay só vai aparecer na terceira colocação com uma porcentagem de 
apenas 6%, isso significa que no geral, apenas duas pessoas marcaram esta opção sendo a 
mais grave. Como segundo ato mais violento, espancar homossexuais é citado 13 vezes, 
seguidas de 08, 01, 06, 03 para a terceira, quarta, quinta e sexta colocação respectivamente. 
 Por que para 09 pessoas, usar drogas, andar armado e roubar são atitudes mais 
violentas do que bater em homossexuais? A resposta para essa pergunta está ligada ao que 
eles/as compreendem sobre homossexualidade, alguns consideram ser algo patológico ou 
tratar-se de um desvio de conduta. Espancar um homossexual poderia atingir a segunda 
colocação no ranking, visto que atirar em alguém pode ser uma reação de defesa pessoal, 
onde o individuo não tem o intuito de matar. A homofobia segundo Borrillo (2010) pode ser 
considerada como a guardiã das normas de gênero, então assim como pensavam os nazistas 
no século passado, para o homofóbico é necessário matar para proteger o padrão social dos 
gêneros. 
 
 
Conclusões 

 
Constatamos que, apesar dos/as educadores/as de Luiz Gomes conhecerem o Tema 

Transversal Orientação Sexual dos PCNs e já ter sido ofertado uma formação sobre temáticas 
envolvendo educação sexual e gênero, 60,97% destes/as ainda não utiliza os PCNs como 
referência para o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, assim como têm dificuldade 
de introduzir essas discussões em seu cotidiano profissional. 
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Quanto às percepções sobre violência, sexualidade e os direitos humanos, algumas 
pessoas indicaram formas de violência que fazem parte da violência sexual e a homofobia e o 
estupro são as mais conhecidas dos/as participantes, indicadas, respectivamente, por 22 e 16 
pessoas. A exploração sexual, a pedofilia e a violência contra a mulher aparecem em seguida, 
com 6 e 5 menções. E estranhamente, o direito ao aborto, com duas menções. 

Percebemos que não podemos discutir a violência sexual no contexto educacional se 
não relacionarmos com a reflexão sobre os estereótipos, os tabus e os preconceitos. E isso 
implica na necessidade de incentivar a realização de ações que tragam a tona aspectos 
importantes da construção dos seres humanos em sua subjetividade, mas também na maneira 
como os valores, as relações de poder e as desigualdades no interior dos grupos sociais, 
comunidades e sociedades vão sendo internalizados. 
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Introdução 
 

Este escrito consiste no relato de experiências vivenciadas durante a execução das 
atividades do Projeto de Extensão “Direitos Humanos na Prática”, vinculado à UFERSA, o 
qual está em andamento desde junho de 2014. O referido projeto objetiva atender crianças e 
adolescentes que comparecem ao Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UFERSA, 
acompanhados por seus pais ou responsáveis. Durante o atendimento destes pela equipe do 
NPJ, os extensionistas convidam as crianças/adolescentes para desenvolverem atividades 
lúdicas para fins de instrução em Direitos Humanos, bem como para diagnosticar um pouco 
da realidade vivenciada por esses sujeitos, captando elementos de violação/garantia de 
direitos, ao mesmo tempo em que esta ação do projeto afasta-os da situação conflituosa entre 
seus familiares, os quais buscam o NPJ para solução de problemas jurídicos, geralmente, 
afetando, negativamente, a figura de um dos genitores. Nesse sentido, demonstra-se a 
relevância do projeto, pois, além da educação em Direitos Humanos, evita momentos críticos 
de vulnerabilização do público infanto-juvenil e os traumas que esses instantes podem gerar 
ou agravar, como alienações parentais, abandono afetivo etc. 

Além das atividades de extensão desenvolvidas na sede do NPJ/UFERSA, nela 
ocorrem também reuniões semanais de formação dos extensionistas, promovida pelos 
professores coordenadores do projeto, momento no qual se discutem também os relatórios de 
atendimento às crianças/adolescentes. Com o fito de ampliar o conhecimento dos 
extensionistas e a capacidade de contribuição do projeto, outro objetivo foi o de visitar 
instituições e dialogar com os agentes que atuam na rede de proteção dos direitos da criança e 
do adolescente no Município de Mossoró/RN, promovendo-se levantamento de dados para 
ulteriores intervenções do projeto. 

O referencial normativo do projeto está fundado na Declaração Universal dos 
Direitos da Criança da ONU (1959), no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – 1990), 
assim como a prática pedagógica desenvolvida está embasada em Paulo Freire (1981) e na 
Filosofia Jurídica de Roberto Lyra Filho (1980) e David Sánchez Rubio (2008). 
 
Metodologia 
 

A temática está sendo abordada sempre a partir de uma perspectiva crítica e 
interdisciplinar, abrindo-se o projeto, inclusive, à participação de outros profissionais e 
estudantes, do Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, para além do Direito. 

Antes do início dos atendimentos às crianças e adolescentes no NPJ/UFERSA, os 
extensionistas passaram por uma formação inicial, apresentando-se, além da Constituição 
Federal de 1988, os documentos normativos basilares sobre o Direito da Criança e do 
Adolescente, como o ECA e a Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU (1959), 
utilizando-se do aporte em Hunt (2009) e Herrera Flores (2009), os quais tratam dos direitos 
humanos como uma invenção da modernidade, produto cultural ocidental, que devem ser 
encarados com uma postura aberta ao diálogo. Nesse momento, foram introduzidos, com 
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apoio em Custódio (2014), o entendimento do paradigma da proteção integral, a doutrina da 
situação irregular e os fundamentos jurídicos para concretização dos direitos da criança e do 
adolescente no Brasil contemporâneo. 

Em seguida, os extensionistas em oficinas produziram os materiais para trabalharem 
com as crianças e os adolescentes, adaptando-se as linguagens e os recursos para estimular o 
aprendizado e coletar as informações necessárias. A partir de então, semanalmente, os 
extensionistas comparecem ao NPJ para realizar as atividades com aqueles sujeitos 
beneficiados com a ação. 

Para alcançar o objetivo de conhecer a rede de proteção infanto-juvenil da cidade 
para, posteriormente, intervir mais profundamente na realidade, foram discutidos artigos sobre 
Conselhos Tutelares e acolhimento institucional de crianças e adolescentes, recorrendo-se a 
autores, como Santos (2013), a qual aponta críticas às condições das instituições de 
acolhimento e ao funcionamento desarticulado do sistema de garantias de direitos. 

Antes de cada visita realizada, foram elaborados os questionários semiestruturados a 
serem aplicados às equipes técnicas das instituições, como ocorreu na visitação aos membros 
dos Conselhos Tutelares, da 33ª e da 34ª Zonas de Mossoró, bem como no Núcleo Integrado 
de Apoio à Criança (NIAC “Pinguinho de Gente”) e à Casa de Passagem “Nossa Gente”. 

Semanalmente, são realizados os atendimentos às crianças e adolescentes no NPJ, 
com atividades pedagógicas sobre Direitos Humanos e com entrevistas sobre a realidade 
vivenciada por eles em sua família, escola e comunidade, bem como são promovidas as 
formações com os extensionistas, além de se seguir o cronograma de visitas às instituições da 
rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente. 

Durante a fase da pesquisa exploratória, se processou maior aproximação com o 
objeto do projeto, mediante o relacionamento com os agentes do sistema, os quais nos 
forneceram informações relevantes após a aplicação dos questionários, graças às visitações in 
loco, mostrando-se essencial esse trabalho de campo para o êxito das atividades de extensão.  

 
Resultados 

 
A cada atendimento realizado com as crianças e adolescentes que vinham ao NPJ, 

produzia-se um relatório que era compartilhado com todos os extensionistas, para estudos de 
casos, para identificação de violações de direitos e/ou de necessários encaminhamentos dos 
pais ou responsáveis. Em algumas oportunidades, os relatos das crianças colaboraram com as 
demandas judicializadas pelos genitores. Esse material produzido constitui em excelente 
banco de dados para estudos e publicações. 

Essa experiência vivenciada também se revelou apta a sensibilizar mais os 
extensionistas para atuação na temática dos direitos humanos de crianças e adolescentes, 
contribuindo para a tão necessária humanização da Justiça, a partir dos profissionais que nela 
atuam. 

No momento da realização das entrevistas nos Conselhos Tutelares, foi possível 
diagnosticar, pelos relatos dos conselheiros, resquícios de intervenções policialescas, típicas 
da teoria da situação irregular do revogado Código de Menores. Ainda, ficou registrado que 
muitos cidadãos contactam os Conselhos para pedirem uma ação como se fossem a “polícia 
de menores”, o que é reforçado pela presença dos “guardas de menores”, que atuam 
voluntariamente, nos eventos festivos da cidade, muitas vezes de maneira truculenta. Outra 
reclamação foi pela falta de concatenação entre os órgãos de proteção infanto-juvenis, por 
exemplo, os constantes atritos ente o Ministério Público e Conselho Tutelar, dada confusão no 
tocante às atribuições de cada um. Por fim, identificou-se um problema no sistema 
informacional, pois os casos não são cadastrados e acompanhados de uma maneira formal e 
regular, perdendo-se o controle dos processos que tramitam pelo sistema, agravado pela 
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desatualização do Cadastro Nacional dos Conselhos. 
Na visita ao NIAC, instituição que atua no acolhimento de crianças em situações de 

vulnerabilidade, entre 0 (zero) e 12 (doze) anos incompletos, percebeu-se um ambiente, 
aparentemente, adequado ao número de crianças atendidas, com higiene e alimentação 
ofertadas regularmente, pelas narrativas colhidas da equipe técnica. Todavia, há carência de 
mais servidores (auxiliar de serviços gerais, cozinheira), educadores, além da melhoria na 
infraestrutura e na mobília, com computadores conectados à Internet, bem como a 
disponibilização mais constante de veículos para as atividades do Serviço Social junto às 
famílias das crianças. Registrou-se, ainda, a inexistência de licitação para aquisição de 
vestuário para as crianças (nos 7 anos do NIAC, houve apenas um processo licitatório para 
essa finalidade), sendo suprida essa carência, razoavelmente, pela parceria informal com 
empresas e doações de particulares. Alegando falta de articulação, a equipe comunicou que o 
NIAC faz o acompanhamento dos egressos e de suas famílias por até 3 meses após o término 
do acolhimento, porém afirmam que o CRAS deveria continuar nesse processo, mas não o 
realiza a contento. 

Outra instituição protetiva visitada pelo projeto foi a Casa de Passagem, que atua 
acolhendo adolescentes (de 12 a 18 anos) que não têm condições de permanecer com a sua 
família de origem. A equipe desta instituição destacou que os momentos mais críticos são os 
instantes das crises de abstinência, haja vista muitos adolescentes serem dependentes 
químicos e não há profissional especializado para lidar com essa situação. A maior parte dos 
adolescentes atendidos vem para o acolhimento por causa da violência sofrida no ambiente 
familiar. Detectou-se, ainda, a falta de educadores do sexo masculino, a morosidade nas 
licitações para aquisição de roupas e instrumentos lúdicos, compensada pelas doações 
recebidas de particulares. 

Algo de comum e preocupante que se notabilizou a cada visita foi a falta de preparo 
e capacitação da maior partes dos agentes do sistema, os quais confirmaram o interesse em 
receberem formação, o que se apresenta como um desafio a ser encarado mais a frente pelos 
extensionistas. Além disso, a carência de investimentos municipais restou notória, o que se 
coloca como uma problemática de política pública, podendo o projeto servir como 
instrumento de mediação e pressão para efetivação dos direitos das crianças e adolescentes 
atendidos pela rede municipal. 
 
Conclusão 
 

Diante dos caminhos percorridos e dos resultados já alcançados, o projeto de 
extensão pretende seguir para elaboração de propostas à gestão pública municipal, oferecendo 
colaboração para capacitação dos agentes e avaliação das atividades desenvolvidas pela rede 
protetiva infanto-juvenil. Espera-se que as futuras ações do projeto tenham êxito, em prol da 
eficácia das normas que asseguram os direitos às crianças e aos adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. 

Constatou-se, por meio das visitas às instituições, que, apesar da existência dos 
órgãos protetivos, estes precisam ser aperfeiçoados, para que se garantam os direitos humanos 
fundamentais estabelecidos no ECA. Reforça-se, assim, a relevância do projeto, que busca 
promover ações educativas acerca dos direitos da população, além da formação dos agentes 
que atuam em todo o sistema protetivo, para que adéquem as posturas aos princípios, 
diretrizes e procedimentos previstos na legislação. 

Nesse processo, no plano da educação do outro, existe uma relação entre os sujeitos 
que são, ao mesmo tempo, cognoscente e cognoscível, pensando-se numa construção coletiva, 
especialmente por que se pretende uma intervenção em um público tão carente de demandas e 
tão estigmatizado (FREIRE,1981). 
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Conforme pensa Lyra Filho (1980), há a imanente necessidade de se criar faculdades, 
de inserir no ensino jurídico a sensibilidade e a visão humanística, de se observar os conflitos 
e as demandas dos mais variados grupos sociais, pois, entre eles, há uma tensão, tensão esta 
que recorrentemente pode e deve levar a uma construção de um Direito que não esteja 
vinculado unicamente a um interesse estático de um único grupo, mas sim plural e fluido. 

Diante do que está estabelecido no ECA, ao conhecer um pouco sobre a realidade 
municipal, constata-se que, “no mundo dos fatos”, há, o que na obra de Rubio (2014) ela 
chama de “uma tensão contemporânea dos Direitos Humanos”, que faz apontamentos para 
uma prática vivenciada que ameaça a efetividade e a consolidação do legalmente estabelecido, 
abrindo também possibilidades para o seu enfrentamento. 
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Resumo 

Está presente no ensino médio que o estudo das leis de Newton são difíceis, complicadas e de 

complexas interpretações dos conceitos e das teorias abordadas. Tais dificuldades dão-se 

devido à falta de contextualização dos fatos ocorridos na historia da física, omitindo 

informações e pesquisadores importantes que deram contribuições para o desenvolvimento da 

ciência e o aprimoramento das teorias, porém quando os cita é satirizando-os, dando entender 

que suas concepções (Aristotélicas) são fáceis e intuitivas, não dando relevância ao tempo em 

que ocorrem os fatos e a politica envolvida para que as supostas ideias ingênuas perdurem 

tanto tempo. Dentre tantas omissões e dificuldades de interpretações buscamos em David 

Ausubel a aprendizagem significativa, partindo do que os alunos do ensino médio conhecem a 

respeito de força, massa, movimento, repouso, velocidade e aceleração, conceituando a partir 

de suas próprias ideias. 

 

Palavras-chave: História da Física. Leis de Newton. Ensino Médio. Aprendizagem. 

 

49 



A INCLUSÃO DIGITAL NA INCLUSÃO SOCIAL E EDUCACIONAL  
 
 
 
Luiz Carlos Aires Macedo, Deborah Cristina Saldanha Amorim Silva, Luana da Silva Ferreira 
Valéria Nunes da Costa, Saulo Sérvulo de Queiroz Medeiros   
luizcarlos@gmail.com 
 
 
Introdução 
 

Este artigo mostra como a inclusão digital tem papel de forma determinante na inclusão 

social e educacional. Mostrando que a formação da sociedade da informação vem em 

conjunto com tal inclusão, esta que tem como definição não apenas o ato de saber como usar 

o computador, mas também que essa utilização venha a trazer melhorias contínuas na sua 

qualidade de vida.  

Incluir digitalmente é democratizar o acesso às tecnologias da informação, 

permitindo a inclusão social do individuo e aumentando sua capacidade de aprendizado e seu 

acesso a informações para tal finalidade. 

 
Metodologia 
 

Inicialmente, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre os assuntos ao qual a 

proposta visa atender para servir como embasamento teórico. Analisamos dados de uma 

pesquisa quantitativa com o objetivo de relatar o estado em que se encontram os alunos que 

estão sendo beneficiados pelo programa de inclusão digital realizado pelo PROEXT 2014 na 

cidade de Caraúbas-RN. 

 
Resultados 

 
A realidade do município de Caraúbas, situado no estado do Rio Grande do Norte, reflete 

a realidade de boa parte do nosso país. Pelas estatísticas apresentadas e pelos estudos feitos, se 

torna claro que a comunidade carente é quem mais sofre com a falta de inclusão digital. 

Nossos alunos da rede pública precisam buscar fora da escola acesso a computadores, pois os 

disponíveis nas escolas se encontram muitas vezes danificados e sem condições de uso. 

Mesmo com todas as dificuldades, os resultados da inclusão digital são favoráveis, e 

correspondem aos objetivos. Os alunos, após receberem aulas de como usar o computador 

para seu benefício, saem quase que automaticamente, com um passo maior diante da inclusão 

social. Os jovens são maioria na busca do conhecimento tecnológico e o correto aprendizado 
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leva-os a ter acesso maior ao conhecimento, possibilitando-os até de suprir, em parte, a 

defasagem educacional existentes na rede pública do país.  

O acesso à informação permite a busca de mais aprendizado e junto com a Inclusão 

Digital - ID permitem também que o jovem adquira mais habilidades para competir no 

mercado de trabalho. 

O maior problema é o acesso a computadores. Grande parte da comunidade mais carente 

do município tem acesso à rede de internet, mas não a um computador, o que dificulta, pois o 

que ele aprende em sala fica só em sala, o aluno não tem o utensilio da prática, o que com o 

tempo gera o esquecimento do aprendizado, além da falta de uma continua evolução. A falta 

de aquisição monetária da classe mais necessitada da ID torna o trabalho mais difícil. 

 
Figuras e Tabelas 
 

 
Questionário realizado com alunos do curso de inclusão digital do PROEXT 2014 
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Participação dos Alunos na Renda Familiar 

 

 
Alunos Beneficiados por Programas Sociais 

 
 
 
Conclusão 
 

O trabalho feito reflete a necessidade da ID e a diferença que a mesma faz se colocada em 

prática corretamente. O governo tem papel fundamental na sua aplicação e podemos obter 

soluções espelhando-se em outros estados como Pernambuco, por exemplo, que entrega 

computadores aos alunos da rede estadual de ensino. Uma matéria escolar nesse sentido é 

também uma boa solução. 

O papel das universidades não deixa também de ser importante tendo como exemplo a 
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UFERSA, campus Caraúbas que tem o PROEXT como projeto de extensão na área, projeto 
este que pode ser levado a outras universidades. 

 

O que vemos neste artigo é que ID não é um termo de curta definição, ele engloba 

diversas áreas e um vasto significado. Incluir digitalmente não é apenas uma ação é um 

acompanhamento, um ato contínuo.   
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O ensino público brasileiro ainda sofre com as dificuldades devido a precariedade 

material e intelectual do corpo que a constitui. De maneira geral, existe um despreparo por 

parte da gestão das instituições públicas de educação do nosso país. A inserção de conceitos 

tecnológicos no ambiente educativo vem, com o passar dos anos, ganhando espaço nos 

moldes de educar do sistema brasileiro. A utilização de materiais multimídia, apresentações, 

computadores já são uma realidade nas universidades. Porém o mesmo ainda não acontece no 

ensino básico e principalmente no ensino público. Enquanto servidores do IFRN campus 

Ipanguaçu, temos visto nas escolas circunvizinhas (vale ressaltar que muitos dos alunos do 

campus vêm destas escolas) várias situações onde a falta de conhecimento da informática 

inviabiliza o uso de instrumentos que serviriam de alternativa e aumentaria as possibilidades 

do ensino. Dessa forma, toda a sociedade pode ter acesso a informações disponíveis na 

internet e assim produzir e disseminar conhecimento. A inclusão digital insere-se no 

movimento maior de inclusão social, um dos grandes objetivos compartilhados por diversos 

governos ao redor do mundo nas últimas décadas (BARRETO JUNIOR, 2012). Esse projeto 

tem a função de ensinar a informática, trazendo para o contexto da sala de aula, conceitos 

tecnológicos, incentivando o uso da tecnologia como facilitador do ensino. A internet, que é 

muito mais do que uma vasta compilação de dados e uma descomunal enciclopédia, constitui 

uma nova forma de comunicação e gestão da informação em rede com potencialidades 

infinitas de cooperação. Em particular, quando permite, não só uma consulta praticamente 

ilimitada de dados e de conhecimento, mas também a colocação online de qualquer produção 

criativa por qualquer pessoa e sem qualquer tipo de restrições (MOURA, 2003, p. 556). 
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Introdução 

Este resumo tem como objetivo descrever a influência dos multiplicadores na 
elaboração de feiras de ciências e trabalhos científicos de escolas de educação básica, 
circunscritas nas 8ª, 11ª e 12ª Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIREC’s) do Rio 
Grande do Norte, através do Programa Metodologia Científica ao Alcance de Todos (MCAT) 
no Projeto de Extensão PROCIÊNCIA - Programa de apoio às feiras de ciências em escolas 
públicas do semiárido Potiguar, em consonância com as diretrizes do Programa Institucional 
de Extensão, de acordo com a Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 002/2012, de 22 de março 
de 2012. O Projeto de Extensão PROCIÊNCIA teve início no ano de 2014 na Universidade 
Federal Rural do Semiárido, com alunos de graduação de diversos cursos. Além da 
participação dos estudantes, este projeto conta com a participação de docentes e servidores da 
instituição e, ainda, professores da rede estadual de ensino. 

A atividade de multiplicação consiste em estimular e desenvolver nos alunos da educação 
básica, o interesse e os conhecimentos necessários para o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa a partir da utilização da metodologia científica através da MCAT assim como dar 
suporte e oportunizar a realização de feiras de ciências nos âmbitos escolares, regionais e 
estadual através de parcerias com as DIREC’s. Neste contexto, o Projeto seleciona e capacita, 
segundo ao uso do método científico e organização de feiras de ciências, alunos de graduação 
da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) para desempenhar estas atividades. 
Estes alunos de graduação, denominados multiplicadores, são responsáveis por encurtar as 
distâncias entre o ensino médio e o ensino superior, para os alunos pertencentes à rede básica 
de ensino, tornando-se uma ponte entre a universidade e as escolas.  

Segundo LIMA & CELEDONIO (2014), ao atuar na educação básica a universidade atrai 
o olhar dos jovens estudantes para o meio acadêmico, gerando empatia e aumentando o desejo 
destes jovens se inserirem na universidade e, ao mesmo tempo, gera nos universitários um 
maior comprometimento com a própria instituição ao vê-la atuar como agente transformador 
da sociedade. Prova disto é que o corpo docente e discente que atua, direta ou indiretamente, 
no projeto Ciência Para Todos no Semiárido Potiguar também relata satisfação com os 
resultados alcançados pelo projeto e sente-se recompensado ao atuar de forma direta e efetiva 
na transformação da educação do estado do Rio Grande do Norte.  

Além do aspecto educacional, o projeto tem uma base social bastante consolidada 
tendo em vista que o trabalho de extensão é voltado para o desenvolvimento cientifico de 
jovens da rede pública. Estes, muitas vezes são carentes de estrutura e ao mesmo tempo são 
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ricos em ideias inovadoras e revolucionárias. O programa, além de oferecer suporte para esses 
alunos, desperta o interesse desses pela ciência, bem como, o anseio de pesquisar e descobrir.   

Metodologia 

Durante o primeiro semestre de 2014 foi realizado o planejamento das atividades, 
tendo como propósito a aplicação do método cientifico nas escolas da rede púbica e a 
posterior elaboração das Feiras de Ciências. Após a seleção dos multiplicadores, foram 
realizadas oficinas de capacitação, para que os mesmos se tornassem aptos a desenvolverem 
as atividades nas escolas. Os temas da capacitação englobavam: a metodologia científica, a 
participação das escolas nas Feiras de Ciências, como desenvolver um projeto cientifico, 
como e porque realizar uma feira de ciências na escola. 

Aptos a desenvolverem o projeto nas escolas, os multiplicadores foram divididos entre 
as 8ª, 11ª e 12ª DIREC’s, Diretorias Regionais de Educação e Cultura, de forma que o projeto 
de extensão englobasse o máximo de escolas públicas do Estado. Os multiplicadores 
dedicavam horas semanais ao desenvolvimento do projeto de forma que eles atuassem tanto 
nas escolas, quanto nas DIREC’s.  

ETAPAS: 

1) VISITAS ÀS ESCOLAS 
2) VISITAS ÀS DIREC’S  
3) APOIO AOS ALUNOS 

 
1° ETAPA: visita nas escolas:  

A visita na escola tem como propósito expor aos alunos a metodologia cientifica e 
como aplicá-la no desenvolvimento de um projeto. Os multiplicadores agendavam visitas nas 
escolas e lá realizavam palestras, oficinas, tira-dúvidas. Nas palestras, os multiplicadores 
detalhavam a fundo a metodologia científica seguindo os tópicos: tempestade de ideias, 
formulação da pergunta e hipótese, desenvolvimento da metodologia, análise dos resultados e 
por fim, a conclusão.  

TEMPESTADE DE IDÉIAS: Tempestade de ideias ou brainstorming é uma técnica 
usada em dinâmicas de grupo. Sua principal característica é explorar as habilidades, 
potencialidades e criatividade dos alunos.  Então, nas palestras, os multiplicadores dividiam 
os alunos em grupos e realizavam a dinâmica da tempestade de ideias. Era marcado entre 5 a 
10 minutos para que os alunos observassem o mundo ao redor e registrassem problemas 
cotidianos e os escrevessem na forma de pergunta.  

Com o banco de dados das perguntas, os multiplicadores apresentavam os critérios de 
uma pergunta científica: a pergunta deve ser clara e precisa; não pode envolver julgamento de 
valor, ter uma possível solução e estar delimitada a uma dimensão viável. E então eram 
selecionadas as perguntas que estivessem de acordo com esses critérios, caso fosse necessário 
seriam feitas modificações na pergunta.  

FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE: De posse da pergunta bem formulada, os alunos 
estabeleciam a hipótese para a pergunta, ou seja, para a solução do problema proposto. 

DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA: O próximo passo é então testar a hipótese 
para analisar se ela é verídica e responde à proposta do projeto. Caso não consiga com a 
metodologia proposta, alcançar os objetivos, será formulada uma nova hipótese. 
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CONCLUSÕES: Para finalizar o projeto, as conclusões devem ser discutidas com base nos 
resultados esperados e os que foram obtidos.  

Finalizada a etapa de discussão sobre o método científico, os multiplicadores 
explanavam ainda sobre a importância da participação dos alunos nas feiras de ciências das 
escolas.  

2° ETAPA: Colaboração nas DIREC’s  

 Semanalmente, os multiplicadores também destinavam um horário para trabalharem 
diretamente com os responsáveis pela organização das feiras de ciências nas escolas e 
posteriormente na feira da região responsável pela DIREC. 

3° ETAPA: Apoio aos alunos 

 Essa etapa é de suma importância, pois os multiplicadores fazem uma ponte dos 
trabalhos elaborados nas escolas com a Universidade. Tendo em vista a dificuldade no 
desenvolvimento de algumas metodologias na escola, como testes laboratoriais por exemplo, 
os multiplicadores se encarregam de levar os alunos até a universidade para o 
desenvolvimento da metodologia.   

Resultados 

A partir das visitas realizadas nas escolas envolvidas no projeto, ainda é notória a 
deficiência por parte de alunos e professores na criação e elaboração de pesquisas. De acordo 
com Moura et al., 2008, as escolas devem formar alunos para serem capazes de pensar, refletir 
e resolver problemas e essa questão tem se tornado uma crítica a escola tradicional, uma vez 
que sua principal preocupação está em limitar a formação do aluno em conhecer determinados 
conteúdos. Assim sendo, nota-se que é de extrema importância e necessidade a 
implementação de uma disciplina específica de Metodologia Científica no ensino básico. 

Outro ponto a ser considerado é o papel dos professores como principal motivador dos 
alunos nessas atividades, o que foi falho em algumas situações vivenciadas. A realidade de 
cada escola em particular, torna-se um desafio a ser enfrentado. Umas das principais 
dificuldades citadas pelos professores para realização de feira de ciência nas escolas eram a 
falta de equipamentos e laboratórios para preparação das análises necessárias às pesquisas, 
que foi possível com o apoio de algumas instituições que disponibilizaram seu espaço. 

Dentre os benefícios obtidos pela inclusão de multiplicadores nas DIREC’s com o 
compromisso semanal de dar suporte aos alunos e professores foi o aumento na adesão de 
escolas participantes na Feira de Ciências do Semiárido 2014 quando comparada ao ano 
anterior, no qual não havia a ação de multiplicadores (Gráfico 1). Embora a 11ª DIREC tenha 
mantido o número de escolas participantes, quando analisado o segundo gráfico teremos o 
acréscimo em todas as DIREC’s no número de trabalhos apresentados em relação ao ano de 
2013 (Gráfico 2). Os resultados revelam um aumento significativo, principalmente quando 
analisado de forma geral todas as DIREC’s. 
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Gráfico 1. Comparação do número de escolas por DIREC’s participantes da Feira do Semiárido 2014 

em relação ao ano de 2013.  

 
Gráfico 2. Comparação do número de trabalhos apresentados por DIREC’s na Feira do Semiárido 2014 

em relação ao ano de 2013. 

A atividade de multiplicação nestas três DIREC’s também se mostrou positiva em 
relação ao número de participantes em suas respectivas feiras, uma vez que o somatório do 
número de participantes das três DIREC’s no ano de 2014 foi 20,89% maior que no ano de 
2013, quando não havia a atividade de multiplicação nestas diretorias. Em relação aos 
classificados para a Feira do Semiárido em 2014, somando o número de prêmios alcançados 
por estas três DIREC’s e comparando com o ano anterior obtivemos um aumento de 7,7 % de 
trabalhos premiados. 

Conclusão 

A atividade de multiplicação mostrou-se bastante eficiente nas três diretorias 
estudadas, com influência positiva na elaboração de feiras e trabalhos científicos das escolas 
de educação básica circunscritas nestas diretorias, com aumento significativo do número de 
participantes, trabalhos e escolas envolvidas, assim como premiações na Feira do 
Semiárido/UFERSA.  
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Introdução 

Dentre tantas temáticas que a ciência geográfica aborda, por que enfatizamos nesse projeto a 
necessidade de investigar sobre o ensino de conteúdos relacionados à geografia do Rio 
Grande do Norte em escolas de ensino fundamental em Mossoró? Essa preocupação é 
pertinente porque atualmente, o Ensino Fundamental só possui duas aulas semanais de 
Geografia para o professor abordar uma gama considerável de conteúdos, que vão do local ao 
global, o que representa um curto espaço de tempo para o professor se aprofundar sobre 
temáticas locais. Daí nossa preocupação com o ensino de Geografia do RN nas escolas de 
ensino fundamental em Mossoró. Vejamos a compreensão de Carvalho e Felipe (2002, P.119), 
autores importantes que escrevem sobre a geografia do RN, assim como em outras regiões do 
mundo, o processo de modernização impõe uma seletividade, levando a conclusão de que não 
só aqui como em outros lugares do mundo o que ocorre não é a efetivação de um espaço 
global, mas o surgimento de espaços de globalização. Diante disso, ponto de partida de nossa 
pesquisa é a necessidade de investigarmos o ensino de Geografia do Rio Grande do Norte 
(RN) em duas escolas de ensino fundamental de Mossoró, com a preocupação de fazer um 
estudo aprofundado, já que a ciência geográfica estuda a interface de diferentes escalas de 
análise. Percebendo como esse conteúdo vem sendo trabalhado nas escolas pelos professores 
e compreendido pelos alunos. 

Metodologia 

A metodologia utilizada foi bem diversificada. Inicialmente, realizamos a fundamentação 
bibliográfica sobre a temática, depois procuramos conhecer o ambiente escolar das duas 
escolas pesquisadas: Escola Estadual Tertuliano Ayres Dias e Escola Estadual Professor José 
de Freitas Nobre. A pesquisa de campo foi realizada em mais de uma etapa. Primeiro, a 
elaboração dos instrumentos de pesquisa, entre eles o questionário elaborado com 19 questões 
referentes ao conteúdo sobre Geografia do RN, adequado ao nível de aprendizagem dos 
alunos que estão no ensino fundamental. Aplicação dos questionários investigativos com a 
participação de 30% dos alunos de cada uma das escolas. Essa, foi a fase mais importante da 
pesquisa, com a aplicação total de mais de 100 questionários. Posteriormente, iniciamos o 
trabalho de quantificação e análise dos dados, que foi a fase mais demorada da pesquisa, 
considerando o montante de dados que coletamos apontando alguns indicadores preocupantes, 
pois percebemos que os alunos tinham dificuldades até com questões relacionadas a 
localização geográfica do município de Mossoró. Com o desenvolvimento das atividades 
elencadas, esperamos contribuir para formação acadêmica e cidadã do licenciado em 
Geografia, desencadeando ações de pesquisas vinculadas ao ensino básico, que favoreçam a 
cidadania e efetivação de políticas públicas voltadas para o ensino de Geografia do Rio 
Grande do Norte no Estado, pois o conhecimento local é importante. 
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Resultados 

Nos resultados foi possível perceber que os alunos conhecem pouco sobre os assuntos 
relacionados a geografia do Rio Grande do Norte, pois tiveram dificuldade de responder 
questões relacionadas a Mesorregião Oeste, na qual a cidade de Mossoró/RN está localizada. 
Outra questão que demonstraram muita dificuldade foi quanto a identificação das 3 (três) 
cidades mais populosas do RN, que são Natal, Mossoró e Parnamirim. Diante dessas 
informações, vemos a fragilidade do ensino fundamental nessas escolas, a falta de disciplinas 
direcionadas para essa temática e material pedagógico. Com a aplicação dos questionários nas 
duas escolas ficou bastante visível como está preocupante o nível de aprendizado dos nossos 
alunos relacionado a geografia do RN nessas escolas, o que de certa forma reflete as carências 
do ensino fundamental como um todo. 

Gráfico 1- Em qual mesorregião Mossoró está 

localizada

14%

40%

44%

2%
Leste

Central potiguar

Oeste

Agreste

 

Fonte: Elaborado a partir da pesquisa desenvolvida  na escola Estadual Tertuliano Aires Dias 
em dezembro de 2013.  

Na questão onde perguntamos em qual mesorregião Mossoró esta localizada, obtivemos os 
seguintes dados: 14% responderam que Mossoró está localizada na mesorregião Leste 
potiguar, ficando explicito o nível de conhecimento dos nossos alunos; 40% dos alunos 
entrevistados citaram que Mossoró localiza-se na mesorregião Central potiguar, 44% desses 
alunos julgaram que Mossoró fica situada na mesorregião Oeste potiguar e apenas 2% 
disseram que Mossoró fica localizada na mesorregião Agreste do estado do Rio Grande do 
Norte. Fazendo uma reflexão sobre o gráfico anterior, verificamos o nível de conhecimento 
dos alunos em relação ao RN, e a partir deste mesmo gráfico, percebemos como é 
preocupante uma vez que 40% dos alunos disseram que Mossoró está localizada na 
mesorregião Central potiguar. A partir desse estudo feito nas duas escolas estaduais em 
Mossoró, vemos como necessário a introdução de uma disciplina que discuta conteúdos 
acerca do RN, para assim contribuir com o aprendizado dos alunos acerca do seu estado. 
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Gráfico 2 – Marque a opção que traz o principal núcleo de desertificação  do RN 
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Fonte: Elaborado a partir da pesquisa desenvolvida na Escola Estadual Professor José de 
Freitas Nobre, em Novembro de 2013. 

Esse questionamento que fizemos é acerca do processo de desertificação, pois pedimos para  
que os alunos indicassem o local ou núcleo onde ocorre o fenômeno no estado do RN. 2% 
disseram ocorrer em Gilbués, no estado do Piauí; 15% citaram que esse núcleo fica em 
Irauçuba no estado do Ceará (CE), 70% dos alunos entrevistados disseram ser na microrregião 
do Seridó no RN, 10% responderam que este núcleo referente a desertificação fica em 
Cabrobó no estado do Pernambuco (PE) e 3% deixaram nulo. Com isso e a partir dos dados 
obtidos, vimos e percebemos que nosso objetivo foi alcançado tendo em vista que 70% dos 
alunos entrevistados da escola Freitas Nobre responderam satisfatoriamente ao nosso 
questionamento acerca dessa área/núcleo de desertificação no Rio Grande do Norte.  

Conclusão 

A partir dessa pesquisa foi possível perceber que os alunos conhecem pouco sobre os assuntos 
relacionados a Geografia do Rio Grande do Norte, pois tiveram dificuldade de responder 
questões relacionadas a Mesorregião Oeste, na qual a cidade de Mossoró/RN está localizada, 
outra questão que demonstraram muita dificuldade foi quanto a identificação das 3 (três) 
cidades mais populosas do RN, que são Natal, Mossoró e Parnamirim. Diante dessas 
informações, vemos a fragilidade do ensino fundamental nessas escolas, a falta de disciplinas 
direcionadas para essa temática e material pedagógico. Com a aplicação dos questionários nas 
duas escolas ficou bastante visível como está preocupante o nível de aprendizado dos nossos 
alunos relacionado a geografia do RN nessas escolas, o que de certa forma reflete as carências 
do ensino fundamental como um todo.  
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Introdução 
 

A educação financeira vem, ao longo dos anos, especialmente no atual 
desenvolvimento capitalista, ganhando importância e, consequentemente, sendo mais 
discutida, surgindo a necessidade de levar a população em geral, orientações básicas de como 
melhor gerir o orçamento em busca de uma melhor qualidade de vida pessoal e familiar. 

Após a implantação do Plano Real (1994), a economia brasileira passou por um 
período de estabilização, com mudanças significativas no padrão de consumo até então 
predominante, dentre as quais se destacam: redução na taxa de juros, aumento do emprego e 
renda, expansão do crédito e da diversificação e ampliação dos produtos e serviços 
financeiros, as quais têm atendido a uma vasta gama de setores e níveis de renda. Essa nova 
dinâmica da economia, atrelada ao pouco conhecimento nas áreas de finanças e a pouca 
cultura de poupança de nossa população, fez emergir situações desconfortáveis a todo corpo 
social. 

Outro fenômeno que contribuiu negativamente para despertar o interesse para com o 
assunto sobre educação financeira foi à crise de 2008: instabilidades, visões de curto prazo e, 
contudo, a euforia do atual consumo contemporâneo – característico da expansão tecnológica 
e explosão de informações por meio de um marketing sempre mais persuasivo – afetou 
diretamente o bolso do povo brasileiro.  

Dado o importante aumento da renda média dos brasileiros nos últimos anos e, aliado 
a isso, a pouca cultura das pessoas de planejar a longo e também em curto prazo, bem como 
de não pouparem, surge uma maior preocupação e necessidade da população acerca de 
orientações sobre a utilização do seu dinheiro, seja para não se endividar, ou para realizar 
algum projeto financeiro pessoal/familiar. Em muitos casos se constata as dificuldades que 
muitos cidadãos têm para gerenciar sua situação financeira e avaliar os riscos que estão 
assumindo, em que são levados ao endividamento e, posteriormente, a inadimplência. Ao 
chegar a esse ponto, as famílias podem deixar de adquirir o básico para sua subsistência, 
comprometendo a qualidade de vida da mesma. Esse fato se expressa de maneira nítida na 
pesquisa realizada pelo Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) a 
qual constatou que mais da metade (62,5%) das famílias brasileiras estão com o orçamento 
comprometido por causa de dívidas. Esse fato pode estar atrelado ao pouco conhecimento da 
população sobre educação financeira, cuja média nacional, de homens e mulheres, quanto ao 
conceito e comportamento dos mesmos sobre o assunto em questão, segundo dados 
divulgados pelo Indicador de Educação Financeira (IndEF) foi de apenas de 6,0 pontos, em 2014 
(SERASA CONSUMIDOR, 2014).  
    Nesse sentido, o objetivo deste estudo é orientar a sociedade, por meio de folheto 
informativo, a desenvolver consciência dos riscos e oportunidades na utilização dos recursos 
financeiros para melhor planejar e gerenciar sua vida econômica. Esse  instrumento se 
constitui dentre outros, como parte da metodologia do projeto de extensão intitulado 
“Introdução à Educação Financeira/ Finanças Pessoais” da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN – do Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” 
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– CAMEAM – da cidade de Pau dos Ferros/RN, que tem o objetivo de orientar a população 
com informações econômicas sobre educação financeira e finanças pessoais, contribuindo 
para que as pessoas melhor planejem e gerenciem suas finanças, com fins a otimização da 
renda no seu dia-a-dia.  
 
 
Metodologia 
 

O projeto sobre educação financeira realizado na cidade de Pau dos Ferros-RN, conta 
com uma equipe de 04 (quatro) professores dos Departamentos de Economia  do Campus 
Avançado “Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), além de 04 (quatro) alunos bolsistas e visa ofertar o 
curso sobre educação. 

 Apesar de certa dinâmica econômica do município, não se tem dúvidas, a exemplo das 
demais cidades do país, das enormes desigualdades nos níveis de renda da população. 
Somado a isso, o conhecimento das informações básicas sobre a utilização dos recursos 
financeiros da população é bastante escasso, favorecendo ao consumismo de elementos 
desnecessários e ao endividamento excessivo e/ou de posições de risco inadequadas de grande 
parte da população. 

Assim, o projeto se destina efetivamente ao segmento da população com menor renda 
e/ou menor nível educativo, por se tratar de grupos mais vulneráveis à inclusão social. 

A fim da consecução dos objetivos propostos no projeto, foi elaborado um folheto, 
contendo informações básicas de educação financeira, com a perspectiva de levar 
conhecimento à sociedade e, com isso, ela possa planejar/organizar suas finanças pessoais.  
Este folheto foi confeccionado a partir de estudos, pesquisas bibliográficas e sites que 
discutem o tema. Por ser um meio simples de informação, contendo ilustrações e informações 
rápidas, torna-se interessante e atraente no sentido oportunizar alternativas para a 
transformação de sua vida financeira pessoal e familiar. Além de poder ser distribuído em 
distintos locais, como em comunidades, junto às instituições de ensino, em eventos 
educativos, de uma forma rápida, fácil, de baixo custo e eficiente, atendendo a um amplo 
público. 

O folheto contém informações fundamentais e acessíveis das ferramentas de educação 
financeira, sendo composto por conceitos e dicas de como melhor administrar as finanças 
pessoais: dentre outras, destacamos: sobre o que é educação financeira; o uso consciente do 
crédito, acompanhado de suas vantagens e desvantagens, com possíveis armadilhas do seu 
desconhecimento; dicas de investimento e alguns alertas indispensáveis quanto ao perfil de 
investidor; além de questionamentos, com o intuito do público conhecer, avaliar seu 
posicionamento quanto ao seu uso do dinheiro. 

 
 
Resultados 

 
Somos diariamente persuadidos com informações e lançamentos de novos produtos e 

marcas que, de certa forma, “pressionam” o consumo. Este fator ligado à elevação da renda 
nos últimos anos e a facilidade de adquirir crédito nas instituições financeiras contribuiu para 
o aumento desenfreado no consumo, conduzindo as famílias a um posicionamento 
desagradável: o endividamento e a inadimplência.  

Diante de tais desafios contemporâneos, esperamos com a distribuição do folheto 
informativo, que o público alvo avalie seu posicionamento quanto ao seu uso do dinheiro, a 
fim de melhor planejar seu orçamento pessoal e familiar, no sentido de garantir uma melhor 
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qualidade de vida.  
Esperamos ainda, aguçar a curiosidade de quem lê o folheto, buscando aprofundar 

seus conhecimentos ou mesmo conhecer fontes adicionais de informações a respeito de 
educação financeira, procurando alternativas para a transformação de sua vida financeira 
pessoal e familiar.  

Por fim, potencializar e ampliar as oportunidades através de orientações básicas à 
sociedade por meio de situações reais concretas, bem como priorizar a interação entre 
universidade-sociedade, reafirmando, dessa maneira, a função social da universidade de 
colaborar com seu entorno. 

 
Conclusão    
 

A educação financeira permite desenvolver hábitos financeiros saudáveis, 
construtivos e fundamentais para a promoção de uma melhor qualidade de vida, utilizando de 
maneira adequada os benefícios dos produtos financeiros, alocando a renda de forma 
apropriada ao padrão de consumo individual e familiar, além de ter uma perfectiva de longo 
prazo. O seu desconhecimento ou não prática pode trazer consequências graves, tais como a 
inadimplência com total comprometimento da renda, redução do consumo futuro, vivendo no 
limite da subsistência.  
   Diante do exposto, fica claro a importância dos cidadãos utilizarem bem os recursos 
financeiros e a adotarem decisões financeiras adequadas a suas circunstâncias e ajustadas a 
suas características pessoais e familiares. 

  Nessa perspectiva, ação de extensão como essa torna-se relevante, tendo em vista   
contribuir para discussões sobre o tema dentro e fora da academia, principalmente, como bem 
argumenta Souza et al (2013) se considerarmos o fato de que no nosso país as autoridades não 
exercem a função de capacitar a população adequadamente para tomarem decisões de cunho 
financeiro. Quanto as ações implementadas por algumas instituições públicas e/ou privadas, 
estas não atingem de forma ampla o público alvo, principalmente quando se considera que o 
problema do endividamento tem atingido, mais particularmente, as classes de baixa renda, 
que muitas vezes não tem acesso a tais fontes de informação. (SOUZA et al. 2013) 
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Introdução 
 

O presente trabalho relata as experiências vividas no Programa de Extensão “Diálogos 
Autobiográficos: Trilhas da Formação dos/as Educadores/as Serranos/as” (Diálogos 
Serranos), vinculado atualmente ao Núcleo de Educação em Direitos Humanos (NUEDH) da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e ao Grupo de Pesquisa “Formação, 
Memória e Políticas Educacionais” (FORMEPE) do Campus Avançado Professora Maria 
Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) – Pau dos Ferros/UERN, que vem desenvolvendo 
atividades desde o ano de 2010 (até janeiro de 2013, essas ações eram canalizadas no formato 
de projeto de extensão), no qual vários/as alunos/as e docentes deram suas contribuições e 
tiveram formação. Objetivamos aqui mostrar as contribuições das leituras realizadas nos 
encontros de estudo e planejamento dos Diálogos Serranos e a relação destas com o ensino e a 
pesquisa, enquanto subsídios para a formação dos membros.  

Os estudos realizados versavam sobre as temáticas: relações de gênero, sexualidade, 
violência, formação, memória, autobiografia, narrativas de vida, raça e etnia, entre outros. 
Essa atividade era voltada para o aprofundamento teórico e tinha como intuito principal a 
formação dos membros do Programa, familiarização com os temas, visando assim contribuir 
para a maior flexibilidade nas discussões e escolha de referenciais para o desenvolvimento de 
ações extensionistas nos municípios serranos do Alto Oeste do Rio Grande do Norte (RN): 
Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Luiz Gomes, Portalegre e São Miguel.  

Essa proposta de extensão toma como pressuposto as abordagens biográficas, 
enquanto instrumento de investigação e formação (PINEAU, 2006), inserindo-se na 
perspectiva metodológica da pesquisa-ação-formação, cujas contribuições principais podem 
ser encontradas nas reflexões de António Nóvoa e Matthias Finger (1988), Gaston Pineau 
(2006), Marie-Christine Josso (2004) e Vera Maria Antonieta Tordino Brandão (2008). Daí a 
adoção de diversos instrumentos metodológicos para sua execução. Entre eles, foi enfatizado 
o desenvolvimento de narrativas escritas pelos/as participantes-colaboradores/as, que foram 
complementadas com a utilização de outros instrumentos de coleta de dados verbais, tais 
como: narrativa oral, questionários para educadores/as, enquetes, documentos das instituições 
educacionais e dados audiovisuais. Destes últimos, destacam-se as mandalas e os desenhos 
feitos pelos/as participantes-colaboradores/as, bem como os registros fotográficos e 
videográficos das atividades do Programa “Diálogos Serranos” e das visitas nas escolas e 
comunidades rurais.  

É neste aspecto que destacamos a relevância dessas ações, pois os materiais, as 
informações e dinâmicas desenvolvidas pelo Programa foram utilizados em pesquisas, 
especialmente na iniciação científica e nos trabalhos monográficos de conclusão de curso. 
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Metodologia 
 
Enquanto parte das abordagens nomeadas por Pineau (2006) como pesquisa ação-

formação, o Programa de Extensão “Diálogos Serranos” sempre realiza atividades visando a 
autoformação de seus membros, que, geralmente, são abertas a outros/as participantes. 
Tomamos como foco de análise para esse texto a reflexão sobre os encontros teóricos e as 
leituras realizadas pelos membros do Programa desde 2010, e sua relação com o 
desenvolvimento da investigação científica. 

A metodologia utilizada nos encontros para os estudos dos aportes teóricos, que 
tinham como ponto fulcro a formação dos membros a partir das temáticas levantadas, incidia 
na escolha e discussão de textos direcionados para as temáticas. A dinâmica destes encontros 
consistia em reuniões semanais e/ou quinzenais com a presença dos/as docentes e discentes 
membros do Programa, em que a apresentação das leituras de textos e obras era previamente 
dividida entre os membros para fomentar o debate e permitir o conhecimento das ideias 
centrais dos textos. 
 
Resultados 

 
Partindo das leituras feitas como atividades propostas pelo Programa de Extensão, 

percebemos o interesse dos membros em relação a algumas temáticas: relações de gênero; 
sexualidade; violência; memória; autobiografia; narrativas de vida; formação; raça e etnia; 
homossexualidade; políticas educacionais e práticas pedagógicas relacionadas à educação 
sexual. Os encontros de estudo focalizavam diferentes autores/as e abordagens, tanto clássicos 
como contemporâneos, sobre as temáticas apresentadas, que contribuíram significativamente 
para a construção da autonomia intelectual dos sujeitos no processo de aquisição dos 
conhecimentos, daí afirmamos a intenção do Programa em contribuir para a continuidade das 
reflexões dos temas e para a dinamização da vida acadêmica de seus membros, como 
podemos constatar através dos resultados e produtos que se obtêm a partir das atividades 
realizadas, que alimentaram o desenvolvimento de propostas de iniciação científica e 
pesquisas, como: “DIÁLOGOS ENTRE COTIDIANO FAMILIAR E ESCOLAR NAS 
SERRAS DO ALTO-OESTE POTIGUAR: EXPERIÊNCIAS FORMADORAS DE 
EDUCADORES/AS DO CAMPO SOBRE RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE”; 
“DIÁLOGOS SERRANOS: EXPERIÊNCIAS FORMADORAS DE EDUCADORES/AS 
RURAIS SOBRE SEXUALIDADE”; “MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO RURAL: 
RASTREANDO IMAGENS E FALAS LOCAIS”; “SEXUALIDADE E RELAÇÕES DE 
GÊNERO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SERRANAS”. 

A extensão, enquanto atividade articulada à pesquisa e ao ensino, funciona como 
instrumento de auxílio no desenvolvimento das atividades. Além dos dados coletados durante 
as atividades de campo, cursos, eventos, oficinas e seminários realizados pelo Programa, 
enfatizamos a abordagem teórica como experiência pioneira e imprescindível para a 
consolidação de trabalhos de conclusão de cursos de graduação e de pós-graduação, que 
tomaram como base para o desenvolvimento das escritas as atividades realizadas nos 
“Diálogos Serranos”. Como podemos observar no Quadro 1. 

 
N
° 

NOME TÍTULO DO TRABALHO ANO 

01 Maria Elis Natália Alves 
Silva 

Relações de gênero nas experiências formadoras da 
educação de jovens e adultos 

2010 

02 Maria da Conceição 
Holanda 

Leitura, memória e formação de educadoras dos anos 
iniciais do ensino fundamental 

2012 
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03 Luana Almeida de Lima Gênero e Docência dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

2012 

04 Jhonnys Ferreira do 
Nascimento  

Percorrendo o caminho das águas: A escolha profissional 
dos (as)alunos(as) professores(as) do Curso de 
Pedagogia do PROFORMAÇÃO/ CAMEAM/UERN 

2013 

05 Ivanilza de Souza Beserra Memória, identidade e formação: As dificuldades 
enfrentadas por professores (as) negros(as) 
remanescentes de quilombolas 

2013 

06 Amanda Patrícia Dias Problematizando as relações de gênero: As construções 
dos estereótipos (Provisório) 

2014 

07 Isabel Cristina de Sousa 
Nunes 

Homofobia no cotidiano escolar: Para além da sala de 
aula (Provisório) 

2014 

QUADRO 1 - Trabalhos de conclusão de curso realizados com dados do Programa de Extensão 
“Diálogos Serranos”, período 2010/2014. 
Fonte: Projetos de pesquisa. Projetos PIBIC. Monografias do Departamento de Educação. Arquivos do 
Programa “Diálogos Serranos”. 
 

Percebemos que os dados do Programa “Diálogos Serranos” foram essenciais para as 
pesquisas de discentes da Graduação e da Pós-Graduação membros do Programa, levando-os 
a maior compreensão da sistematização de dados e informações. Dentre os materiais dos 
arquivos do Programa utilizados nessas investigações, destacam-se as narrativas produzidas 
nos encontros, os memoriais dos/as professores/as que concluíram o   
PROFORMAÇÃO/CAMEAM/UERN e os vídeos.     

Quanto à participação discente, desde 2010, o Programa  “Diálogos Serranos” sempre 
contou com a colaboração de alunos/as. E, geralmente, essa participação é voluntária, pois, 
apenas nos anos de 2010, 2012 e 2014, o Programa contou com bolsistas de extensão, sendo 
respectivamente, 02, 04 e 09 bolsas. Muitos/as discentes procuraram articular a extensão à 
pesquisa ou ao ensino, desenvolvendo também planos de trabalho de iniciação científica junto 
ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) ou ao Programa 
Institucional de Monitoria (PIM) — conforme demonstra o Quadro 2.  

 
PROJETO COTA 

PIBIC 
QUANTIDADE DE 

PLANOS DE TRABALHO  
Diálogos Entre Cotidiano Familiar nas Serras do Alto 
Oeste Potiguar: Experiências Formadoras de 
Educadores/as do Campo sobre Relação de Gênero e 
Sexualidade – II Etapa 

2010-2011  08 da Graduação 

Diálogos Entre Cotidiano Familiar nas Serras do Alto 
Oeste Potiguar: Experiências Formadoras de 
Educadores/as do Campo sobre Relação de Gênero e 
Sexualidade – III Etapa 

2011-2012 05 da Graduação 

Memórias da Educação Rural: Rastreando Imagens e 
Falas Locais - Fase I 

2012-2013 02 da Graduação e 03 do 
Ensino Médio 

Memórias da Educação Rural: Rastreando Imagens e 
Falas Locais - Fase II. 

2013-2014 03 da Graduação e 03 do 
Ensino Médio 

Sexualidade e Relação de Gênero nas Práticas 
Pedagógicas Serranas – Fase I 

2013-2014 03 da Graduação e 01 do 
Ensino Médio 

Sexualidade e Relação de Gênero nas Práticas 
Pedagógicas Serranas – Fase II 

2014-2015 03 do Ensino Médio 
 

QUADRO 2 – Quantidade de planos de trabalho de discentes membros do Programa de Extensão 
“Diálogos Serranos”, envolvidos na iniciação científica no período 2010/2014. 
Fonte: Projetos PIBIC. Arquivos do Programa “Diálogos Serranos”. 
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Ao longo desses anos apenas uma discente vinculada aos “Diálogos Serranos” foi 

bolsista do PIBIC (graduação) e outra teve bolsa do PIM. A partir de 2013, foram 
integrados/as ao Programa discentes do Ensino Médio, envolvendo 06 bolsas do PIBIC JR.  

 
Conclusão 

 
O presente relato discute os frutos dos estudos teóricos vivenciados pelos membros 

dos “Diálogos Serranos” e o desenvolvimento de capacitações envolvendo práticas 
formadoras. Portanto, trata-se de uma reflexão sobre o exercício de se aventurar na pesquisa 
que resulta em conhecimento, experiência e formação tanto dos/as discentes inseridos/as 
nesse programa de extensão, quanto dos/as docentes que se propõem a participar dele.  

Durante a realização das atividades que o Programa oferece/disponibiliza, percebemos 
a importância de ser membro dele, pois participar do processo completo da proposta 
representa um instrumento eficaz na promoção do nosso conhecimento e autoformação. O 
saber compartilhado em questão foi e continua a ser essencial para o êxito das atividades 
propostas, permitindo que estas fluam da melhor forma possível naquele ambiente 
despertando o interesse para além dele, que resultam em trabalhos monográficos ou de 
pesquisa.  

A liberdade ofertada permite a autonomia quanto aos próprios participantes em 
detrimento de suas experiências pessoais e percebemos que o conhecimento adquirido nos 
encontros são enriquecedores e podem ser repassados em qualquer local que estejamos 
inseridos. Então, há necessidade da continuidade dessas práticas para compreender esse 
processo, que é abrangente e efetivo.  
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Resumo 

Nesse estudo objetivamos observar o comportamento do adolescente pelo viés da 
afetividade, acreditando que os sentimentos são aspectos importantes na construção da 
identidade dos jovens. Em nossa metodologia, propomos fazer uma pesquisa 
bibliográfica no intuito de verificar os trabalhos já realizados nessa área, para podermos 
fazer uma observação do comportamento afetivo de um determinado adolescente. A 
metodologia escolhida foi a observação e o diálogo, conversa informal com o aluno, 
para discutir com ele o tema central relacionado a sentimentos, ou seja, a afetividade. 
Para descobrir a concepção que ele tem sobre a afetividade, esse momento foi intitulado 
de tempestade mental dos sentimentos do adolescente, fazendo com que ele reviva suas 
emoções. Para assim, captarmos as experiências que ele vivencia afetivamente no meio 
que ele vive. O adolescente observado será identificado como A¹, como forma de 
preservar sua identidade. O trabalho será dividido em tópicos. 1) O adolescente: uma 
volta ao passado - nesse tópico buscará refazer um passeio na antiguidade grego-
romana na tentativa de mostrar que esse tema vem sendo discutido desde a antiguidade. 
E assim, esse assunto torna-se relevante, pois a adolescência é uma fase que todos nós 
passamos e a afetividade é um elemento importante na construção de nossa identidade 
como adultos. No segundo tópico, 2) O adolescente: buscando definições, tentaremos 
relacionar  em teóricos como: Rossini (2008) e Tiba (1986),  o que é um  adolescente. 
Da mesma forma, no terceiro tópico 3 ) A afetividade: uma definição. Dessa forma, 
esperamos que nosso estudo venha contribuir para melhor compreender o 
comportamento afetivo na adolescência, a partir do adolescente observado. Para tanto, 
tivemos como aparagem teórica, estudiosos e especialistas nessa temática como Watson 
(1878-1958); Rossini (2008) e Tiba (1986); Arantes (2003); Palacios e Oliva (2004); 
(1979); Freud apud Palácios e Colls, (2004) que discutem sobre o comportamento 
humano e a contribuição da afetividade para a construção do comportamento individual, 
em especial dos adolescentes. 

Palavras- chave: Comportamento. Afetividade. Adolescência. 
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O DEGUSTE DOS CAFÉS  
 
 
 
Erick Vinícius Santos Gomes, Andresa Amanda Estevão Leite, Fernanda Fernandes da Silva, 
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erickvsg@gmail.com 
 
 
Introdução 
 

 O Café Filosófico compreende um movimento cultural, no qual manifesta ideias e 
pensamentos que ocorrem fora do contexto tradicional de ensino, sendo realizado através de 
debates e reflexões de temas do campo da Filosofia, Sociologia, Arte, Antropologia, Política, 
entre outras áreas do saber e do conhecimento, tornando-se assim uma prática exercida que 
reflete e influencia no nosso cotidiano.  

Dessa forma, o Projeto de Extensão “Café Filosófico” estabelece uma parceria com o 
Programa de Extensão “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da formação dos/as educadores/as 
serranos/as” (Diálogos Serranos), desde 2013, cujo foco é a promoção de eventos com o 
objetivo de contribuir para a formação acadêmica e pessoal tanto da comunidade universitária 
quanto da sociedade.  

A metodologia adotada nos eventos compreende exposições, mostras, mesa redonda, 
apresentações culturais com artista locais, dinâmicas de acolhimento e relaxamento no intuito 
de trazer uma mensagem reflexiva para os participantes dos eventos. Após as dinâmicas, 
iniciavam-se os debates seguidos de um momento para alimentação e exposição de ideias dos 
participantes. 

Relatamos aqui as experiências vividas e a relação com os saberes adquiridos durante 
a realização de atividades, fruto dessa parceria. 
 
Metodologia 
 
 A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho recorreu à realização 
de estudos bibliográficos em obras como: Brandão (2008); Foucault (1988; 2005); Giddens 
(1993); Louro (1998); assim como pesquisa em documentos do Projeto de Extensão “Café 
Filosófico” e do Programa de Extensão “Diálogos Autobiográficos: Trilhas da formação 
dos/as educadores/as serranos/as” (Diálogos Serranos).  

Para a investigação dos documentos, tomamos por base as ações desenvolvidas a partir 
de 2013, especialmente aquelas que foram realizadas em parceria entre o Projeto de Extensão 
“Café Filosófico” com o Programa de Extensão “Diálogos Serranos”. Os documentos 
principais utilizados foram: folders, cartazes, fichas de inscrição, folhas de frequência, 
imagens fotográficas e gravações em vídeos.  
 
 
Resultados 
 

Em 2013, o Projeto de Extensão “Café Filosófico” realizou diversos eventos, tais 
como: a) Café Filosófico intitulado: “O Existencialismo de Simone de Beauvoir e Sartre”, 
realizado no Auditório da Faculdade e Curso Evolução (FACEP), em 07/06/2013; b) Café 
Filosófico que teve como tema: “A condição humana na obra de Clarice Lispector”, realizado 
no Auditório do Mestrado de Letras, em 29/07/2013; c) Café Filosófico intitulado: “Ética e 
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Convivência”, realizado no Auditório da Faculdade e Curso Evolução (FACEP), em 
10/04/2014. 

Somente no segundo semestre de 2013 foi que a parceria entre o Projeto “Café 
Filosófico” e o Programa de Extensão “Diálogos Serranos” firmou-se. Assim foram 
realizados os seguintes eventos:  
a) I Seminário de Leituras Formadoras do município de Portalegre, cujo tema do Café foi 
“Pesquisa, formação e negritude: Reflexões sobre a condição da população negra no Brasil e 
na França”, realizado no dia 25/10/2013, no Salão Paroquial do município de Portalegre. 
b) I Seminário de Leituras Formadoras do município de Doutor Severiano, cujo tema do Café 
foi “Formação, memória e literatura”, realizado no dia 04/04/2014, no Auditório da Escola 
Estadual Cristóvão Colombo; 
c) O II Seminário de Leituras Formadoras do município de Portalegre, cujo tema do Café foi 
“Formação, memória e literatura”, realizado no dia 04/04/2014, no Salão Paroquial do 
município de Portalegre; 
d) Café Filosófico “Na Mesa com Foucault”, realizado no Auditório “Prof. Antônio de Farias 
Capistrano” – CAMEAM/UERN - Pau dos Ferros – RN, no dia 27/06/2014.

Assim, tivemos oportunidade de participar de várias reuniões, debates, encontros, que 
foram acompanhados de rica fundamentação teórica e de orientações da coordenação dessas 
atividades extensionistas e contribuíram diretamente para a nossa formação, tanto acadêmica 
quanto pessoal. 

Durante as exposições, dinâmicas e discussões dos temas propostos nos Cafés, 
crescemos também como seres humanos quando nos foram dadas oportunidades de refletir 
sobre nossas práticas corriqueiras, confrontando com estudos mais aprofundados, a partir da 
leitura de obras de vários/as autores/as, tais como: Clarice Lispector, Michel Foucault, 
Simone de Beauvoir, entre outros, que nos fazem rever nossos conceitos diante do outro e do 
mundo. 

Muitas vezes, não nos damos conta da forma preconceituosa e desumana com que 
lidamos com as pessoas. A partir de estudos que abordam temas referentes ao ser humano ou 
a sociedade, temos a oportunidade de repensar os nossos atos e tentar agir de maneira mais 
respeitosa com o outro, e a de repensar as nossas ações perante uma sociedade 
preconceituosa, desumana e dominadora. 

Em um dos volumes da obra de Michel Foucault, “História da Sexualidade”, podemos 
perceber as relações de poder implícitas nos discursos das instâncias de poder que nos 
produzem como sujeitos e como somos moldados para viver de acordo com as necessidades 
dos que estão em situações privilegiadas de poder. Pela importância e necessidade de perceber 
não só esse enfoque, mas vários outros é que ressaltamos a importância de debates e 
exposições dos Cafés na nossa formação. É a partir dessas ações que construímos um olhar 
crítico diante dos fatos corriqueiros, que, muitas vezes por não termos conhecimento, 
reforçam a dominação do outro sobre nós, e diante do que nos é colocado como verdade. 

Em todos os cafés filosóficos, além de contar com a participação direta dos 
coordenadores das ações extensionistas, também tivemos a oportunidade de ouvir e aprender 
com os/as diversos/as convidados/as que enriqueciam os eventos, trazendo suas contribuições 
para os participantes.  

Destacamos ainda as dinâmicas de acolhimento e intervenções realizadas pela 
professora Rosane Félix, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), ou por 
colaboradores/as, discentes voluntários/as e bolsistas do Programa de Extensão, que abrem os 
cafés de forma dinâmica e interativa, trazendo sempre uma mensagem reflexiva para os/as 
participantes no início de cada evento. 
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Conclusão 
 

Concluímos que os eventos promovidos pelo Projeto “Café Filosófico” e pelo 
Programa de Extensão “Diálogos Serranos” foram de fundamental importância para o nosso 
crescimento acadêmico, proporcionando-nos vivências e interações durante as exposições e 
socializações de ações, permitindo-nos participar de reuniões, fazer leituras para nos auxiliar 
como aporte teórico na realização das atividades de discussões propostas, organizar eventos e 
sistematizar informações e produzir artigos para publicação em eventos. 
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Introdução 

Este trabalho discorre acerca do perfil socioeconômico e a percepção que os 

alunos do curso de Ciências Econômicas do Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 

Albuquerque Maia (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

têm sobre educação financeira. A pesquisa faz parte de uma das ações de extensão realizada 

pelo projeto intitulado: “Introdução à Educação Financeira/Finanças Pessoais” do 

CAMEAM/UERN. Foram respondidos 103 questionários em um universo de 191 alunos 

matriculados, no mês de agosto de 2014. O objetivo principal desse projeto é orientar a 

população a desenvolver consciência dos riscos e oportunidades na utilização dos recursos 

financeiros para melhor planejar e gerenciar sua vida econômica. Nesse sentido, escolheu-se 

inicialmente o curso de economia do CAMEAM/UERN, onde por meio da aplicação de um 

questionário foi possível, dentre outras questões, traçar o perfil socioeconômico, bem como 

obter informações sobre os conhecimentos dos discentes a respeito da educação financeira. 

O Conselho Regional de Economia do Pará (CORECON-PA, 2011, p.4) apresenta 

a seguinte definição para a educação financeira: 

 
[...] Saber como ganhar, gastar, poupar e investir seu dinheiro para melhorar sua 

qualidade de vida e de sua família. É decidir como agir e o que fazer com o seu 

dinheiro. É um plano de vida, onde suas decisões atuais afetarão negativamente ou 

positivamente seu futuro. A educação financeira deve ser praticada desde a infância, 

para que não sejam formados adultos perdulários. 

 

Partindo deste conceito e dos apontamentos de Brito et. al. (2012) de que a 

educação financeira visa contribuir para a melhoria do bem estar e da qualidade de vida das 

pessoas, o que influi direta ou indiretamente no crescimento da economia como um todo, este 

trabalho se justifica pela importância e dimensão atual que tem ganhado a disseminação de 

conhecimentos sobre educação financeira e/ou finanças pessoais, principalmente no meio 

acadêmico e entre os jovens. 
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O atual cenário econômico nacional, marcado pela estabilidade de preços, 

expansão e formalização do emprego, elevação da renda, expansão do crédito e relativa 

estabilidade das taxas de juros aliada ao pouco conhecimento da população brasileira sobre o 

mercado e/ou instituições financeiras, a ainda incipiente cultura de poupar e o aumento da 

complexidade dos serviços financeiros, tem conduzido as famílias a elevados patamares de 

endividamento (BC, 2013). 

Dados apresentados recentemente pelo Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada (IPEA) apud Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2014) comprovam os elevados índices 

de endividamento no Brasil. O Índice de Expectativa das Famílias (IEF), que indica a 

percepção das famílias sobre seu grau de endividamento, apontou que 48,9% dos brasileiros 

possuem dívidas, porém, o mais preocupante é que 37,7% dizem não ter condições de pagá-

las. 

Tem-se ainda o Indicador de Educação Financeira (IndEF) – desenvolvido em 

2012, cujo objetivo é aprofundar os conhecimentos dos brasileiros sobre finanças pessoais, 

compreendendo seus hábitos e necessidades – que mede o nível de conhecimento sobre 

conceitos financeiros, o comportamento quanto a receitas, despesas, poupança e 

planejamento, e a relação dos brasileiros com o dinheiro. Tal indicador apontou para o ano de 

2014 que os conhecimentos e comportamentos em relação a educação financeira são mais 

elevados à medida que se aumenta a faixa etária e o nível de escolaridade, fato que só reforça 

a importância em levar conhecimentos sobre o tema, especialmente para os jovens (SERASA 

CONSUMIDOR, 2014). 

 

Metodologia 

A metodologia deve ser vista como uma das partes mais importantes de uma 

pesquisa, já que está diretamente relacionada com o problema a ser estudado, “[...] responde, 

a um só tempo, às questões como?, com quê?, onde?, quanto?” (MARCONI; LAKATOS, 

2003, p.221, grifos do autor). Ou seja, é na metodologia que se especificam os métodos e 

procedimentos utilizados ao longo da pesquisa para que se possa obter respostas ao problema 

proposto. 

Dessa forma, com vistas ao conhecimento do perfil e noções básicas sobre 

educação financeira/finanças pessoais dos alunos do curso de economia do 

CAMEAM/UERN, para a efetivação das atividades de extensão foi aplicado como 

instrumento de coleta da pesquisa, um questionário constituído de questões fechadas e 

abertas, sendo preenchido pelos alunos na sala de aula. Do total de 191 alunos regularmente 
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matriculados no curso no semestre 2014.1, entre os dias 15 e 17 de julho de 2014, 

participaram da pesquisa 103 alunos, os quais responderam o questionário, o que equivale a 

54% dos alunos. Dentre outras variáveis pesquisadas destacam-se: gênero, idade, estado civil, 

renda monetária. Foi também identificado o comportamento dos pesquisados em relação a 

renda. 

 

Perfil Socioeconômico e Noções Básicas de Educação Financeira dos Alunos do Curso de 

Economia do CAMEAM/UERN 

Os alunos do Curso de Ciências Econômicas do CAMEAM/UERN são em sua 

maioria do sexo feminino (56%), solteiros (85,44%) e jovens, dado que a faixa etária entre 14 

a 19 anos compreende 28,16% dos alunos, percentual inferior somente aos alunos entre 20 a 

24 anos (45,63%). Já a faixa de idade que vai de 25 a 44 anos juntas somam 26,2%. 

Quando questionados sobre a variável renda, verificou-se que 65,05% afirmaram 

possuir alguma renda monetária, sendo que 34,33 % destes possuem renda mensal individual 

entre meio e um salário mínimo. Com o mesmo percentual de 26,87% estão os alunos que 

recebem até meio salário e os que recebem entre um e dois salários. Já as faixas 2 a 3 e 3 a 4 

salários juntas somam 11,94% dos alunos que dizem possuir renda, conforme mostra a Tabela 

01. 

 

Tabela 01: Renda Mensal Individual e Familiar dos Alunos do Curso de Economia do 

CAMEAM/UERN 

Variáveis Individual Part. (%) 

Possui renda 67 65,05 

Não declarou 36 34,95 

TOTAL 103 100,00 

Salários Individual Part. (%) 

0 a ½ 18 26,87 

½ a 1 23 34,33 

1 a 2 18 26,87 

2 a 3 5 7,46 

3 a 4 3 4,48 

Acima de 5 0 - 

TOTAL 67 100,00 
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Fonte: Projeto de Extensão – DEC/CAMEAM – 2014. 

De acordo com os do IBGE (2014), no ano de 2012, 23,4% da população com 18 

a 24 anos fazia parte do grupo dos que não trabalham nem estudam, também conhecidos por 

“nem-nem”. Com base nos dados da Tabela 01, percebe-se que os alunos embora tenham se 

caracterizado enquanto jovens, estudam e já possuem renda monetária. No entanto deve-se 

destacar que 88 % destes recebem até dois salários mínimos, o que indica baixa remuneração. 

Infere-se com isso a necessidade de levar o conhecimento sobre educação financeira para os 

pesquisados, procurando incentivá-los a melhor administrar suas finanças, a realizar poupança 

e fazer investimentos com vistas a melhorar o padrão e a qualidade de vida tanto no presente 

como no futuro. 

Compartilhando o entendimento do Banco Central sobre educação financeira, 

onde define como “um processo que contribui de modo consistente, para a formação de 

indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro”, questionaram-se os 

alunos sobre o que eles almejam para o futuro. Dentre as respostas obtidas, destaca-se que 

mais da metade dos alunos apontaram o sucesso e estabilidade profissional; 

aproximadamente, 18,5% disseram desejar realizar um planejamento a fim de atingir os 

objetivos financeiros; 15% disseram que pretendem oportunizar aos filhos o que não tiveram. 

Esses dados reforçam ainda mais a importância da educação para esses jovens. 

A fim da consecução dos objetivos propostos no projeto com vistas a tomar 

conhecimento da percepção dos alunos sobre noções básicas de educação financeira, fez-se a 

seguinte pergunta aberta1: “O que você entende por educação financeira?” Dentre os 

depoimentos, destacam-se: 

“Particularmente creio que seja algum método sobre gastos e ganhos tentando 

uma melhor relação entre os dois.” Aluno do 1º período. 

“Entendo que é necessário uma educação financeira para que possamos pensar no 

futuro numa estabilidade profissional, procurando economizar e planejar o dinheiro para 

investimentos futuros, não gastar o dinheiro à toa.” Aluno do 1º período. 

“Educação financeira é aprender a conviver com a sua limitação orçamentária 

para não fazer gastos exagerados e ficar endividado, saber investir e poupar dinheiro, traçar 

1 

 � Optou-se pela pergunta aberta por acreditar-se que em perguntas com alternativas, o que permitiria 
a elaboração de gráficos e dados estatísticos, poderia influenciar diretamente nas respostas, não indicando 
adequadamente o real conhecimento que tais alunos possuem sobre o referido tema.  
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planos que seja capaz de alcançar, Fazer investimentos, pensar no futuro para poder ter um 

padrão de vida melhor.” Aluno do 3º período. 

“Conjunto de técnicas e conceitos que visam auxiliar os indivíduos na correta 

alocação dos recursos financeiros à sua disposição.” Aluno do 5º período. 

“Educação financeira é saber lidar com o seu próprio dinheiro, gastar o 

necessário, investir quando der e que não prejudique as despesas necessárias.” Aluno do 7º 

Período. 

“É adequar as necessidades básicas, lazer e poupança ao seu orçamento 

financeiro.” Aluno do 9º período. 

De modo geral, constata-se que para maioria dos alunos a educação financeira se 

concentra no controle de gastos e equilíbrio do orçamento entre receitas e despesas. Além do 

mais, também foi acrescida a preocupação na realização de poupança e investimento com 

vistas a atender eventuais emergências e melhorar a qualidade de vida. 

 

Conclusões 

Diante do exposto, pode-se concluir que os alunos do curso de Ciências 

Econômicas do CAMEAM/UERN são jovens, em sua maioria mulheres e solteiros e 65% já 

possuem alguma renda, embora deste universo 88% recebem até dois salários mínimos, 

indicando baixa remuneração. 

Em relação às noções básicas de educação financeira, estas concentram-se em 

controle de gastos para equilíbrio do orçamento, seguida da realização de poupança e 

investimentos para momentos de emergências e melhoria da qualidade de vida presente e 

futura. 

Sublinhamos ainda, que os resultados dessa pesquisa ao apresentar um 

mapeamento do perfil dos alunos para o Curso de Ciências Econômicas do CAMEAM/UERN 

traz direcionamentos para discussões que envolvem o curso. 

Por outro lado, ações como esse projeto priorizam a interação entre universidade-

sociedade, reafirmando, dessa maneira, a função social da universidade de colaborar com seu 

entorno. 
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PROJETO HORTA DIDÁTICA NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE 

VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

 
 

Giorgio Mendes Ribeiro, Francisco Lucívio dos Santos, Eva Sara Santiago Pereira, Marinalvo 
Vicente da Silva Lima   
giorgio@ufersa.edu.br 
 
Introdução 

 
Um dos aspectos que vem preocupando a população mundial é a questão alimentar  

em virtude do crescimento acelerado da população, em detrimento a produção de alimentos. 
Além disso, existe uma preocupação, principalmente, com a migração dos jovens das 
comunidades rurais para os grandes centros urbanos, como alternativa de melhoria de vida.  O 
aumento da migração vem dificultando a continuidade da atividade rural. Atrelada ao trabalho 
do homem do campo, a produção de alimentos nos dias atuais vem sendo discutida 
principalmente quanto à qualidade dos produtos, isso devido a utilização de agrotóxicos nos 
cultivos, pois além de contaminar os alimentos, agridem o meio ambiente. Ações locais como 
implantação de hortas em unidades escolares vêm buscando tratar dessas questões 
promovendo a conscientização ambiental e nutricional em crianças, jovens e adultos tentando 
ao mesmo tempo resgatar a cultura do homem do campo. Além do mais, a horta escolar 
consegue também sanar uma das maiores dificuldades na escola que é levar a realidade 
prática para dentro da sala de aula e com isso motivar os alunos de modo interativo e 
prazeroso as questões acima abordadas.  

A Horta Escolar tem sido referência para difundir a Educação Ambiental no sistema de 
ensino e fortalecer a relação escola-comunidade.  Foi a partir de 1999, com a promulgação da 
Lei n º 9.795, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999) que 
se fortaleceu a possibilidade de trabalhar o meio ambiente como tema transversal nas escolas. 
O espaço da horta pode ser utilizado para o desenvolvimento de diversos conteúdos 
específicos e relacionado aos temas e disciplinas, definidos pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN). Tais parâmetros estimulam a compreensão de que a escola é produto de 
uma construção coletiva, bem como orientam o estabelecimento de práticas escolares que 
levam em conta questões de tratamento didático por área e por ciclo, das quais surge a ideia 
de tratamento de conteúdos de modo interdisciplinar, distribuídos em temas transversais 
(UFERSA, 2013). 

Em todo o Brasil, a implantação de hortas, principalmente a produção agroecológica já 
é uma realidade que vem sendo difundida nas escolas até mesmo para o enriquecimento da 
merenda escolar. Recentemente, no semiárido potiguar, em Mossoró-RN, o projeto de 
extensão universitária Horta Didática na Escola começou a ser desenvolvido pela 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido-UFERSA, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura e que vem beneficiando alunos do ensino fundamental da rede Municipal e Estadual 
de ensino da cidade de Mossoró. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência desse 
projeto na escola municipal Professor Antônio da Graça Machado e na escola Estadual 
Francisca Martins de Souza, ambas localizadas na cidade de Mossoró, onde foram 
implantadas  hortas modelos com o objetivo de trabalhar a educação ambiental, incentivar o 
consumo e a produção de hortaliças no ambiente escolar junto às crianças do ensino 
fundamental.  A proposta é utilizar as hortas como laboratório vivo onde serão desenvolvidas 
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diversas atividades a partir delas, desde a interdisciplinaridade, as questões ambientais, 
empreendedorismo e o incentivo aos bons hábitos alimentares.  
 
Metodologia 
 

O trabalho vem sendo desenvolvido desde maio de 2013 em duas escolas na cidade de 
Mossoró-RN, uma da rede municipal (Antônio da Graça Machado) e outra da rede estadual 
(Francisca Martins de Souza), a partir de uma metodologia participativa, dividida em duas 
etapas, a saber: A primeira usa a base teórica que subsidiará o desenvolvimento das  
atividades com as turmas do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, visando conscientizar, 
sensibilizar e preparar os alunos para as temáticas agroecológica, ecológica, ambiental e 
nutricional, adequando a vivência de práticas integradoras relacionadas ao uso e manejo 
adequado do solo e das culturas, os resíduos orgânicos e alimentação saudável. Para isso, 
estão desenvolvidas palestras junto aos pais e alunos no que se refere à conscientização 
ambiental e nutricional com a ajuda de especialistas nas áreas ambientais, nutricionistas e 
médicos com o objetivo de fornecer informações básicas necessárias. A sensibilização está 
sendo feita por meio de cursos e/ou palestras sobre os seguintes temas: a importância em 
manter o ambiente da escola limpo e organizado evitando a deposição de lixo e outros objetos 
pelas dependências da escola; ações humanas conscientes de uso do meio ambiente, sempre 
incentivando os alunos a usarem esses conhecimentos e praticas nas suas casas e no meio 
onde vivem; a importância de uma alimentação variada abordando os valores nutricionais dos 
alimentos para a melhoria na qualidade de vida dos alunos e seus familiares. Os professores 
participam desse processo recebendo capacitação de como trabalhar a interdisciplinaridade 
usando a horta como laboratório vivo e também como desenvolver na sala de aula, as 
disciplinas   Matemática, Inglês, Geografia entre outras, utilizando as práticas realizadas em 
campo.  

A segunda etapa consiste nas práticas vivenciais na horta onde são desenvolvidas 
atividades como o plantio das hortaliças (coentro, alface, beterraba, cebolinha, tomate cereja e 
rúcula), plantas medicinais e condimentos, onde as crianças acompanham todo o ciclo das 
culturas desde a semeadura, desbaste, capinas, irrigação até a colheita propriamente dita 
(Ilustração 1,2,3 e 4).  

 

 
ILUSTRAÇÃO 1 – Aula prática na horta da 
escola Francisca Martins de Souza, Mossoró-RN, 
2014. 
Fonte: Projeto Horta Didática na Escola 
 

 
ILUSTRAÇÃO 2 – Aluna colhendo coentro 
produzido na horta da escola Francisca Martins 
de Souza, Mossoró-RN, 2014. 
Fonte: Projeto Horta Didática na Escola 
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ILUSTRAÇÃO 3 – Canteiro cultivado com 
coentro pela turma do 1° ano A na escola 
Francisca Martins de Souza, Mossoró-RN, 2014. 
Fonte: Projeto Horta Didática na Escola 
 

 
ILUSTRAÇÃO 4 – Irrigação realizada pelos 
alunos da escola Francisca Martins de Souza, 
Mossoró-RN, 2014. 
Fonte: Projeto Horta Didática na Escola 
 

Cada turma é responsável por um canteiro onde desenvolverão as práticas acima 
citadas. Para dar sustentabilidade as hortas foi construída uma composteira e um minhocário 
com o objetivo de produzir adubos para a própria horta da escola. Após realizadas as práticas 
em campo, as professoras em sala de aula trabalham a interdisciplinaridade. Como exemplo, 
podemos citar o uso da Matemática onde os alunos, semanalmente, medem o comprimento 
das plantas acompanhando o crescimento através de elaboração de gráficos, contagem de 
números de sementes, cálculo das áreas dos canteiros etc. Desse modo, trabalha-se todas as 
disciplinas apenas com a atividade na horta. As crianças desenvolvem também práticas nos 
laboratórios da UFERSA através de aulas de microscopia onde aprendem a importância de 
higienizar as mãos e também as hortaliças antes de serem consumidas. Outras atividades são 
feitas em paralelo como a realização de oficinas de brinquedos sustentáveis, feitos a base de 
garrafas pet, apresentações culturais com o tema relacionado a meio ambiente e alimentação 
saudável, trilhas ecológicas, apresentação de teatro de fantoches e a visita de “Seu Noura”,  
personagem criado pelo projeto que visita as escolas com o objetivo de incentivar as crianças 
a consumirem hortaliças e adotar praticas sustentáveis para conscientizar as pessoas sobre 
cuidar do meio ambiente. 
  
Resultados 

As atividades desenvolvidas no ambiente da horta resultaram na motivação e 
engajamento dos alunos na prática de manejo da horta. Os valores agroecológicos construídos 
ultrapassaram o ambiente escolar, permitindo a transferência de conhecimentos dos alunos 
para a sociedade, adentrando nas residências de suas famílias, disseminando a ideia de 
agricultura sustentável para sua comunidade. Observou-se a diminuição no índice de evasão 
escolar e aumento da frequência dos alunos em dias de atividades na horta. As escolas onde 
foram implantadas as hortas utilizam os produtos oriundos delas na merenda escolar onde as 
crianças já consomem as hortaliças produzidas por elas mesmas e a participação dos alunos na 
horta propiciou o trabalho em equipe desenvolvendo a responsabilidade social em grupo.  

Uma das principais contribuições da proposta foi a transferência de conhecimento 
entre as partes envolvidas e a integração entre a universidade e comunidade. Embora a 
implantação das hortas modelos tenha sido feita em apenas duas escolas, cerca de 2.000 
crianças das escolas de Mossoró participaram de atividades do projeto como palestras, 
apresentações culturais e eventos organizados pelo projeto. Com as práticas vivenciadas foi 
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possível a elaboração de um livro intitulado “Hortas para o ensino fundamental” que servirá 
para as escolas implantarem suas hortas e adotarem como literatura básica em sala de aula. A 
partir da experiência do projeto foi criado um jogo educativo ambiental denominado “Dados 
Ambientais” onde as crianças aprendem a discutir questões ambientais relevantes brincando 
com dados confeccionados com garrafa pet. As crianças tiveram a oportunidade de aprender 
línguas estrangeiras, através da confecção de um “Bingo das Hortaliças” onde aprenderam o 
vocabulário das hortaliças em inglês e espanhol.  

 
 
Conclusão 
 

Foi possível, a partir da implantação das hortas, passar para os alunos do ensino 
fundamental a importância dos elementos da natureza na vida das pessoas ensinando 
educação ambiental e nutricional, ao mesmo tempo transformando suas vidas a partir da 
conscientização das futuras gerações tendo como base valores construídos dentro do ambiente 
escolar, de forma divertida e prazerosa instigando a busca pelo conhecimento a todo tempo de 
modo sustentável. Nesse sentido, o projeto vem alcançando o seu objetivo que é o de 
promover a responsabilidade social, ambiental e nutricional, por desenvolver a capacidade de 
trabalho em equipe, espírito cooperativo e compromisso social, ao passo que, permite ao 
publico alvo a conscientização da importância de se preservar o meio ambiente e adotar 
práticas de bons hábitos alimentares com a participação dos principais atores de 
transformação da sociedade: escola, família, universidade e comunidade. 
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O FESTIVAL DE TEATRO DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO 
NORTE:  CONTRIBUIÇÃO PARA PROMOÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA ARTE 
E DA CULTURAL NO ÂMBITO ESCOLAR. 

  
 
 
 

Márcia Regina Farias da Silva, Anne Lizabelle Leite Duarte, Raimundo Nonato Santos 
da Costa, Verinaldo de Paiva Silva, Francisco Fabiano Mendes, Etevaldo Almeida Silva.   

 
 

Introdução 
 

Nos recentes debates em torno da educação integral da pessoa, destaca-se a 
educação cidadã e cultural como necessidades básicas do indivíduo. Tal princípio 
reafirmado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1998) e pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96 se apresenta fundamentado na 
concepção de “Educar para a Vida” (BRASIL, 1996). Tal diretriz transformou-se em um 
dos maiores desafios das instituições públicas responsáveis pela formação escolar. 

Educar para a vida significa perceber-se como sujeito de suas ações, como ser ativo, 
crítico e criativo, apto a intervir na realidade com qualidade técnica e política. Exige ter 
possibilidades de dispor de espaços e mecanismos de sociabilidade, de vivência da 
diversidade cultural e construção da cidadania ativa, que possa contribuir para a formação 
da pessoa cidadã, crítica, participativa e comprometida com a construção de uma 
sociedade democrática, culturalmente plural e socialmente menos desigual (NADER, 
2014).  

Nessa direção, o Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande – 
FESTUERN tem se consolidado como o maior evento de teatro escolar do Rio Grande 
do Norte. O Festival vem sendo realizado desde 2003 pela Diretoria de Educação, Cultura 
e Artes – DECA da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte – UERN.  

O FESTUERN pode ser entendido como um projeto interdisciplinar de extensão 
universitária que busca a promoção de um diálogo entre arte, cultura e educação, levando 
o teatro para a sala de aula e desta para o palco. 

Assim, o Festival tem o intuído de promover, difundir e divulgar as manifestações 
artístico-culturais, como bens sociais indispensáveis na formação integral do ser humano 
a partir da valorização da escola e da universidade como espaços de produção de cultura 
e conhecimento. Com base nesta reflexão, o presente trabalho objetivou apresentar a 
contribuição do FESTUERN para promoção e disseminação da arte e da cultural no 
âmbito escolar.      

 
 

Metodologia 
 
Para a escrita do presente estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

documental junto aos artigos e relatórios produzidos pelo projeto, com a finalidade de 
descrever a atuação do FESTUERN como uma ferramenta para o ensino de diferentes 
disciplinas, disseminação cultural e para a formação cidadã.    

O Festival incentiva a formação de grupos teatrais nas escolas públicas. As 
atividades desses grupos são continuadas e acompanhadas por um diretor artístico, papel 
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assumido geralmente por um professor que fica responsável pelo grupo de teatro junto a 
escola.  

O FESTUERN é organizado em três fases, a saber: pré-festival, festival e pós-
festival, sendo desenvolvido durante todo o ano letivo das escolas públicas do Estado 
(ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).  

A fase pré-festival compreende o processo de preparação para participação no 
projeto, sendo a fase mais longa e a que está mais presente o caráter didático-pedagógico, 
sendo composta pelas seguintes ações: seminário de planejamento, definição do 
homenageado com o troféu FESTUERN, regulamento de participação das escolas, 
inscrição e seleção das escolas, campanha publicitária, oficinas artístico-culturais, visitas 
as escolas e atividades didático-pedagógicas, montagem do espetáculo, lançamento 
oficial e seminário de abertura (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).  

Já a segunda fase é a do festival e compreende as apresentações dos espetáculos, 
sendo esta a fase de maior relevância e visibilidade do festival. Durante oito dias o público 
prestigia a produção artístico-cultural das escolas selecionadas, que se apresentam no 
teatro (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).  

Na fase pós festival, última etapa do projeto é realizado o Circuito FESTUERN, 
que se caracteriza pela realização de cinco apresentações públicas, de cinco espetáculos 
escolhidos pelo público e pela comissão julgadora. Nesta fase ainda é realizado o 
seminário de avaliação, envolvendo a coordenação do evento, docentes e discentes da 
UERN, tutores, estagiários, professores, diretores dos espetáculos teatrais e dirigentes das 
escolas participantes do FESTUERN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).  

 
 . 

Resultados 
 
Verificou-se que até 2014 o FESTUERN tinha atingido direto e/ou indiretamente 

um público de aproximadamente de 64.000 mil pessoas; com o envolvimento de 7.500 
alunos (iniciantes em teatro); 450 professores da rede pública de ensino; 300 participações 
de escolas; e milhares de quilos de alimentos arrecadados.  

Os resultados quantitativos e quantitativos motivam a continuidade do projeto e a 
busca de arranjos institucionais que viabilizem recursos financeiros e operacionais para 
sua realização, reafirmando o papel reflexão sobre as finalidades artísticas e educacionais 
inerentes a um fazer teatro na escola em que os aspectos do ensinar-aprender-criar-brincar 
estão imbricados com o ato pedagógico. 

Em relação a abrangência do Festival foi possível constatar que até 2014 
participaram escolas de 29 municípios do Rio Grande do Norte, além da participação de 
2 municípios do Ceará (Fortaleza e Alto Santos) que protagonizaram vivências de 
conhecimentos e cultura por meio do FESTUERN, conforme é possível ser observado na 
Figura 1. 
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Figura 1. Mapa das cidades participantes do FESTUERN. 
 

 
Fonte: Diretoria de Educação, Cultura e Artes da Pró- Reitoria de Extensão da UERN, 2014. 
 
 
 
 

O Festival vem criando oportunidades escolas de diversos municípios promover 
um diálogos sobre temáticas contemporâneas de suma importância para sociedade, como: 
diversidade cultural, qualidade de vida e meio ambiente, direitos humanos, inclusão, 
combate à violência, igualdade de gênero, dentre outras que estão na agenda de discussão 
internacional, como os Objetivos do Milênio e os Princípios do Pacto Global da 
Organização das Noções Unidas (ONU), contribuindo, para minimizar os índices de 
vulnerabilidade social descrito, entre os discentes que possuem a oportunidade de 
participar de um programa como o ora, bem como a sua participação poderá ser um 
diferencial na promoção de uma educação de maior qualidade. 

 
Conclusão 

Conclui-se, portanto, que o Festival tem proporcionado, ao longo de dez edições, 
às escolas e as comunidades do seu entorno, um rico ambiente cultural. Ampliando a 
legitimidade da instituição escolar como um espaço com capacidade instalada para a 
formação integral do ser humano.  

O FESTUERN tem contribuído também para reafirmar o compromisso da 
extensão universitária em promover uma relação transformadora entre a universidade e a 
sociedade, pautada na socialização de conhecimentos. Tornando-se além de o maior 
projeto de extensão da UERN, em realização de edições e atendimentos, notoriedade por 
seu alcance e abrangência com participação de dezenas de municípios do Rio Grande do 
Norte em suas atividades. 
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SABERES EM MOVIMENTO: diálogos entre universidade, escola e 
comunidade 
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Introdução 
 

O Programa de extensão “Saberes em movimento” se caracteriza por um conjunto de 
ações de caráter teórico-prático que visam aproximar universidade, instituições de 
ensino/escola e comunidade para estabelecer com esses atores um diálogo, troca de saberes e 
a construção de práticas educativas emancipatórias. Nossa proposta articula dois projetos, que 
tem em comum a prática colaborativa entre profissionais da pedagogia, enfermagem, 
geografia, educação física, e atores das instituições participantes. Um dos projetos tem como 
foco ações de caráter político, pedagógico e cultural fortalecendo os espaços formativos da 
educação básica; o outro articula essas questões, tendo como eixo ações intersetoriais entre 
saúde e educação.  

Partimos de perspectivas teóricas que compreende o currículo, a formação, a gestão 
escolar e os espaços educativos, como espaços complexos que são tecidos juntos e como um 
campo de lutas e conflitos (MORRIN; SACRISTÁN, 2000; ALARCÃO, 1998; TARDIF, 
2002; MOREIRA, 2003; NÓVOA, 1992); fortalecidos na ideia de uma Educação 
Interprofissional (ORGANIZATION E HEALTH, 2009), enquanto lógica capaz de provocar 
mudanças na formação e nas práticas em educação e saúde.  

Nosso objetivo geral é desenvolver um diálogo permanente entre universidade, 
escola e comunidade, através da troca de saberes que viabilizem a superação da problemática 
tanto na formação contínua dos professores e demais atores escolares como nas próprias 
condições das práticas educativas. 

O Programa foi aprovado em edital externo de fomento para extensão em 2014, mas 
apesar de ainda não termos recebido os recursos, as ações vem sendo desenvolvidas ao longo 
deste ano por uma equipe de docentes da UERN, alunos voluntários e atores escolares que 
aderiram à proposta. 
 
Metodologia 
 

O público alvo de nosso Programa são os segmentos escolares (professores, técnicos, 
gestores, alunos e comunidade) de duas escolas públicas da Educação Básica, no município de 
Pau dos Ferros-RN, incluindo a participação de estudantes do curso de Pedagogia, Geografia, 
Educação Física e Enfermagem. O Programa envolve um conjunto de ações (oficinas, 
palestras, seminários, formação contínua, ciclo de estudos) de caráter educativo, social e 
cultural articuladas entre si, caracterizados na perspectiva da extensão universitária, sem 
perder de vista o elo com o ensino e a pesquisa – fundamentais para o processo formativo de 
nossos alunos e dos sujeitos participantes das ações.  

Nossa metodologia de trabalho é um conjunto de ações que vão desde os contatos 
iniciais para adesão e o comprometimento de escolas com as atividades propostas nesse 
contexto social de trabalho pedagógico, bem como atividades que surgirão a partir das 
necessidades expressas pelo diálogo constante mantido ao longo do trabalho. 

As atividades de extensão são baseadas em uma metodologia colaborativa. As 
principais funções executadas pelos membros da equipe são: coordenação, instrutores, 

91 



facilitadores e monitores de cursos e oficinas, orientação e acompanhamento formativo do 
público alvo com vistas ao conhecimento mútuo e a importância dos saberes dos sujeitos 
envolvidos para a prática colaborativa. Para tanto, as ações têm sido realizadas da seguinte 
forma: 

• Reuniões da equipe do Programa para estudo de suas bases teóricas e metodológicas; 
• Rodas de conversa e socialização entre os alunos dos cursos envolvidos na proposta; 
• Etapa de sensibilização e apresentação/discussão do Programa nas escolas, 

estabelecido por meio de diálogo com as instituições participantes sobre a estruturação 
das ações a serem realizadas e suas respectivas demandas; 

• Realização de oficinas para captação das necessidades educativas, sociais e de saúde 
no ambiente escolar; 

• Formação de grupos dentro da equipe para distribuição das tarefas, tais como oficinas, 
estudos etc. 

• Priorização de estratégias metodológicas ativas e centradas na vivência dos sujeitos. 
 
Nossa metodologia se pauta em realizar durante o Programa um processo de 

formação com os sujeitos participantes, organizados em momentos distintos, mas que possam 
se articular entre si conforme através de: a) Momento Escolas-Universidade (estudos, 
planejamentos, oficinas etc.); b) Momento Comunidade vai à escola (socialização de saberes 
da comunidade nas escolas); c) Momento Escola-Universidade-Comunidade (ações conjuntas 
de articulação de saberes). 

 
Resultados 

 
Realizamos as ações nas Escolas: Escola Estadual “Patronato Alfredo Fernandes” 

que atende alunos dos anos iniciais e a Escola Estadual José Fernandes de Melo – que atende 
ao Ensino Médio inovador no município de Pau dos Ferros-RN. Escolas essas que já 
desenvolvemos outras ações no âmbito do ensino e da pesquisa. Foi preciso alterar o 
cronograma e as atividades propostas no projeto, pois as escolas estavam com um calendário 
diferente da UERN.  

Algumas mudanças ocorreram, relacionadas ao percurso das ações e a resistência das 
escolas que se veem cobradas diariamente em cumprir projetos oficiais da rede de ensino. 
Tivemos de realizar várias visitas as escolas para um trabalho de escuta e diálogo de suas 
demandas, bem como conseguir a adesão de professores para participarem e serem 
mediadores no desenvolvimento do programa.  

Então, atendemos a demanda imediata das escolas que era discutir a reformulação do 
projeto pedagógico e pensar estratégias para o ensino de Matemática para as crianças - que 
gerou maior motivação dos sujeitos. Por conta desse diagnóstico das escolas e 
discussão/debate com os docentes, e por conta do cumprimento do calendário das escolas não 
sobrou tempo para ações junto à comunidade externa. No entanto, as discussões sobre o 
projeto pedagógico, despertaram discussões sobre as demandas das escolas que 
desencadearam outras ações ora em andamento e a serem realizadas. 

Na Escola Estadual “Patronato Alfredo Fernandes” realizamos estudos sobre gestão 
democrática, conselho escolar e participação na Escola Patronato articulado ao projeto 
pedagógico da escola; oficina de ensino de Matemática com os alunos dos anos iniciais – 
articulado com os alunos do Programa de Iniciação a Docência(PIBID) que atuam na escola. 
Temos também participado dos Planejamentos Pedagógicos da escola, assessorando nas 
discussões sobre currículo e práticas educativas. E estamos articulando ações voltadas para o 
esporte e lazer com as crianças dessa escola, por ter sido uma demanda levantada pela direção 
e docentes. 
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No tocante a temática educação e saúde, docentes do curso de Enfermagem da 
UERN e alunos voluntários realizaram estudo na referida escola. O diagnóstico feito apontou 
demandas para se discutir a violência doméstica e agressividade na realidade escolar. No qual 
a equipe vem dialogando com a escola para pensar ações colaborativas que abordem essas 
temáticas.  

Na Escola Estadual José Fernandes de Melo foram realizadas visitas e participação 
em planejamento pedagógico para discutir as demandas da escola. Iniciou-se a leitura do 
projeto pedagógico para socializar discussão e encaminhamentos no coletivo, mas não foi 
adiante em virtude de várias outras demandas da escola, a qual alegava falta de “tempo” para 
esse diálogo, embora manifestasse interesse no Programa. Com isso, as atividades que 
conseguimos realizar nesta escola foram duas oficinas de ensino de Geografia com uso de 
câmara fotográfica, destinada aos alunos do ensino médio, mediadas por nossos alunos da 
licenciatura de Geografia e também pela professora de Geografia da escola. 

Na questão da saúde também foi realizado momento de roda de conversa com os 
alunos e docentes do ensino médio desta escola. As demandas levantadas foram da 
necessidade de se discutir e trabalhar no Programa a depressão masculina, que tem sido 
recorrente na realidade dessa escola segundo os docentes. Com isso, estão em fase de 
planejamento as ações para discussão dessa temática junto à comunidade escolar. 

Embora tenham sido realizadas poucas atividades em função do acúmulo de ações e 
projetos que as escolas participam, foi efetiva a participação dos sujeitos escolares nos 
encontros de discussão do projeto educativo, no entusiasmo em discutir as práticas 
pedagógicas em sala de aula, nos encontros de diagnósticos e ações realizadas. 

Outros fatores a serem considerados no tocante as dificuldades no desenvolvimento 
das ações se referem à diferença entre o calendário das escolas e o da UERN; rotatividade dos 
alunos envolvidos no Programa, por serem voluntários e estarem envolvidos em outros 
projetos com bolsa, dificultando um trabalho mais efetivo; o acúmulo de atividades e projetos 
oficiais e externos que as escolas participam e têm dificuldade de administrar e que gerou no 
começo uma certa resistência em aderir; o fato do projeto representar mais 'carga' de trabalho 
para os docentes das escolas, segundo eles, e de não terem bolsa; o 'tempo' da escola, que é 
sempre mais lento, é um trabalho de 'formiguinha' em que tivemos de estimular 
continuamente os sujeitos; a preocupação dos docentes com as demandas imediatas de 
rendimento escolar, esperando da equipe uma solução rápida. No entanto, com as visitas e 
conversas, os sujeitos passaram a entender que nosso Programa é uma proposta de médio e 
longo prazo e o compromisso é de todos para a sua continuidade. 
 
 
Conclusão 
 

As ações já desenvolvidas no Programa despertam novos olhares para a melhoria do 
processo formativo de nossos alunos em compartilhar saberes com os atores envolvidos, que 
são capazes de romper com a dicotomia teoria e prática. Entendemos que os encontros de 
estudo e oficinas realizadas mobilizaram os sujeitos no maior envolvimento da proposta. As 
mudanças e dificuldades vivenciadas reforçam o quanto nossas escolas apresentam 
fragilidades e que as mesmas precisam encontrar tempo real para discutir a sua realidade e 
visualizar mecanismos para reverter esses problemas.  

É nesse cenário que entra o papel da Universidade como instituição formadora para 
dialogar com a educação básica e despertar nos sujeitos o compromisso social de todos e de 
cada um em visualizar e implementar mudanças de melhorias na nossa tão sofrida educação.  

As perspectivas do projeto é darmos continuidade, sobretudo no que se refere a 
reformular de fato os projetos pedagógicos das escolas e implementá-lo, em uma discussão 
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coletiva com os diversos segmentos, e tentarmos realizar um movimento de flexibilidade que 
nos leve a atingir e conciliar os propósitos de nosso projeto com as demandas da escola, 
respeitando a identidade de cada uma delas. Desse modo, esperamos cumprir com as demais 
atividades propostas, mesmo que para isso tenhamos de reformular algumas; mas, sobretudo 
alcançar os objetivos propostos e gerar produtos da experiência vivenciada pela equipe. Outra 
perspectiva positiva do projeto é que essa vivência irá nos ajudar na execução do Programa 
PROEX/2014 aprovado quando os recursos chegarem. O que a nosso juízo muito contribui 
pois já temos um diagnóstico e trabalho em desenvolvimento que terá continuidade. 
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Introdução 

 

A Coleta Seletiva Solidária no âmbito da Administração Pública Federal foi instituída 

pelo Decreto n° 5.940 de 25 de outubro de 2006 e prevê a separação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, na 

fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis (BRASIL, 2006). Quatro anos depois, em 2010, surge então a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, instituída por meio da Lei n° 12.305, dispondo sobre as diretrizes relativas 

à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis 

(BRASIL, 2010). Como resultado deste cenário legal voltado para a gestão adequada dos 

resíduos sólidos, institui-se, na Administração Pública Federal, o estabelecimento de normas 

para a elaboração de Planos de Gestão de Logística Sustentáveis (PLS).  

O Plano de Gestão de Logística Sustentável foi instituído por meio da Instrução 

Normativa n° 10, de 10 de novembro de 2012, através da Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (BRASIL, 2012). De 

acordo com esta Instrução Normativa, o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) é 

uma “ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, 

prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite ao órgão ou 

entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na 

Administração Pública”. O PLS também se apoia na proteção ambiental, na justiça social e no 

desenvolvimento econômico equilibrado, promovendo ações que tenham como objetivo a 

construção de um novo modelo de cultura institucional (BRASIL, 2012). 

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido - UFERSA foi elaborado e publicado em 2013 e é resultante de uma proposta de gestão 

adequada do recurso público associada a critérios de sustentabilidade. O PLS da UFERSA 

traz, dentre outros objetivos, a implementação e o monitoramento da coleta seletiva solidária, 

bem como a promoção da educação para o uso racional da água, da energia elétrica e de 

materiais de expediente como papel e copo descartável (LUNARDI et al., 2013). Assim, a 

Comissão para a Coleta Seletiva Solidária foi instituída em 01 de outubro de 2013, por meio 

da Portaria UFERSA n° 1.409/2013 e a Coleta Seletiva Solidária foi implementada na 

UFERSA em 19 de dezembro de 2013, por meio de uma ação conjunta entre a administração 

da Universidade, docentes, discentes e técnicos administrativos, em parceria com a 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mossoró́ – ASCAMAREM. Desde 

então, tornou-se fundamental a implantação de um programa de monitoramento e suporte, 

para que a atividade de coleta seletiva, e sua destinação às associações e catadores locais, 

alcancem os objetivos aos quais se propõe. Portanto, o objetivo central deste estudo foi 

apresentar as principais conquistas e desafios resultantes da atividade de coleta seletiva 

solidária na UFERSA, desde a sua implantação. 

 

Metodologia 
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Neste estudo, o diagnóstico qualitativo da coleta seletiva solidária na UFERSA tem 

sido realizado desde janeiro de 2014, a partir de visitas técnicas sistemáticas in loco e a partir 

de reuniões periódicas com a administração da Universidade. Durante as visitas técnicas, tem 

sido realizadas vistorias às lixeiras e as edificações envolvidas no processo de coleta seletiva, 

com o intuito de avaliar o grau de efetividade de separação dos materiais em recicláveis e não 

recicláveis. Também foram registrados o grau de adequabilidade do local de disposição da 

lixeira, da identificação das lixeiras e do número de lixeiras por edificação. De forma 

dinâmica, este diagnóstico tem sido remetido a administração da UFERSA periodicamente.  

 

Resultados 

 

 A partir da realização de um diagnóstico qualitativo da atividade de coleta seletiva 

solidária na UFERSA, campus Mossoró, foram registradas as seguintes inadequações: (i) o 

número de lixeiras identificadas como ‘recicláveis’ e ‘não recicláveis’ por edificação era 

insuficiente para a coleta seletiva solidária; (ii) a ausência de abrigo de resíduos dificultava a 

maior eficiência na separação de resíduos ‘recicláveis’ de ‘não recicláveis’; (iii) a comunidade 

docente, discente e de técnicos administrativos, de forma geral, ainda não incorporou hábitos 

de separação adequada dos resíduos; (iv) a associação de catadores responsável pela coleta 

não conseguiu manter a periodicidade de coleta acordada (uma vez por semana), tendo em 

vista as dificuldades financeiras e de logística, as quais estão submetidas; (v) a UFERSA 

ainda não dispõe de um programa de educação continuada para a coleta seletiva solidária e 

(vi) a coleta seletiva solidária, até o momento, foi implantada apenas na UFERSA, campus 

Mossoró. 

 

Conquistas para a Coleta Seletiva Solidária na UFERSA 

 

A partir dos resultados obtidos com o diagnóstico realizado neste estudo e de sua 

apresentação à administração da UFERSA, as conquistas para a coleta seletiva solidária 

podem ser divididas em dois grupos: conquistas materiais e conquistas socioambientais. As 

conquistas materiais foram representadas pela: (i) aquisição de novas lixeiras em número 

suficiente para atender toda a demanda da UFERSA, campus Mossoró; (ii) aquisição de 

pôsteres de orientação em número suficiente para atender as principais edificações da 

UFERSA e (iii) construção de um abrigo de resíduos adequado à coleta seletiva solidária.  

As conquistas socioambientais foram representadas por uma maior sensibilização da 

comunidade da UFERSA para a importância da coleta seletiva por meio de: (i) curso de 

orientação sobre a coleta seletiva solidária para os servidores do setor de limpeza da 

UFERSA; (ii) realização de duas campanhas solidárias, amplamente divulgadas na mídia, 

para arrecadação de papéis e de materiais eletroeletrônicos inservíveis, que foram doados à 

associação de catadores (ASCAMAREM) e à cooperativa de catadores (COOPERACREVI) 

locais, (iii) contratação de um servidor do setor de limpeza que viabiliza a separação 

adequada de resíduos ‘recicláveis’ de ‘não recicláveis’, por meio da vistoria e manutenção de 

coletores e (iv) realização da III Semana de Meio Ambiente da UFERSA, com a temática 

‘Boas Práticas Sustentáveis’, que discutiu a prática de coleta seletiva como ação promotora de 

conservação dos recursos naturais, solidariedade com os catadores e aumento da vida útil de 

aterros sanitários.  

  

Desafios para a Coleta Seletiva Solidária na UFERSA 

 

 Apesar de termos registrado diversas conquistas, os desafios para a coleta seletiva 

solidária na UFERSA ainda persistem. Embora o abrigo de resíduos tenha sido construído, o 

97 



 

mesmo ainda não entrou em operação, tornando-se necessário um plano de ordenamento da 

atividade, para que haja a gestão adequada dos resíduos ‘recicláveis’ e ‘não recicláveis’. Este 

plano de ordenamento deve incluir uma parceria com a Prefeitura Municipal de Mossoró, para 

recolhimento dos resíduos ‘não recicláveis’, a serem destinados ao aterro sanitário do 

município. Um outro importante desafio, e também o mais oneroso, trata-se da inativação do 

lixão no interior da UFERSA, campus Mossoró, e posterior recuperação da área degradada. 

Para a recuperação da área degradada pela disposição inadequada do resíduo produzido pela 

UFERSA, serão necessárias ações conjuntas entre administração, docentes e discentes, com o 

intuito de viabilizar um projeto que, em longo prazo, possa investigar e propor ações de 

recuperação do solo e da flora local.  

Um terceiro desafio para a coleta seletiva solidária na UFERSA tem sido expandir esta 

atividade para outros campi da Universidade, localizados nos municípios de Pau dos Ferros, 

Caraúbas e Angicos. Além das dificuldades intrínsecas à implantação da coleta seletiva, há 

nestes municípios, até o momento, a ausência de associações ou cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis registrados como tal. O quarto e mais importante desafio trata-se da 

implantação de um programa de educação continuada para a coleta seletiva solidária. Este 

programa, quando implantado, terá como principal objetivo a sensibilização da comunidade 

para a importância da coleta seletiva e da incorporação, em sua rotina pessoal, da separação 

adequada de todo e qualquer resíduo. Finalmente, o quinto desafio refere-se a obtenção de um 

orçamento próprio, que garanta a: (i) reposição de lixeiras; (ii) reposição e ampliação de 

material de divulgação; (iii) fomento ao programa de educação continuada e à Semana de 

Meio Ambiente da UFERSA; (iv) aquisição de veículo adequado a coleta de resíduos; (v) 

aquisição de balança para quantificar a produção de resíduos recicláveis; (vi) fomento a 

bolsas para estagiários vinculados à coleta seletiva solidária e (vii) fomento ao projeto de 

recuperação da área degradada pelo lixão da UFERSA, campus Mossoró. 

 

Conclusão 

 

Embora tenhamos registrado uma série de inadequações para a coleta seletiva solidária 

na Universidade, o fato é que a UFERSA deu um grande passo ao aceitar o desafio de 

implantar tal atividade, antes mesmo de possuir adequabilidade em infraestrutura, logística e 

pessoal. Os desafios para a promoção da coleta seletiva solidária ainda persistem e serão 

trabalhados em longo prazo por meio de uma gestão participativa e interdisciplinar, enquanto 

as conquistas poderão servir de exemplo para outras instituições. A promoção da coleta 

seletiva solidária reforça nossa responsabilidade para o uso e desfazimento adequado dos 

materiais. O caráter solidário da atividade, previsto no Decreto n° 5.940 de 25 de outubro de 

2006, torna-nos corresponsáveis pelo processo e pela ação, promovendo a redução da 

desigualdade social e gerando renda para aqueles que de fato contribuem para um ambiente 

menos degradado e socialmente justo.  
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Introdução 

A escola é organizada sob a lógica de saberes disciplinar e a Educação Ambiental 
(EA) tem como ideal a interdisciplinaridade e nova organização do conhecimento. O fato é 
que a prática interdisciplinar de EA pode mudar todas as coisas ou não alcançar experiências 
significativas de aprendizado pessoal e institucional. É preciso construir as mediações entre o 
modelo pedagógico disciplinar e as ambições de mudança. As práticas inovadoras se dão pela 
criação de novas relações na organização do trabalho pedagógico (CARVALHO, 2008). 

Nessa perspectiva, este trabalho trata de uma descrição das oficinas de educação 
ambiental e recursos hídricos voltados para professores, alunos das escolas e técnicos da 
Secretaria de Educação do município de Portalegre/RN. O objetivo dessas oficinas foi o de 
contribuir para o fortalecimento das práticas de educação ambiental das escolas por meio da 
água como tema gerador. 
 
Metodologia 

Os procedimentos metodológicos utilizados nas oficinas foram: palestras, 
exibição de vídeos, trilhas ecológicas, atividade em grupo, atividade prática de como fazer 
uma horta escolar e avaliação de cada encontro. 

A primeira oficina foi realizada nos dias 10 e 11 de setembro de 2014, tendo sido 
desenvolvida da seguinte forma: primeiro momento - palestras que abordaram a educação 
ambiental e o papel da escola dentro do contexto ao qual está inserida; quantidade, qualidade, 
tipos de usos e distribuição de água no Brasil e no mundo e exibição de vídeo sobre o bioma 
caatinga (Figura 1); segundo momento - elaboração e apresentação de propostas de projetos 
que seriam aplicados nas escolas pelos professores e para isto, os participantes foram 
divididos em três grupos, de acordo com a representação de cada escola presente à oficina; 
terceiro momento - trilha ecológica à Cachoeira do Pinga, onde foram ressaltadas as 
condições ambientais da área e sugestões de como os professores poderiam realizar esse tipo 
de aula com os alunos (Figura 2). Por fim, no quarto momento, houve uma avaliação das 
atividades realizadas: 1. O que foi mais proveitoso? 2. O que foi menos proveitoso? 3. Qual o 
meu compromisso com o próximo encontro dia 17/10/14? 4. Sugestões. 
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Figura 1 e 2 – Palestra ministrada na oficina 1 e Trilha ecológica, Portalegre-RN, 2014. 
Fonte: Autores, 2014. 

 
A segunda oficina aconteceu nos dias 17 e 18 de outubro de 2014, tendo como: 

primeiro momento - palestra sobre biodiversidade da caatinga e suas potencialidades, exibição 
de vídeo sobre projetos de iniciativas sustentáveis na caatinga; em seguida foi o 
acompanhamento dos projetos de Educação Ambiental das escolas do município, com a 
apresentação das atividades realizadas pelos professores e alunos; segundo momento - 
realização da oficina “Água, vida para todos”, que na primeira parte tratou da apresentação 
dos objetivos, metodologia e a temática da água, e na segunda parte a realização de uma 
atividade prática de reflexão socioambiental. Para a realização dessa oficina utilizou-se da 
dinâmica do “Muro das Lamentações”, em que os participantes escreveram quais os 
problemas percebidos em relação ao meio ambiente e a água da sua localidade; da “Árvore da 
Esperança”, onde construíram uma árvore, escrevendo em suas folhas as respostas à pergunta: 
Como gostariam que o corpo hídrico fosse?, e o “Caminho Adiante” em que foram elencadas 
as ações prioritárias a serem desenvolvidas para a resolução dos problemas discutidos (Figura 
3). A culminância deste momento foi o compartilhamento da percepção de cada participante. 
E por fim houve uma palestra sobre hortas escolares sustentáveis, a sua importância e 
instalação nas escolas; e, atividade prática com professores e alunos (Figura 4). 
 

 
Figura 3 e 4 – Oficina “Água, vida para todos” e Instalação de horta escolar sustentável, 
Portalegre-RN, 2014 

Fonte: Autores, 2014. 
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A culminância desse projeto será a apresentação dos resultados obtidos nos 

projetos realizados nas escolas pelos professores à comunidade local, no mercado central da 
cidade. 
 
Resultados 

Na primeira oficina ocorrida nos dias 10 e 11 de setembro foram apresentados os 
projetos a serem desenvolvidos nas escolas (Quadro 1). 
 
Quadro 1 – Síntese dos projetos apresentados pelas escolas 

Tema do projeto Atividades propostas 
Amenizar a Contaminação 

das Fontes de Água da 
Bica, Brejo e Simão Dias 

1 Diagnóstico de contaminação das fontes, a partir dos dados já 
existentes da FUNASA; 
2 Trilha para montar diagnóstico da biodiversidade das fontes; 
3 Exposição de fotografias dos pontos. 

 
 
 

Consumo humano dos 
alunos e professores de 

água 

1 Trabalhar com os alunos do 1º ao 5º ano por meio de cartazes, 
pinturas, atividades e produções textuais; 
2 Visitar os reservatórios que abastecem a escola; 
3 Sensibilização do 6º ao 9º ano por meio de pesquisa nas casas 
do entorno sobre a qualidade da água consumida; 
4 Culminância na escola com as famílias do entorno e a 
comunidade para buscar soluções para a problemática; 
5 Sensibilização das famílias e apoio com entidades de saúde.  

 
 

Sustentabilidade: um 
diálogo entre a escola e a 
comunidade (parte I e II) 

1 Identificar/visualizar a fauna e a flora no entorno e 
comunidade da escola; 
2 Diagnosticar qualidade da água, pontos de abastecimento, de 
onde vem a água e seus usos; 
3 Estudar a caatinga; 
4 Trabalhar a sustentabilidade com os alunos a partir das coletas 
preliminares da (parte I). Sensibilização da comunidade. 

Fonte: Autores, 2014. 
 

Na avaliação dos professores sobre a oficina dos dias 10 e 11 de setembro de 2014 
as principais respostas sobre o que foi mais proveitoso foram: informações sobre a região em 
que vive; incentivo para um novo olhar na preservação ambiental; metodologia utilizada; 
colaboração do campus central da UERN para os projetos de educação ambiental das escolas 
de Portalegre; visita à cachoeira do Pinga; como levar as informações sobre meio ambiente 
para a sala de aula e interação com os colegas. No que se refere ao que foi menos proveitoso, 
as principais respostas foram: pouco tempo para discussão dos temas e produção dos projetos; 
o número de professores presentes não correspondeu ao número de convidados; discussões 
direcionadas a assuntos que não tinham relação com o tema abordado e alguns não viram 
pontos negativos. Em relação ao compromisso com o encontro seguinte no dia 17/10/14 
responderam: pretendem realizar em sala de aula as atividades voltadas para a proposta 
apresentada e apresentar seus resultados ou encaminhamento das ações; trazer sugestões para 

102 



a melhoria da qualidade da água; abordar a preservação e conscientização ambiental com os 
alunos da educação infantil no dia-a-dia. Sobre as sugestões colocaram: realizar atividades 
que visem à preservação da mata da caatinga; realização de um evento para apresentação dos 
projetos; trazer informações sobre a geologia e hidrologia do município; oficinas de 
reciclagem; realização de outras trilhas em que possam ser explorados diferentes conteúdos 
como sugestões para ser trabalhadas com os alunos; Encaminhamento de pesquisas para 
construção coletiva de conteúdos para materiais didáticos e socialização do projeto com a 
comunidade escolar. 

Na segunda oficina, nos dias 17 e 18 de outubro de 2014, decorreu com o 
acompanhamento dos projetos elencados na oficina anterior. O primeiro grupo iniciou as 
atividades com o intuito de  mostrar a mudança de hábitos; verificação da necessidade da 
conservação e preservação da Bica, nascente perene da cidade de Portalegre, com a visita dos 
alunos do 8ºano ao local. O segundo grupo, composto pelos alunos do 5º ano, fez uma visita 
ao reservatório que abastece a escola. Nessa aula de campo, eles visitaram a barragem e o 
cacimbão e após a visita, em sala de aula houve o desenvolvimento de atividades com 
desenhos, criação de frases e poesias; apresentação dos dados obtidos na aplicação dos 
questionários aos alunos do 6º ano pelos alunos do 9º ano, sobre os cuidados básicos com 
água em suas casas. No terceiro grupo, o encaminhamento do diagnóstico da qualidade da 
água e verificação dos pontos de abastecimento e usos da água. 

Os resultados obtidos da atividade prática de reflexão socioambiental foram no 
Muro das Lamentações: poluição dos rios pelo lixo e esgoto doméstico, falta de saneamento 
básico, queimadas próximo aos açudes, água avermelhada e amarelada, assoreamento dos 
açudes provocado pela degradação da mata ciliar, impermeabilização do solo. Na Árvore da 
Esperança as principais aspirações foram: água sem impurezas e saudável, rios limpos pra 
banho e qualidade de vida, menos lixo nas escolas e açudes, preservação da vegetação local. 
No Caminho adiante foi colocado: trabalhos de conscientização e sensibilização da população 
introdução da educação ambiental nas escolas e ações socioambientais. 

Na avaliação da oficina dos dias 17 e 18 os pontos positivos foram: a relevância 
dos temas abordados; discussão sobre os problemas da água; participação dos alunos que 
demonstraram preocupação com o ambiente onde vivem; comprometimento dos professores 
que realizaram em suas escolas as atividades propostas no encontro anterior; compromisso e 
responsabilidade da equipe que realizou as oficinas; conhecimentos sobre a horta; lanche; 
metodologia trabalhada; atividades práticas realizadas na oficina que serviram de capacitação 
para a execução nas escolas e na comunidade. Pontos negativos: pouco tempo; número menor 
de participantes, principalmente no segundo dia; a falta de cumprimento de alguns projetos. 
Sugestões: envolver maior número de alunos nas oficinas; que as atividades previstas pela 
UERN sejam incluídas nos planos de trabalho das escolas no início do ano letivo; que 
aconteçam mais encontros para aprofundar os conhecimentos. 
 
Conclusão 
 

Os resultados preliminares desse projeto apontam que a inserção da educação 
ambiental nas práticas pedagógicas das escolas tem repercussão na mudança da percepção 
ambiental de professores e alunos envolvidos com o contexto socioambiental local e regional. 
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Observamos que o interesse e a motivação dos professores e o apoio da equipe de 
coordenação pedagógica da Secretaria de Educação é um dos pontos fortes para este processo 
começar, desenvolver-se e continuar. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PRÁTICAS EDUCATIVAS NA ESCOLA 
ESTADUAL TERTULIANO AYRES 
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Introdução 

 
Na Era Moderna, com o advento do processo de industrialização, o desenvolvimento 

da sociedade capitalista e a explosão do crescimento populacional mudaram a configuração da 
presença humana no planeta e de sua apropriação de recursos naturais (EL-DEIR et al., 2009). 
Basta refletir um pouco para perceber os impactos no ambiente em decorrência disso, 
infelizmente a humanidade tornou-se consumista e “cega” para entender que os problemas 
ambientais são consequências dos atos do próprio homem ao longo de muito tempo. 

A acelerada destruição dos recursos naturais do Planeta Terra compromete a 
sustentabilidade da relação homem-natureza. Nesse sentido, no que tange a resíduos sólidos, 
adota-se o conceito dos 3R, que serve para produzir mudanças impeditivas da degradação 
ambiental: Reduzir, diminuindo a quantidade de lixo produzido; Reutilizar, descobrindo novas 
utilidades aos materiais considerados inúteis; Reciclar, no sentido de dar “nova vida” aos 
materiais. São maneiras dinâmicas de despertar a consciência quanto ao sentimento de 
pertencimento a nossa terra e preservação ambiental (SILVA et al, 2004). 

Então como forma de sensibilização, a temática dos 3R deve ser inserida na educação 
ambiental do ensino fundamental utilizando de atividades criativas que possam ser de 
interesse as crianças e que contribuam para sua aprendizagem, pois essas precisam ser 
preparadas conscientemente para com o ambiente em que vivem, tomando atitudes simples no 
cotidiano e que dessa maneira as próximas gerações venham incorporadas em seus costumes 
ações sustentáveis. 

 Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma das experiências de educação 
ambiental em forma de gincana com oficina, realizada com as crianças do 4º ano fundamental 
da Escola Estadual Tertuliano Ayres, com a finalidade de buscar melhor compreensão e 
aprendizagem dos alunos através da interação deles no desenvolvimento de práticas 
educativas. 
 
Metodologia 

 
O trabalho de educação ambiental foi realizado para alunos de 4° ano de duas salas 

identificadas como A e B, da Escola Estadual Tertuliano Ayres, localizada no município de 
Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente, foi realizada uma palestra (Figura 
1A), no dia 08 de outubro de 2013 em cada uma das salas citadas, com um total de 51 
crianças, onde foram abordados temas como o lixo, as consequências de sua destinação 
incorreta e por fim sobre coleta seletiva, como reciclar, reduzir e reutilizar. No final da 
palestra foi distribuído um questionário para cada aluno, com 10 perguntas abordando 
assuntos citados na palestra, após seu preenchimento, foram devolvidos aos palestrantes. 
Esses formulários foram corrigidos e repetidos ao final da realização da 3ª gincana, o que 
permitiu a análise do resultado do trabalho, se melhorou ou não a conscientização dos alunos. 

Gincanas foram propostas para os alunos como forma de competição entre as duas 
salas (A e B). A 1ª gincana foi da reciclagem do papel, onde os alunos tiveram um mês para 
coletarem o material e no dia 07 de novembro de 2013 foi realizada a pesagem do papel 
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realmente em desuso por parte dos participantes e a partir do resultado foi determinada a sala 
vencedora, pela maior arrecadação (Figura 1B). 

A oficina de reutilização do papel foi realizada no dia 09 de novembro do mesmo ano, 
que contou com a participação de aproximadamente 22 crianças, ressaltando que foi utilizado 
o próprio material coletado por eles.  Nesta fase, as crianças foram convidadas a participar do 
desenvolvimento de brinquedos e conhecer de forma descontraída e lúdica, as utilidades dos 
materiais recicláveis do cotidiano (Figura 1C). Antes desta atividade, foram expostas várias 
formas de reutilização do papel, e foi combinado que para a turma vencedora, seriam 
entregues um objeto obtido a partir da reciclagem do papel, escolhido pelos próprios alunos 
(Figura 1D). Buscou-se desta forma, destacar para o público presente a importância da 
redução, reutilização e reciclagem dos materiais que geralmente são destinados ao lixo, 
colaborando para a formação de cidadãos com uma maior sensibilidade do ponto de vista 
ecológico e social, com o intuito de demonstrar os benefícios do reaproveitamento de 
materiais e incentivar a criatividade e a responsabilidade socioambiental. 

A 2ª gincana da coleta seletiva do óleo e a oficina foram realizadas no dia 26 de 
fevereiro de 2014 que contou com a participação de aproximadamente 35 crianças. Os alunos 
coletaram o óleo de fritura em garrafas pet durante um mês, em suas residências e / ou 
comunidade (Figura 2A). O desenvolvimento da oficina objetivou mostrá-los como fazer 
sabão caseiro a partir do óleo coletado e enfatizando as consequências do lançamento do óleo 
no solo e no ralo da pia (Figura 2B). Os alunos receberam brindes, sendo estes sabões 
produzidos com o óleo arrecadado e feitos em forminhas com temas infantis (Figura 2C). 

A 3ª gincana desenvolvida consistiu na coleta de garrafas pet pelos os alunos, também 
durante um mês, e no dia 27 de junho de 2014 foi realizada a contagem das mesmas. As 
garrafas pet após coleta foram utilizadas na construção de uma horta didática em pallet 
(Figura 2D), esta foi construída na casa de vegetação da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte e plantadas sementes de legumes, com a finalidade de mostrar para as 
crianças, por meio de uma visita, uma forma de reutilização simples das garrafas que podem 
ser feita em suas casas, bem como os vegetais seriam usados no preparo dos alimentos para as 
crianças na cozinha da própria escola. 

 

 
Figura 01 – Momentos diversos durante a execução da palestra até a entrega do brinde, sendo: A) 
Momento da palestra, B) coleta do papel, C) oficina para confecção do brinde e D) entrega do brinde. 
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Figura 02-A) Coleta do óleo de cozinha, B) Oficina para produção de sabão caseiro, C) Brindes 
(sabão) feitos a partir do óleo coletado pelos os alunos, D) Horta didática. 
 
Resultados 

 
Com a aplicação dos questionários após a palestra e as gincanas, pudemos avaliar a 

compreensão dos alunos participantes sobre o assunto abordado. Os resultados podem ser 
observados na Tabela 1. 
            QUESTIONÁRIO                        1° APLICAÇÃO                     2° APLICAÇÃO 
                                                               (APÓS PALESTRA)               (APÓS 3a GINCANA) 
PERGUNTAS ACERTOS  ERROS ACERTOS ERROS 

1-Destinação correta do lixo. 61% 39%               71%           29% 

2-Quais problemas em jogar o lixo 
na rua/solo. 

78% 
 

22% 
 

              93% 
 

            7% 

3-Destinação correta do lixo 
orgânico. 

43% 
 

57% 
 

              61% 
 

         39% 

4-O que significa reciclar? 45% 55%               71%          29% 

Tabela1-Resultados do questionário aplicado após a palestra e repetido após a 3ª gincana 
 

As gincanas provocaram a competitividade entre os alunos do 4°ano A e 4°ano B, 
assim como a coletividade do trabalho em grupo, principalmente, mostraram-se determinados 
e puderam sensibilizar suas famílias e pessoas do bairro onde moram a ajudarem na coleta dos 
materiais. Percebeu-se que a gincana do óleo trouxe maior impacto positivo devido os pais 
das crianças coletarem diariamente o óleo residual de fritura, evitando o descarte incorreto e 
possíveis impactos ao meio ambiente, além do incentivo a coleta seletiva.  

Na execução da primeira oficina, foi incorporado o material reciclável papel. Buscou-
se aguçar o estímulo, desde a infância, do comprometimento com o meio ambiente e com os 
resíduos que são gerados pelas atividades de cada dia nas residências. Além disso, incentivou-
se a criatividade, a habilidade e a coordenação motora das crianças na confecção do prêmio, 
que foi distribuído para os alunos da sala ganhadora, mas que permitiu, pela realização da 
mesma, que os alunos da sala perdedora aprendessem a sua confecção. 

Pode-se observar o nível de compreensão dos alunos no decorrer do trabalho na 
escola, no qual após a 2ª aplicação do questionário houve um aumento de 16,5% de acertos na 
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primeira, 19% na segunda, 42% na terceira e 58% na quarta pergunta, respectivamente. Isso 
se deve ao reforço do assunto nas atividades realizadas após a palestra, quando as gincanas e a 
oficinas puderam contribuir de forma prática e divertida na conscientização ambiental das 
crianças. Cabe ainda ressaltar a mudança de atitudes dos alunos observados pelos professores, 
como desperdiçar menos papel dos cadernos e jogarem o lixo corretamente nos baldes 
coloridos da coleta seletiva que ficam distribuídos na escola. 
 
Conclusão 
 

A busca de sensibilizar os alunos das consequências da poluição do lixo e educá-los 
por meio de apresentação de soluções viáveis como a coleta seletiva e reciclagem, só se 
tornaram mais compreensíveis quando foram realizadas práticas educativas aliadas ao modelo 
teórico (palestra), comprovado pela repetição dos questionários que mostraram bons 
resultados de aprendizagem sobre os temas discutidos em sala de aula. Portanto, as atividades 
gincanas e oficinas contribuíram positivamente no ensino, por possibilitar os alunos a fazerem 
na prática a coleta de materiais para a reciclagem e visualizarem formas de reutilização 
desses. 
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OUTRAS DROGAS EM ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 
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Fernandes, Francisca Patrícia Barreto de Carvalho, Johny Carlos de Queiroz 
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Introdução 

Até muito recentemente, o uso e abuso de drogas se constituía em um problema à parte dos 
serviços de saúde, no âmbito, portanto, de serviços especializados. Somente nos últimos anos 
é que, por meio de várias portarias, o Ministério da Saúde tem encarado o uso abusivo e 
dependência de álcool e outras drogas como fazendo parte do campo da Saúde Mental.  

Neste sentido, a Política Nacional Antidrogas (PNAD) promove e realiza, periódica e 
regularmente, levantamentos abrangentes sistemáticos sobre o consumo de drogas lícitas e 
ilícitas, incentivando e fomentando a realização de pesquisas dirigidas a parcelas da 
sociedade, considerando a enorme extensão territorial do país e as características regionais e 
sociais, além daquelas voltadas para populações específicas. O Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas, por sua vez, tem a finalidade de articular, integrar, organizar e 
coordenar as atividades de prevenção, tratamento e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas, bem como as de repressão ao tráfico estando em perfeito alinhamento 
com a Política Nacional sobre Drogas e com os compromissos internacionais do país.  

No município de Mossoró (RN), cuja população está estimada em 245 mil habitantes (IBGE, 
2010), atualmente não há nenhuma pesquisa socioepidemiológica quanto à presença do 
consumo de crack, álcool e outras drogas. Considerado município pólo da Região Oeste do 
Estado e concentrando infraestrutura e base econômica para cidades adjacentes, encontra-se 
em pleno processo de expansão territorial e econômica, com forte intercâmbio de pessoas e 
serviços, em função de sua disposição geográfica e da presença de grande número de 
rodovias, e populacional, devido principalmente ao aumento de imigrantes à cidade em busca 
de empregos, estudos de qualidade e moradias.  

Um diagnóstico do consumo de álcool e outras drogas em Mossoró não só caracteriza a 
situação local, como possivelmente extrapola os limites geográficos do município, sinalizando 
a realidade das cidades no seu entorno. Dessa maneira, torna-se salutar um levantamento 
dessa natureza, de maneira a orientar ações educativas, preventivas e de intervenção. 

Portanto, a pesquisa “Investigação epidemiológica sobre o uso abusivo e dependência de 
álcool e outras drogas em escolas públicas do município de Mossoró: uma ação de extensão”, 
desenvolvida no Programa de Educação Tutorial em Saúde Mental da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (PET - Saúde Mental/UERN) se propõe a obter um Diagnóstico 
Epidemiológico do uso e abuso de crack, álcool e outras drogas em Mossoró (RN), a partir da 
coleta de dados da população estudantil do 6º ao 9º ano das escolas públicas das regiões do 
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município de Mossoró (RN), a fim de que sejam desenvolvidas ações de intervenção que 
visem a promoção, recuperação e proteção da saúde dos membros dessas comunidades. 

Metodologia 

O projeto possui natureza empírico-prática, uma vez que o objetivo inicial é qualificar o perfil 
socioepidemiológico do uso de crack, álcool e outras drogas em áreas alvo da cidade de 
Mossoró (RN). Como instrumento de coleta de dados epidemiológicos, foi utilizada a 
avaliação direta extensiva da população foco através de um questionário de diagnóstico de uso 
de drogas: Use Screening Inventory – DUSI (SUPERA, 2008).  

Nesse sentido, foram definidas 05 (cinco) escolas situadas nas áreas assistidas pela Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), que apresentam evidência do uso e abuso de drogas. São elas: I) 
Escola Estadual Jerônimo Vingt Rosado Maia – CAIC no bairro Abolição IV, com 243 alunos 
(Zona Norte); II) Escola Municipal Raimunda Nogueira do Couto, no bairro Santo Antônio, 
com 279 alunos (Zona Leste); III) Escola Municipal Celina Guimarães, no bairro Barrocas, 
com 245 alunos (Zona Leste); IV) Escola Municipal Senador Duarte Filho, no bairro 
Walfredo Gurgel, com 242 alunos (Zona Sul); e V) Escola Estadual Monsenhor Raimundo 
Gurgel, no bairro Lagoa do Mato, com 366 alunos (Zona Oeste).  

Os acadêmicos de Enfermagem e Medicina responsáveis pela realização da pesquisa foram 
previamente capacitados e instruídos para otimizar a realização do trabalho e garantir uma 
maior confiabilidade dos resultados através de aulas expositivas, discussões em mesa redonda 
e realização de pilotos previamente à ação. Os estudantes da graduação foram divididos em 
cinco grupos, cada um foi responsável pela aplicação dos questionários em uma das escolas 
selecionadas para a coleta de dados. 

A abordagem foi dirigida a estudantes do 6º (sexto) ao 9º (nono) ano do ensino fundamental 
das escolas públicas definidas. Antes do início das coletas, foi feito um teste piloto em uma  
escola que não fazia parte da amostra, com o intuito de identificar possíveis problemas  a no 
decorrer das aplicações com o objetivo de minimizá-los. Após aplicação do piloto fez-se uma 
primeira visita às escolas para a apresentação do grupo de pesquisadores e prestação de 
esclarecimentos, quanto ao funcionamento e objetivos da pesquisa, aos diretores e 
coordenadores das escolas. Na segunda visita, iniciou-se a aplicação dos questionários. Os 
alunos que aceitassem participar do projeto, após esclarecimento oral da pesquisa e dos seus 
direitos, eram orientados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Os alunos da 6ª e 9ª séries realizaram uma autoaplicação dos questionários, porém os 
acadêmicos responsáveis pela aplicação tinham total disponibilidade para auxiliar na correta 
interpretação dos itens e resolução de possíveis problemas e dúvidas que implicassem no 
preenchimento incorreto dos campos do questionário. 

Após o processamento dos dados e consequente resultado da pesquisa foram realizadas ações 
como oficinas e palestras com o objetivo de levar informação aos adolescentes sobre os 
problemas e sequelas decorrentes do uso e abuso de crack, álcool e outras drogas e contribuir 
para a prevenção e diminuição do número de jovens que iniciam o consumo dessas drogas.  
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 Resultados 

Os resultados mostraram durante a aplicação dos questionários que o uso e abuso de álcool e 
outras drogas faz parte da realidade de um significativo número de jovens, constituindo-se um 
problema crescente, na medida em que cada vez mais os jovens consomem estas substâncias, 
começando a fazê-lo muito cedo. Com isso, realizamos a elaboração do perfil epidemiológico 
do uso de crack, álcool e outras drogas e avaliação dos fatores de risco e proteção, extraindo 
os dados das ferramentas citadas, que podem ser utilizados para ajudar gestores municipais a 
traçar estratégias de combate e prevenção ao uso e abuso de drogas em Mossoró (RN). O 
trabalho também levou ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares que favoreceram 
uma formação acadêmica condizente com o estágio atual de desenvolvimento da ciência, de 
pesquisa e extensão, relacionados à temática e publicação de trabalhos que auxiliem, em 
âmbito nacional e internacional, a formação de conhecimento relativo à temática das drogas. 
Em seguida, realizou-se ações no intuito de transformar a realidade encontrada e assim 
contribuir para a redução dessa problemática.  
 

Conclusão 

Estatísticas que evidenciem com rigor a situação epidemiológica do consumo de drogas lícitas 
e ilícitas de uma população são fundamentais para a compreensão dos aspectos quantitativos e 
qualitativos, incluindo os fatores de risco – importantes na prevenção, do problema da 
dependência química e para a elaboração de uma esfera resolutiva mais competente. Isto, feito 
para uma população bem definida, é o passo inicial para a iniciativa da saúde pública local em 
combater o problema de forma específica às peculiaridades da região. A extensão 
universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa 
de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. 
Compreende um dos pilares que sustentam a formação de um profissional qualificado, que 
atenda à realidade da sociedade na qual será inserido. Portanto, apesar do projeto ainda estar 
em andamento, os benefícios na mudança do pensamento e postura dos acadêmicos de 
Medicina e Enfermagem já são visíveis, assim como dos professores e preceptores 
envolvidos. Demonstrando que o projeto está “abrindo as portas” para que a comunidade 
acadêmica encontre na sociedade, a oportunidade de elaboração da praxe de um conhecimento 
acadêmico. 
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Introdução 
 

A violência sexual é uma das manifestações da violência de gênero mais cruéis e 
persistentes. Diz-se persistente porque a violência sexual atravessa a história e sobrevive. 
Por um lado, na dimensão de uma pandemia, atingindo mulheres, adolescentes e crianças, 
em todos os espaços sociais, sobretudo no doméstico; por outro, na forma de violência 
simbólica e moral, aterrorizando, em especial, o imaginário das mulheres, tanto produzindo 
vulnerabilidades quanto promovendo uma sensação de constante insegurança, contribuindo 
para a perpetuação de uma cultura violenta e patriarcal. 

A prevalência e as consequências individuais e coletivas são suficientemente graves 
para tornar violência sexual um problema de saúde pública, tendo entre as principais 
demandas a implementação de ações sistematizadas no atendimento às vítimas, dentro de 
um contexto de intervenções multiprofissionais e intersetoriais. A necessidade de prestar 
urgente atenção a este problema se justifica não apenas por representar séria violação dos 
direitos humanos das vítimas, mas porque um atendimento de emergência adequado pode 
prevenir grande parte das consequências dessa violência.  

Dessa forma, percebe-se a importância de campanhas que divulguem a necessidade 
do atendimento imediato, no sentido de informar quais medidas devem ser tomadas nestes 
casos e, principalmente, orientar para onde devem se dirigir as vítimas de violência sexual. 
Para os serviços que se dispõem a prestar atendimento, impõe-se divulgar a Norma Técnica 
do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), com treinamento, fortalecimento e integração das 
equipes e a criação de protocolos de atendimento que incluam ações preventivas e o 
acompanhamento médico e psicológico das mulheres. A necessidade da abordagem 
multiprofissional no atendimento de mulheres que sofrem violência sexual relaciona-se 
diretamente à complexidade da situação e às múltiplas consequências impostas às vítimas 
(MATTAR et al., 2007).   

Relata-se a experiência com a realização de um Ciclo de Palestras para divulgação 
de um protocolo, desenvolvido pelo Grupo de Atendimento a Mulheres e Adolescentes 
Vítimas de Violência Sexual - GAMAS, da Faculdade de Ciências da Saúde – FACS da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN (2014). As palestras 
aconteceram em unidades de saúde e em espaços públicos, em Mossoró e em Apodi/RN. 
Os objetivos do   evento foram colaborar para o enfrentamento à violência sexual em área 
de alta incidência; divulgar as diretrizes para o atendimento às vítimas pelos profissionais 
de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde – SUS 
(BRASIL, 2013), orientar e estimular os profissionais de saúde acerca da notificação 
compulsória em casos de violência sexual; proporcionar às vítimas atendimento 
humanizado e completo; destacar que a intervenção nos casos de violência deve ser 
multiprofissional, interdisciplinar e interinstitucional, articulando os atores institucionais, a 
exemplo da Delegacia da Mulher, Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, Ministério 
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Público, casas de abrigo, entre outros e contribuir para o processo formativo e 
sensibilizador de futuros profissionais médicos.    

 
Metodologia 
 

O referencial metodológico utilizado na divulgação da Norma Técnica (BRASIL, 
2013) e do protocolo de atendimento a vítimas de violência sexual desenvolvido no âmbito 
do grupo GAMAS - FACS contempla as diretrizes e ações políticas preconizadas pelo 
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX 
(BRASIL, 2012), assim como aquelas contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Medicina (BRASIL, 2014), primando pela realização de ações 
com potencial de transformação social e impacto na formação do estudante, articuladas 
com as políticas públicas. Em sintonia com esse referencial, foi adotada uma estratégia 
integradora, mediada por metodologias ativas e contextualizada em cenários reais; 
operacionalizada por meio de um evento, no formato de um ciclo de dez palestras, 
proferidas de maio a setembro de 2013 em quatro hospitais, três Unidades de Pronto 
Atendimento – UPAs e em três auditórios; um dos Trabalhadores Rurais de Apodi/RN e 
dois do Campus Central da UERN. Participaram da equipe executora três docentes da 
FACS - UERN, nove estudantes de graduação em Medicina, duas técnicas e sete 
profissionais oriundos de instituições externas. 
 
Resultados 
 

Foram, assim, contemplados 281 profissionais, docentes e acadêmicos das áreas da 
Saúde, do Direito e da Segurança, conforme mostra a tabela 1.  

 
O ciclo de palestras contribuiu para a integração entre o ensino e os serviços de 

saúde e para a formação e a qualificação de recursos humanos para o atendimento de 
pacientes em situação de violência, dentro de uma visão ampliada de saúde e cidadania. Ao 
mesmo tempo, o   evento favoreceu a difusão das ações da equipe, iniciada com a mesa 
redonda que aconteceu em outubro de 2013, no auditório da FACS - UERN.  

Ressalta-se a importância das ações realizadas para o fortalecimento das políticas 
públicas, normas e diretrizes vigentes. Os resultados obtidos foram efetivos, tendo em vista 
a ampla divulgação dada à Norma Técnica (BRASIL, 2013) e ao protocolo, tanto em 
âmbito intrainstitucional, quanto externo. Além da instrumentalização de profissionais e 
equipes, o evento proporcionou um espaço propício para a reflexão sobre um importante 
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problema de saúde pública, como é a violência sexual e discutir a conduta a ser seguida 
diante de ocorrências dessa natureza, dentro de uma perspectiva ampla.  

Levando em conta que a disseminação dessa tecnologia nos serviços de saúde pode 
contribuir para o atendimento de qualidade e resolutivo, a formação de multiplicadores, 
estimulada mediante o diálogo com os profissionais, durante as palestras, representa uma 
iniciativa que soma um avanço significativo no enfrentamento à violência sexual, no Oeste 
potiguar.  
 

 
 

ILUSTRAÇÃO 1 – Membros do grupo GAMAS, em 
atividade de divulgação do protocolo, na Faculdade de 
Ciências da Saúde da UERN, em Mossoró - RN, 2013. 
 
Fonte: Acervo Grupo GAMAS.  

 
Conclusão 
 

O Ciclo de Palestras para divulgação do protocolo criado pelo Grupo de 
Atendimento a Mulheres e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual – GAMAS – FACS 
proporcionou uma rica vivência na organização e realização de eventos multiprofissionais 
e interinstitucionais, com ênfase na qualificação de profissionais e equipes de saúde para o 
enfrentamento da violência sexual, em nossa região. Foi dada contribuição para a 
materialização de um novo modelo em saúde e atenção, como também para a cidadania e o 
desenvolvimento científico e tecnológico de Mossoró, a partir de uma proposta que 
incorpora as concepções e diretrizes emanadas da Política Nacional de Extensão 
Universitária (BRASIL, 2012).  

A ação é inédita no Rio Grande do Norte e sua repercussão abre perspectivas para a 
amplificação dos benefícios proporcionados à comunidade, a partir da implantação do 
protocolo, nas unidades da Rede SUS, prevalecendo a expectativa de consolidar as 
parcerias já existentes e de ampliar a nossa rede de colaborações.  
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Nossos empenhos, atualmente, estão direcionados à reativação do Núcleo de 
Violência do Rio Grande do Norte, junto ao Programa VIVA.  Outra expectativa é a de 
fortalecermos a necessidade da notificação compulsória, crucial para que o problema da 
violência sexual possa ser enfrentado de forma eficaz, com base na sua real dimensão. 
Hoje, o ambulatório de atendimento às vítimas instalado na UERN, juntamente com o 
Grupo GAMAS – FACS, integra o fluxograma do VIVA, em Mossoró/RN.    
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Introdução 
 
 O trauma pode ser definido como um conjunto de perturbações causadas subitamente 
por um agente físico, de etiologia, natureza e extensões muito variadas e inesperadas. No 
entanto, a discussão sobre esse assunto como problema de saúde pública deve começar pela 
definição científica do que seja o trauma. Segundo a National Association of Emergency 
Medical Technicians, trauma é um evento nocivo que advém da liberação de formas 
específicas de energia ou barreiras fixas ao fluxo normal de energia (NAEMT, 2007). No 
entanto, a sociedade contemporânea depara-se constantemente com notícias de agravos que 
até o século passado poderiam incorrer em ficção científica. Temas como os desastres de onze 
de setembro, ataques a escolas e a adolescentes e desastres naturais destruindo cidades inteiras 
são reais no mundo atual. Ademais, nossa sociedade é cada vez mais uma sociedade de vinte e 
quatro horas exigindo um grande número de profissionais trabalhando durante a noite, 
ininterruptamente (GASPAR, MORENO, MENA-BARRETO, 1998). Em contrapartida, cada 
vez mais aumenta a pressão sobre a adoção de modelos de serviços de emergência que 
primam por presteza, precisão e competência dos profissionais. Neste sentido, o treinamento 
de agentes penitenciários, que não fazem parte de nenhum grupo específico da área da saúde, 
para atuarem no atendimento a vítimas de violência dentro da penitenciária federal, foi 
previsto tendo em vista a potencialidade de risco de vida dos detentos e dos próprios agentes 
no exercício de sua função e a demora até a chegada do serviço de socorro especializado, dada 
a localização do presídio, podendo levar de 15 a 30 minutos, tempo essencial para a 
manutenção de uma vida. Diante disso, seria prudente a existência de um grupo de 
profissionais capacitado para atuar diante de uma necessidade no cotidiano do seu trabalho. A 
Penitenciária Federal de Mossoró foi inaugurada em 2010 sob forte protesto da sociedade 
mossoroense. Na oportunidade, os reclames eram voltados para a insegurança que assolaria o 
município como um todo. Contudo, a penitenciária encontra-se instalada nas proximidades da 
cidade, entre Mossoró e Baraúnas, com capacidade para abrigar 300 apenados de alta 
periculosidade e por este motivo padece do risco da violência iminente, ainda que todos os 
internos permaneçam sem comunicação direta. Contudo, a superlotação de alguns presídios 
corrobora para que essa violência seja propagada, como defende Damaceno de Assis (2007) 
quando afirma que [...] A superlotação das celas, sua precariedade e insalubridade tornam as 
prisões um ambiente propício à proliferação de epidemias e ao contágio de doenças. Todos 
esses fatores estruturais, como também a má-alimentação dos presos, seu sedentarismo, o uso 
de drogas, a falta de higiene e toda a lugubridade da prisão fazem com que o preso que ali 
adentrou numa condição sadia de lá não saia sem ser acometido de uma doença ou com sua 
resistência física e saúde fragilizada. Mediante a isto, este projeto justifica-se como relevante 
à medida que se materializará na capacitação de agentes penitenciários voluntários para 
atuarem em desastres e acidentes com múltiplas vítimas na Penitenciária Federal de Mossoró, 
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colaborando com a formação e solidificando um socorro de urgência, que poderá ser prestado 
a qualquer momento a qualquer vítima de trauma, especialmente as vítimas de grandes 
sinistros e acidentes. Neste sentido o projeto objetiva capacitar os agentes penitenciários da 
Penitenciária Federal de Mossoró/RN para aplicação de Suporte Básico de Vida (SBV) em 
situações de urgência/emergência. Desta forma, foi elaborado um projeto direcionado aos 
Agentes Penitenciários da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, justificado como relevante à 
medida que se materializará na capacitação desses agentes para atuarem em desastres e 
acidentes com múltiplas vítimas nesta instituição federal, com o intuito de colaborar com a 
implantação de um atendimento de urgência/emergência, que poderá ser prestado aos 
apenados em situação iminente de morte. Neste sentido o projeto teve como objetivos 
capacitar os agentes penitenciários da Penitenciária Federal do município de Mossoró, Estado 
do Rio Grande do Norte, na aplicação do Suporte Básico de Vida em situações de 
urgência/emergência.  
 
Metodologia 
 
 O projeto foi desenvolvido na Penitenciária Federal de Mossoró, Estado do Rio 
Grande do Norte no período de novembro de 2012 a setembro de 2013, direcionada aos 
agentes penitenciários desta instituição, coordenado por um docente e com a participação de 
09 discentes da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN) selecionados através de edital, tendo como colaboradores um enfermeiro e 
uma terapeuta ocupacional, responsável pelo setor saúde do Presídio Federal. A proposta foi 
elaborada após visita prévia a Penitenciária Federal, que em contato com a equipe de saúde, 
informaram alguns necessidades a serem trabalhadas com o intuito de melhorar a assistência 
prestada aos apenados dessa instituição federal. Optou-se pela aplicação do Suporte Básico de 
Vida, em detrimento da linha de pesquisa do Professor. A proposta foi elaborada e após sua 
aprovação pela Pró-reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), professores e discentes se reuniram dando início a elaboração dos conteúdos a serem 
ministrados durante a sua aplicação nos momentos teórico-práticos durante o curso de 
capacitação, o qual seria desenvolvido a 60 agentes penitenciários divididos em três turmas.  
O curso foi ministrado in loco, na própria Penitenciária Federal, no meses de março e abril do 
ano de 2013, durante as sextas feiras. Para o desenvolvimento das atividades teóricas foi 
utilizado projetor de multimídia para a projeção dos slides e vídeos contribuindo para a 
transmissão dos conhecimentos. Para os momentos práticos foram utilizados bonecos e 
materiais específicos, inerentes à prática do suporte básico de vida, auxiliando nos momentos 
das simulações práticas. A avaliação se deu a partir de dois momentos como o objetivo de 
desvelar a contribuição do curso na formação dos agentes penitenciários, além de avaliar a 
aprendizagem, com a aplicação de questionários antes e após a aplicação do curso.  O pré-
teste foi aplicado antes do início das aulas com o objetivo de demonstrar os conhecimentos 
prévios dos agentes sobre a temática. O pós-teste foi aplicado ao final do curso com o 
objetivo de avaliar a contribuição do curso para esses agentes penitenciários. A avaliação da 
aprendizagem foi realizada através de provas escritas e de simulado prático, no qual foi 
realizada a encenação de uma situação crítica com múltiplas vítimas no interior da 
penitenciária. O curso de capacitação foi dividido em três turmas, com uma média de vinte 
participantes em cada uma e carga horária de vinte horas.  
 
Resultados 
  
 Percebeu-se através do pré-teste que os agentes penitenciários não tinham 
conhecimento suficiente para atuarem em situações de urgências/emergências, visto que a 
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porcentagem de acerto do questionário oscilou entre 50-60%, fato esse também percebido 
durante os momentos das aulas teóricas-práticas. Durante o pós-teste os agentes penitenciários 
conseguiram atingir a notável porcentagem de 100% de acerto no questionário e média de 
95% nas provas teóricas e práticas, permitindo assim a compreensão de que todos eles 
partiram de um nível de imperícia em suporte básico de vida para uma condição de 
habilitados a prestar essa assistência pré-hospitalar a vítimas de trauma no âmbito da 
Penitenciária Federal de Mossoró, de maneira a prover um melhor prognóstico no 
atendimento às vítimas até a chegada do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) na instituição.  
 
Conclusão 
 
 A realização desse curso de capacitação revelou-se desafiador para professores, 
discentes e também para os agentes penitenciários, com o surgimento de dificuldades 
relacionadas a adesão dos agentes penitenciários ao curso, incompatibilidade de horários dos 
agentes, a própria dinâmica do serviço da Penitenciária Federal de Mossoró que tornaram 
inviáveis a realização do curso de capacitação com todos os agentes. Tratou-se de um curso 
extremamente relevante para agentes penitenciários, seja para o atendimento aos colegas de 
trabalhos ou aos apenados em situações que envolvem as urgências/emergências até a chegada 
do SAMU ou em deslocamento para a instituição hospitalar de referência nessa área no 
município. Percebeu-se ainda a necessidade de se expandir tal curso para as penitenciárias 
estaduais, visto que estas também são vulneráveis a ocorrência de situações que envolvem as 
urgências/emergências.  
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Introdução 
 

O Programa de Promoção, Assistência e Educação em Saúde do Semiárido Potiguar 
– PAESSP da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN foi criado em Agosto 
de 2013, com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições de saúde e da qualidade 
de vida da população; a qualificação de equipes de saúde e de potencializar o processo 
formativo de futuros profissionais. 

O PAESSP surgiu a partir da articulação entre um projeto oriundo do Departamento 
de Enfermagem – DEN/FAEN/UERN e três projetos do Departamento de Ciências 
Biomédicas – DCB/FACS/UERN. 

O referencial teórico do programa são os princípios norteadores das Conferências 
Mundiais de Saúde (WHO, 2009) e da Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 
2010), bem como aqueles contidos no documento da Comissão Nacional sobre Determinantes 
Sociais da Saúde – CNDSS (2008) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação em Enfermagem (BRASIL, 2001a) e em Medicina (BRASIL, 2014). 

Coadunando com esse referencial, prima-se pela realização de ações capazes de 
estimular o bem estar e o desenvolvimento de pessoas, famílias e comunidades, abrangendo, 
inicialmente, a cidade de Mossoró - RN e, mais recentemente, a cidade de Apodi - RN. 

O foco dessa ação extensionista é o atendimento a pessoas e grupos vulneráveis, 
como crianças e jovens, mulheres, pessoas em situação de violência, comunidades localizadas 
em áreas atingidas pela estiagem, entre outros, assim como aquelas situadas em áreas de 
reduzidos indicadores socioeconômicos, as quais participam de atividades socioeducativas, 
atendimento ambulatorial e exames preventivos, como o teste do reflexo vermelho, 
popularmente conhecido como teste do olhinho. Levando em conta o perfil populacional em 
nossa região e no Brasil, as ações nas áreas de Ginecologia, Pediatria e Saúde Coletiva 
vinculadas ao PAESSP, apresentam um elevado potencial de impacto social. 

No segundo ano consecutivo em atividade, o programa PAESSP - UERN caracteriza-
se como uma ação de continuidade, cujo relato de experiência é o objetivo do presente 
trabalho, apresentando os resultados alcançados e os produtos desenvolvidos, bem como os 
desafios presentes e perspectivas. 
 
Metodologia 
 

A estratégia metodológica utilizada nas ações desenvolvidas no Programa de Extensão 
PAESSP/UERN visa a articulação das dimensões do Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio 
de abordagens integradas e integradoras, partindo da análise da realidade, necessidades e 
demandas, tanto das comunidades e grupos-alvo, quanto dos estudantes, no seu processo de 
formação. 

A articulação com a pesquisa é mediada por colaborações com os grupos de pesquisa 
Marcos Teóricos Metodológicos Reorientadores da Educação e do Trabalho em Saúde – 
DEN/UERN e Grupo de Estudos em Saúde Coletiva – GESC – DCB/UERN. 

121 

mailto:patriciaegiovanni15@gmail.com


Operacionaliza-se por meio de metodologias ativas, como aquelas mostradas na 
ferramenta didática conhecida como “Maleta Futura Saúde” (BRANDÃO, 2009), bem como 
métodos, técnicas e procedimentos apropriados para a realização das consultas ambulatoriais, 
procedimentos e exames. Nos eventos e cursos são utilizados recursos audiovisuais e de 
tecnologia da informação, ferramentas de mídias sociais e digitais.   

Maior sustentabilidade das ações é proporcionada pela rede de colaboradores e 
parceiros construída, contribuindo para o impacto social e a continuidade desejados. 
Harmonizando com uma concepção ampliada de saúde, colaborações intersetoriais 
possibilitam o desenvolvimento de ações complexas, englobando diversos aspectos da 
realidade e proporcionando subsídios para a transformação desejada.   

O processo avaliativo é participativo e permanente e incorpora os indicadores, 
dimensões e categorias propostos pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de 
Educação Superior Públicas Brasileiras – FORPROEX (BRASIL, 2001b).    
 
Resultados 
 

A equipe do PAESSP - UERN é composta, atualmente, por 12 docentes, 31 estudantes 
dos cursos de Enfermagem e Medicina e duas técnicas, entre membros vinculados à UERN e 
colaboradores de instituições externas. 

Entre Agosto de 2013 e Outubro de 2014 foram contempladas 3563 pessoas. Nos 
ambulatórios de Ginecologia e Pediatria da Faculdade de Ciências da Saúde – FACS - UERN 
foram atendidos 1120 pacientes, os quais também participaram de uma ou mais das 112 
atividades educativas ofertadas na sala de espera, aproximando, dessa forma, as dimensões da 
Promoção, Prevenção e Atenção à Saúde.  

No âmbito dos projetos de Pediatria, 560 testes do olhinho, realizados em crianças de 
zero a um ano de idade representam ampliação do acesso a serviços de saúde de qualidade, 
através da oferta de um exame importante para a detecção precoce de doenças sérias e que 
está em fase de implantação na rede pública. 

Da mesma forma, o acompanhamento sistematizado de 10 pacientes em situação de 
violência, proporcionado por uma equipe multidisciplinar, agrega um importante avanço na 
concretude das novas tendências em saúde e atenção em nossa região, mediante o 
atendimento humanizado, digno e a resolutividade, favorecidos pelo uso de protocolo 
apropriado.  

Em três escolas estaduais em Mossoró, 750 crianças e 15 professores participaram de 
atividades educativas para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis – DST/AIDS e 
em uma quarta, 250 alunos e 5 professores participaram de quatro oficinas para captação da 
realidade e necessidades de saúde prevalentes. 

Três eventos e um curso foram ofertados, sendo os primeiros uma mesa redonda, um 
ciclo de palestras e uma feira de ciências e o último, um curso teórico-prático em hanseníase, 
capacitando 50 estudantes de Medicina para trabalhos de busca ativa, realizados em escolas 
públicas localizadas em áreas de alta prevalência da infecção, em Mossoró (NOBRE et al., 
2013).     

Na mesa redonda, 132 pessoas, entre profissionais e estudantes das áreas do Direito, 
Saúde e Segurança, além de gestores e autoridades acadêmicas, participaram da apresentação 
de um protocolo clínico, desenvolvido pela equipe do projeto Grupo de Atendimento a 
Mulheres e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual- GAMAS – FACS. Já no ciclo de 
palestras para implantação do protocolo na rede pública de Saúde, foram qualificados 281 
profissionais das equipes de Mossoró e Apodi, que atuarão como multiplicadores dessa 
tecnologia.  
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Por sua vez, a feira de ciências aconteceu durante a Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia 2013 e Semana Potiguar de Ciência e Tecnologia 2013, em uma escola estadual 
da zona rural de Mossoró, sendo contemplados 350 membros dessa comunidade escolar, 
contribuindo para a divulgação de ciência e tecnologia em saúde e qualidade de vida e para a 
resiliência da comunidade.  

Aspectos da experiência vivenciada e resultados obtidos foram divulgados em seis 
eventos; quatro nacionais, um regional e um local, onde foram apresentados oito trabalhos. 
Entre eles, o trabalho intitulado: “Busca ativa da hanseníase entre escolares como estratégia 
para diagnóstico precoce em município hiperendêmico” (NOBRE et al., 2013) foi selecionado 
como melhor trabalho no tema Epidemiologia e Controle, durante o 7° Simpósio Nacional de 
Hansenologia, corroborando a importância da ação realizada pela equipe de Saúde Coletiva, 
em colaboração com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, no 
enfrentamento da hanseníase, doença associada a baixos determinantes sociais de saúde, 
incorporada, pela Organização Mundial de Saúde, à  lista das doenças negligenciadas e que, 
apesar dos esforços realizados, ainda persiste, mundialmente. 
 Além dos trabalhos apresentados, são produtos acadêmicos desenvolvidos nesse 
período: a peça teatral “Carta aos Usuários da Saúde”, criada pela equipe de Enfermagem, na 
qual mostra-se o histórico e importância das ações do Sistema Único de Saúde - SUS; o 
Protocolo de atendimento a vítimas de violência sexual e a página eletrônica, de autoria da 
equipe do grupo GAMAS - FACS; duas cartilhas: uma sobre a importância do teste do 
olhinho para a saúde da pessoa, da equipe de Pediatria e outra, sobre DSTs, elaborada pela 
equipe do projeto “Ambulatório em DST/AIDS”, também responsável pelo desenvolvimento 
e atualização de uma página eletrônica sobre o tema. Também foram vinculados dois novos 
projetos de extensão: o Projeto do Teste do Olhinho e o GAMAS - FACS. 
 
Conclusão 
 

Os resultados apresentados constatam o elevado potencial de impacto social e 
formativo do trabalho realizado pelas equipes, no âmbito das ações vinculadas ao Programa 
de Promoção, Assistência e Educação em Saúde do Semiárido Potiguar – PAESSP - UERN, 
contribuindo para a saúde, o desenvolvimento e a coesão social em nossa região, bem como 
para a concretude de políticas públicas cruciais, como o SUS, a formação de futuros 
profissionais de saúde e a qualificação profissional. 

As perspectivas a curto e médio prazo, são: ampliação da abrangência das ações e da 
plataforma de produtos acadêmicos; realização de atividades itinerantes; articulação com os 
Programas de Residência Médica da FACS - UERN, assim como com equipes gestoras, em 
nossa região, para realização de um curso de qualificação em Atenção Primária à Saúde – 
APS. 

No atual cenário de saúde, o provimento, fixação e qualificação de profissionais e 
equipes de saúde, a interiorização dos serviços e a consolidação das principais políticas 
públicas de saúde, configuram aspectos estratégicos em saúde pública. Diante disso, o 
fortalecimento de ações como a que foi relatada merece prioridade, colocando-se a 
importância do financiamento, para a continuidade e o redimensionamento das mesmas, 
mediante o estímulo à participação de estudantes, ampliação da divulgação, suporte 
operacional e logístico e incentivo à produtividade.     
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Introdução 
 

O projeto de extensão “Capacitação em Java” - Edital PROEC-UFERSA 019/2013 – 
nasceu em função da necessidade de qualificação profissional na região do semiárido potiguar 
(especificamente, Mossoró-RN), de estudantes dos níveis técnico e superior e de profissionais 
da TI (Tecnologia da Informação) quanto ao desenvolvimento de aplicações multiplataforma 
para a Internet e dispositivos móveis. A capacitação ocorre nos laboratórios de computadores 
vinculados ao Bacharelado em Ciência da Computação, na UFERSA. 

Salienta-se que o projeto também pretende encorajar e estimular o seu público-alvo 
quanto à obtenção de certificação profissional – reconhecida no mercado como uma forma de 
garantia da habilidade e experiência no uso de uma determinada tecnologia, o que confirma 
um diferencial e agrega credibilidade ao currículo profissional.  

Em seus pilares técnico e social, a Capacitação em Java busca auxiliar no 
desenvolvimento da competência técnica de estudantes e profissionais de TI frente aos 
desafios detectados/impostos pelo mercado e sociedade, em nível regional e nacional, em 
termos de sua qualificação profissional. 
 
Metodologia 
 

A Capacitação em Java engloba quatro módulos ministrados por docentes efetivos 
proponentes, auxiliados por dois estudantes bolsistas do Bacharelado em Ciência da 
Computação da UFERSA.  

A metodologia de trabalho compreende a elaboração de material didático; a 
divulgação do calendário de cursos junto à comunidade mossoroense; a organização e a 
execução dos cursos de acordo com um calendário próprio; a elaboração e aplicação dos 
exames de verificação de aprendizagem ao final de cada curso e a verificação contínua da 
qualidade dos cursos junto aos participantes.  

O material didático é elaborado com o objetivo de estimular o desenvolvimento 
cognitivo dos participantes, e isso será baseado nas principais fontes bibliográficas sobre o 
assunto [DEITEL and DEITEL 2010, CORNELL and HORSTMANN 2012], sempre 
considerando a explicação dos tópicos com o auxílio de exemplos práticos. 

A fim de alcançar o público-alvo, considerando suas diversificadas atividades diárias, 
planejamos a realização dos quatro módulos de 20h, na forma de três turmas cada: uma turma 
no turno matutino, uma turma no turno vespertino e uma turma aos sábados. A execução dos 
módulos está embasada nos seguintes procedimentos didáticos: Explanação dos tópicos 
citados, por meio de exemplos práticos, com o auxílio de ferramentas próprias para o 
desenvolvimento de código em Java; Exercícios práticos de desenvolvimento de código 
orientado a objetos em Java; Resolução de questões de simulados do exame de certificação 
Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer [ORACLE 2014].  

Ressaltamos que, ao final de cada curso, como um indicador do processo de ensino-
aprendizagem, aplica-se um exame de verificação de conhecimento aos participantes, de 
modo que se exige 70% de aproveitamento no exame e 70% de frequência para a obtenção do 
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respectivo certificado. Após a conclusão de cada curso, os participantes também serão 
convidados a preencher um formulário com critérios específicos para fins de avaliação de 
qualidade. 
 
Resultados 

 
Para o módulo 01, foram recebidas 203 inscrições. Foram ministradas as quatro 

turmas, a saber: matutino (08h às 12h) e vespertino (14h às 18h), de 25 a 29 de agosto de 
2014, e aos sábados (08h às 12h), de 02 a 30 de agosto de 2014; além de uma turma extra aos 
sábados (08h às 12h), de 27 de setembro a 25 de outubro de 2014. Foram gerados 71 
certificados de participação referentes aos participantes com um aproveitamento no exame de 
verificação e frequência maiores ou iguais a 70%, conforme estipulado na proposta de projeto. 
A tabela 1 apresenta a relação entre o número de participantes e a porcentagem daqueles que 
obtiveram um aproveitamento maior ou igual a 70% no referido exame de verificação. 

 
Tabela 1 – Aproveitamento no Exame de Verificação de Aprendizagem – Módulo 01 
Turma Número de Participantes Número de Aprovados Percentual de Aprovados 
Matutino 15 10 66,7% 
Vespertino 17 12 70,6% 
Sábados 53 49 92,4% 

 
A fim de aprimorarmos a qualidade dos módulos que compõem a Capacitação em 

Java, requisitamos aos participantes, o preenchimento de um formulário de avaliação de 
qualidade próprio, cujos critérios são observados, com base nos níveis: Ruim, Regular, Bom, 
Muito Bom ou Ótimo. A tabela 2 apresenta um resumo da avaliação de qualidade das turmas 
ministradas para o Módulo 01. 

 
Tabela 2 – Resultado da Avaliação da Qualidade do Módulo 01 
Critérios Ruim Regular Bom Muito bom Ótimo 
Cumprimento do horário das aulas do 
início ao fim 0% 0% 0% 38% 62% 

Cumprimento do conteúdo programado 
para o módulo 0% 0% 12% 18% 71% 

Clareza na apresentação do conteúdo 0% 0% 9% 21% 71% 
Incentivo à participação dos alunos 3% 3% 6% 26% 62% 
Disponibilidade para tirar dúvidas dos 
alunos 0% 0% 3% 26% 71% 

Coerência entre o nível de exigência no 
exame de verificação de aprendizagem 
e o conteúdo ministrado 

0% 0% 6% 38% 56% 

 
No momento, estão agendadas três turmas do módulo 02: matutino (08h às 12h), de 

17 a 21 de novembro de 2014, vespertino (14h ás 18h), de 24 a 28 de novembro de 2014 e aos 
sábados (08h às 12h), de 25 de novembro a 20 de dezembro de 2014. Em 2015, dar-se-á 
continuidade ao trabalho, com datas prováveis para a realização dos módulos 03 e 04 em 
janeiro e março, respectivamente. 
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Conclusão 
 

A capacitação em Java contribui para a formação de profissionais qualificados, na 
região de Mossoró-RN, para o desenvolvimento de sistemas de software, favorecendo a visão 
da aplicabilidade de uma linguagem de programação comercial em contextos reais.  

Atualmente, o projeto está em execução e, à medida que os demais módulos forem 
ministrados, buscar-se-á um conjunto de melhorias quanto aos desafios particulares do 
ensino-aprendizagem de linguagens de programação. Em adição, espera-se também que os 
participantes tornem-se capacitados para o desenvolvimento de sistemas complexos com base 
no conhecimento adquirido ao longo do projeto.  
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Introdução 

 

O projeto SAE AeroDesign é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia 

que tem como principal objetivo propiciar a difusão e o intercâmbio de técnicas e 

conhecimentos de Engenharia Aeronáutica entre estudantes e futuros profissionais da 

engenharia da mobilidade, através de aplicações práticas e da competição entre equipes. Ao 

participar do projeto SAE AeroDesign, o aluno se envolve com um caso real de 

desenvolvimento de projeto aeronáutico, desde sua concepção, projeto detalhado, construção 

e testes de um aerodesign. No Brasil o projeto recebe o nome de Competição SAE BRASIL 

AeroDesign. (Regulamento SAE Aerodesign 2014) 

 

Metodologia 

 

Os alunos envolvidos neste projeto que participaram da Competição SAE 

BRASIL Aerodesign formaram uma equipe de no máximo 15 (quinze) alunos que 

representaram a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Esta equipe é 

desafiada anualmente com novos regulamentos baseados em desafios reais enfrentados pela 

indústria aeronáutica, como por exemplo, otimização multidisciplinar para atendimento de 

requisitos conflitantes, redução de peso através de otimização estrutural, instrumentação e 

ensaios em vôo dos protótipos, entre outros. A Competição SAE BRASIL AeroDesign é 

composta por três categorias distintas: Regular, Aberta e Micro, com requisitos específicos 

aplicáveis à cada uma destas. A equipe da UFERSA participou na categoria Regular. De 

maneira geral, a Categoria Regular possui maiores restrições, enquanto as categorias Aberta e 

Micro dão maior liberdade de projeto às equipes. 

As avaliações e classificação das equipes são realizadas em duas etapas: 

Competição de Projeto e Competição de vôo, onde os projetos são avaliados 

comparativamente por engenheiros da indústria aeronáutica, com base na concepção e 

desempenho dos projetos. (Regulamento SAE Aerodesign 2014). 
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Para cumprir as exigências da Competição, os alunos tiveram que desenvolver as 

diversas fases do projeto, entre elas (Rodrigues, 2014; Raymer, 1992): 

− Projeto aerodinâmico: através do estudo de mecânica dos fluidos; 

− Projeto estrutural: através do estudo de resistência dos materiais e projetos mecânicos; 

− Programação da fabricação e montagem da aeronave; 

− Projeto do sistema de controle de vôo (controle remoto); 

− Testes de vôos; 

− Captação de recursos financeiros: através de ações de marketing. 

Para isso, a equipe foi dividida em grupos de trabalhos de cada área, sendo estes: 

− Grupo de Estudos Aerodinâmicos; 

− Grupo de Desempenho; 

− Grupo de Cargas e Estrutura; 

− Grupo de Controle e Estabilidade; 

− Grupo de Elétrica; 

− Grupo de Administração e Marketing. 

 

Resultados 

Como planejado, formou-se um equipe de 15 alunos encabeçado pelos autores 

deste trabalho. Foi projetado e construído um aerodesign conforme as especificações do 

regulamento técnico. Para tanto foi necessário captação de recursos e serviços de empresas 

em forma de apoio e patrocinadores. Conforme Figura 01. 

 

 
Figura 02 – Avião projetado e construído pela equipe. 

Fonte: Autoria própria 
 

Esta participou da 16ª Competição SAE Brasil Aerodesign na cidade de São José 

dos Campos, estado de São Paulo, juntamente com mais 58 equipes nacionais e 

internacionais. Conforme Figura 02. 
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FIGURA XX – Equipe Pegazuls 2015 

Fonte: Autoria própria 
 

Na competição de projeto e vôo a equipe foi avaliada ficando na colocação geral 

em trigésimo segundo (32º) lugar. Entre as equipes do Nordeste a mesma ficou como segunda 

(2º) colocada. (Fonte: http://www.saebrasil.org.br/eventos/programas_estudantis/aero2014/) 

Além dos resultados mensuráveis atingiu-se também os objetivos principais do programa que 

é a vivência dos alunos com um caso real de projeto de engenharia. Aprenderam e lidaram 

com as dificuldades do trabalho em equipe. Tiveram que fazer planos de marketing para 

captação de recursos (financeiros, produtos e serviços) de empresas. Estudaram e aplicaram o 

conhecimento adquirido num caso real, através de pesquisa bibliográfica intensa na área de 

aeronáutica. 

 
Conclusão 
 

A experiência e o conhecimento adquiridos através deste programa de extensão 

ajudarão esses alunos no exercício da carreira profissional, pois estes vivenciaram como um 

projeto nasce e torna-se factível em todas as suas fases. Além disso, o grupo mostrou a 

existência de um grande potencial humano que existe na região do Oeste potiguar, inclusive 

para trabalhar na área de engenharia aeronáutica. 
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Introdução 

 Acredita-se que desde o antigo Egito, os povos utilizavam de uma gama de 
ferramentas da Física, como por exemplo, o plano inclinado na condição de rampa para 
construir suas pirâmides. Acontece que os blocos das pirâmides possuíam grandes pesos em 
vários newtons e seria muito difícil, levarem esses blocos para o topo das pirâmides sem usar 
essas rampas. 

  O plano inclinado consiste em um sistema em que observa o movimento de 
objetos sobre planos inclinados, seja esse objeto subindo ou descendo. Galileu Galilei (1564 – 
1642) afirmava que um objeto móvel em linha reta, deveria manter seu estado de movimento 
em linha reta para sempre sem nenhuma força externa necessária para isto. Galileu testou sua 
hipótese fazendo experimentos com diversos objetos sobre planos inclinados. Observou que 
bolas rolando para baixo tornavam – se mais velozes, enquanto as que rolavam para cima 
tornavam – se menos velozes em um plano inclinado. 

 Hamm e Schumacher(2011, v.6, p.67) afirmam que “no contexto educacional 
discutem-se as possibilidades e vantagens em recriar e estudar tal experimento para uma 
proposta de ensino nas disciplinas de Ciências e/ou Matemática.” A realização do 
experimento do plano inclinado possibilitaria, inicialmente, o envolvimento dos alunos em 
uma atividade experimental e, aliado a um enfoque histórico, ampliaria a abordagem dos 
temas queda livre dos corpos e funções para além da rotina do livro texto e da resolução de 
exercícios. 

 O estudo bem fundamentado de episódios da história da ciência pode contribuir 
de forma significativa para complementar de várias formas o ensino de Ciências (MARTINS, 
2006). No que diz respeito às aulas práticas, a história da ciência pode ser uma fonte de 
aparelhos e experimentos possíveis de serem adaptados e realizados para fins instrucionais 
(MARTINS, 1990). O plano inclinado é frequentemente um dos primeiros experimentos a ser 
estudado pelos alunos nas aulas de física. É relatado na maioria dos livros didáticos como o 
experimento com o qual Galileu chegou à lei matemática do movimento de queda livre dos 
corpos. Através desse experimento Galileu teria descoberto que um corpo em queda livre 
percorre, em tempos iguais, distâncias proporcionais aos números ímpares, ou seja, que a 
distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo. 

Essas conclusões encontradas por Galileu após uma montagem precisa de seu 
equipamento científico, de repetir inúmeras vezes os seus experimentos e de uma criação de 
uma lei física, nós levou a realização de diversas perguntas. 

O que acontece sobre um corpo que desliza em um plano inclinado? Quais forças 
atuam sobre ele? De que maneira se comporta seu movimento? Sua velocidade muda de 
acordo com o tempo? Como deve ser a equação que descreve esse movimento? Essas 
perguntas nos levaram ao estudo do Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). 
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Assim como no estudo realizado por Galileu, nesse trabalho, aqui apresentado, fez-se 
um plano inclinado de madeira bastante semelhante, no entanto, fez-se uma esfera rolar por 
dentro de um tubo contendo diferentes fluidos de diferentes viscosidades, até medir por meio 
de uma trena a distância do objeto no mesmo instante em que se obtinha o tempo com um 
cronômetro digital. 

Além das observações físicas e matemáticas obtidas com relação a interferência que 
a viscosidade do fluido realiza sobre a velocidade da esfera, outro meio foi tido como 
importante na realização do experimento. Todo o equipamento utilizado para o estudo em 
questão foi feito de materiais recicláveis e/ou reutilizados. 

 

Importância de materiais reutilizados em experimentos de física 

 As técnicas de aprendizagem com materiais de baixo custo possibilitam ao 
estudante de Física uma maneira rápida, fácil e barata de desenvolver o interesse em obter 
novos experimentos. Ao desenvolver um novo equipamento de Física com materiais 
reutilizados, o profissional está buscando uma forma segura e limpa de realizar o 
experimento, pois todo o material utilizado por ele certamente iria para o lixo. Além disso, as 
atitudes de desenvolver seu próprio experimento com tipos de materiais possibilitam a relação 
entre a física e a sociedade. 

 Para a construção dos equipamentos de plano inclinado foram utilizados 
materiais como madeira, óleo de cozinha reutilizado, encontrado em lanchonetes, óleo de 
freio de carros e tubos de pincel utilizado pelos professores em sala de aula. 

 A importância da reutilização desses materiais fez com que diminuísse o 
impacto ambiental dentro da universidade e da cidade de Pau dos Ferros onde foram 
recolhidos os materiais. Evitou-se a aglomeração de lixo de difícil decomposição no 
ambiente, bem como o desperdício e a contaminação de rios, açudes e barragens reutilizando 
o óleo de cozinha. 

 A partir disso, a utilização de materiais de baixo custo evita o desperdício de 
recursos naturais e resíduos que poluem o meio ambiente, preserva o capital, a substituição de 
produtos de uso único por produtos reutilizáveis, reduz a taxa de produção e diminui os gastos 
econômicos. 
  Essas técnicas de reutilização de materiais vem além de contribuir para o meio 
ambiente, mostram que um experimento de total importância para a prática de ensino da 
física, pode ser feito com equipamentos que estão praticamente de graça e de fácil alcance. 
Esse meio serve para incentivar o estudante a buscar de forma limpa, rápida e segura  a se 
interessar por aulas práticas que contribuem para o desenvolvimento ou conservação do 
ambiente que o cerca. 
  Os materiais de fácil acesso para a realização desse experimento físico podem 
causar um impacto desejável para vários professores que não têm em suas instituições de 
ensino um bom suporte de laboratório didático.  

 

Parte Experimental  

 Para verificar a exatidão do equipamento, foi necessário buscar equipamentos 
com erros bem pequenos como o cronômetro digital e uma fita métrica, a fim de realizar 
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várias vezes o experimento de movimento retilíneo uniforme e testar a precisão do  
equipamento. 

 Primeiramente, foi calculado o tempo de reação de quem realizou o 
experimento, pois assim conseguimos ter as incertezas das medidas. Foi feito o uso de uma 
mangueira contendo um líquido diferente em cada uma e dentro deles colocado uma esfera 
(partícula de estudo). Este aparato foi construído com o objetivo de fazer com que o líquido 
atribuísse uma resistência ao movimento da esfera de modo que sua aceleração ficasse 
próxima a zero e ela se deslocasse com velocidade constante. 

 Com isso, montou – se o equipamento de madeira por onde foi feito rolar por 
dentro de mangueiras reutilizadas com fluidos de diferentes viscosidades, sendo eles o óleo de 
cozinha reutilizado e o fluido de freio. Por meio de uma fita métrica obteve-se as distâncias 
percorridas pela esfera e no instante em que a esfera passava pela distância esperada, 
marcava-se o tempo com um cronômetro digital. A experimentação foi realizada cinco vezes 
para cada inclinação. Os dados são mostrados nas tabelas (1 – 8).   

 Como visto nas fotos, o equipamento é semelhante há um triângulo retângulo e 
pelas relações trigonométricas obtemos os ângulos β = 78,30º e α = 1,7° para a primeira 
inclinação, β = 74, 31° e α = 15,69° para a segunda inclinação, β = 70,25° e α = 19,75° para a 
terceira inclinação e β = 66,08° e α = 23,92° para a quarta inclinação. 

  
Figura 1 – Plano inclinado montado. 
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Tabela 1 - Dados obtidos pela distância percorrida e o tempo pela esfera no óleo de cozinha 
na Primeira inclinação. β = 78,30º e α = 1,7° 
 
X (cm) T(1)  T(2) T(3) T(4)  T(5) 
10,00 3,54 3,79 4,00 4,62 4,56 
20,00 8,67 8,75 9,51 9,92 9,75 
30,00 14,43 14,14 14,86 15,19 14,74 
40,00 20,96 20,11 21,37 22,16 21,93 
50 26,45 25,73 27,00 28,52 28,19 
60 33,46 32,21 33,59 34,69 33,95 
70 40,62 39,71 40,59 41,76 41,38 
Fonte: Dados obtidos experimentalmente, 2014 
 
Tabela 2 - Dados obtidos pela distância percorrida e o tempo pela esfera no óleo de cozinha 
na Segunda inclinação β = 74, 31° e α = 15,69° 
 
X(cm) T(1)  T(2) T(3) T(4)  T(5) 
10 3,26 3,07 3,30 3,03 2,74 
20 6,43 6,33 6,65 6,41 5,97 
30 9,61 9,54 10,15 9,44 9,18 
40 13,84 13,89 14,52 13,63 13,49 
50 17,83 17,84 18,95 17,79 17,39 
60 21,73 21,88 22,00 21,47 21,34 
70 26,97 25,90 27,01 26,01 25,74 
Fonte : Dados obtidos experimentalmente,2014 
 
Tabela 3 - Dados obtidos pela distância percorrida e o tempo pela esfera no óleo de cozinha 
na Terceira inclinação β = 70,25° e α = 19,75° 
 
X (cm) T(1)  T(s) T(s) T(s)  T(5) 
10 2,33 2,34 2,37 2,36 2,20 
20 5,01 4,82 4,85 4,94 4,74 
30 7,64 7,24 7,27 7,56 7,38 
40 10,90 10,37 10,36 10,64 10,45 
50 13,91 12,99 13,15 13,36 13,29 
60 17,00 15,76 15,97 16,43 16,33 
70 20,34 19,40 19,08 19,81 19,56 
Fonte: Dados obtidos experimentalmente, 2014 
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Tabela 4 - Dados obtidos pela distância percorrida e o tempo pela esfera no óleo de cozinha 
na Quarta inclinação β = 66,08° e α = 23,92° 
 
X(cm) T(1)  T(2) T(3) T(4)  T(5) 
10 1,84 1,89 1,81 1,97 1,68 
20 4,05 4,01 3,80 4,05 3,79 
30 6,30 6,00 6,07 6,21 5,82 
40 8,59 8,44 8,40 8,53 8,11 
50 10,78 10,49 10,54 10,59 10,26 
60 13,35 12,76 12,80 12,82 12,51 
70 15,85 15,62 15,42 15,39 15,13 
Fonte : Dados obtidos experimentalmente,2014 
 
Tabela 5 - Dados obtidos pela distância percorrida e o tempo pela esfera no óleo de freio na 
Primeira inclinação β = 78,30º e α = 1,7° 
X(cm) T(1)  T(2) T(3) T(4)  T(5) 
10 1,07 0,89 0,98 0,96 0,93 
20 2,01 1,98 1,97 1,95 1,98 
30 3,09 3,06 3,13 3,00 3,10 
40 4,13 4,04 4,19 4,10 4,09 
50 5,31 5,41 5,28 5,18 5,21 
60 6,32 6,49 6,36 6,41 6,31 
70 7,38 7,59 7,47 7,43 7,37 
Fonte : Dados obtidos experimentalmente,2014 
 
Tabela 6 - Dados obtidos pela distância percorrida e o tempo pela esfera no óleo de freio na 
Segunda inclinação, β = 74, 31° e α = 15,69° 
X(cm) T(1)  T(2) T(3) T(4)  T(5) 
10 0,66 0,65 0,83 0,79 0,79 
20 1,40 1,47 1,60 1,52 1,54 
30 2,14 2,25 2,26 2,27 2,35 
40 2,96 3,05 2,98 3,08 3,12 
50 3,82 3,86 3,85 3,87 3,98 
60 4,55 4,62 4,64 4,68 4,80 
70 5,30 5,34 5,40 5,42 5,51 
Fonte : Dados obtidos experimentalmente,2014 
 
Tabela 7 - Dados obtidos pela distância percorrida e o tempo pela esfera no óleo de freio na 
Terceira inclinação, β = 70,25° e α = 19,75° 
X(cm) T(1)  T(2) T(3) T(4)  T(5) 
10 0,61 0,55 0,62 0,57 0,60 
20 1,21 1,21 1,25 1,13 1,21 
30 1,88 1,82 1,94 1,73 1,81 
40 2,48 2,43 2,62 2,26 2,44 
50 3,16 3,07 3,29 2,89 3,04 
60 3,76 3,66 3,88 3,55 3,66 
70 4,38 4,35 4,52 4,28 4,26 
Fonte : Dados obtidos experimentalmente,2014 
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Tabela 8 - Dados obtidos pela distância percorrida e o tempo pela esfera no óleo de freio na 
Quarta inclinação, β = 66,08° e α = 23,92° 
X(cm) T(1)  T(2) T(3) T(4)  T(5) 
10 0,55 0,46 0,50 0,50 0,50 
20 1,09 1,01 1,03 0,99 1,02 
30 1,59 1,50 1,57 1,48 1,54 
40 2,17 2,03 2,07 2,00 2,11 
50 2,71 2,51 2,58 2,51 2,57 
60 3,24 3,02 3,12 3,09 3,05 
70 3,75 3,55 3,54 3,63 3,61 
Fonte : Dados obtidos experimentalmente,2014 

 

Resultados e Discussões 

   

As figuras (2 – 3) que seguem, ilustram os gráficos de dispersão dos dados 
experimentais com suas respectivas incertezas para cada um dos fluidos. 

Figura 2 – Gráfico de dispersão dos dados experimentais do Espaço x Tempo, 
para o óleo de cozinha. 

 

Figura 3 – Gráfico de dispersão dos dados experimentais do Espaço x Tempo, 
para o óleo de freio. 
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A partir dos dados de espaço e de tempo coletados para cada inclinação, foi 
aplicado o método de regressão linear para estimar os coeficientes da reta de ajuste 
para cada inclinação. Com a equação da reta de ajuste, utilizamos a regra para a 
propagação de incertezas para podermos propagar as incertezas da variável 
independente para a variável dependente: 

2
2

2
0 )( xy iy i xf

d x
d σσσ 



+=

  (4.1)
 

em que 2
0yiσ  é a incerteza nas medições da variável dependente, 






 )(xf

d x
d

é a derivada da 

função ajustada e 2
xiσ  é a incerteza nas medições da variável independente. No nosso caso, a 

variável independente e a dependente são, respectivamente, o tempo e o espaço. No caso da 
incerteza da variável independente tivemos que calculá-la através da combinação da incerteza 
estatística, dada pelo desvio padrão e da incerteza instrumental que, no nosso caso, devido a 
falta de informação do fabricante do instrumento de medição, é considerada como sendo de 

sa lI n s t r u m e n t0 1,0=σ . Portanto, a incerteza da variável independente é dada por: 

22
aI n s t roE s t a t í s t i cx i σσσ +=

                (4.2) 

Como não houve repetição da medida da variável dependente, a sua incerteza é 
dada pela incerteza instrumental: 

              (4.3) c my i 0 5,00 =σ
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As figuras (4 e 5) ilustram os gráficos de dispersão para os dados 
experimentais com as respectivas incertezas propagadas para as quatro inclinações. 

Figura 4 – Gráfico de dispersão com as incertezas propagadas dos dados 
experimentais do Espaço x Tempo, para o óleo de cozinha. 

 

Figura 5 – Gráfico de dispersão com as incertezas propagadas dos 
experimentos do Espaço x Tempo, para o óleo de freio. 
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Aplicamos o teste de verossimilhança, a partir da estatística (4.4), para que 
pudéssemos avaliar a qualidade do ajuste feito assim como inferir se a esfera atingiu 
a velocidade uniforme no intervalo de espaço em que observamos.  

∑
=








 −
=

n

i i

ii xfy
1

2

2
2 )((

σ
χ ,                            (4.4) 

em que 

ba xxf +=)(                                       (4.5) 

representa a equação da reta ajustada pelo método dos mínimos quadrados. 

Essa inferência funciona da seguinte forma: como estamos lançando a hipótese 
que a esfera está sob o regime de movimento retilíneo uniforme, então a equação que 
rege o seu movimento deve ser uma equação linear. Portanto, se o teste (4.4), com 
determinado nível intervalo de confiança, nos informar que a reta  ajustada não é a 
melhor função que descreve os dados experimentais, isso nos leva a concluir que a 
esfera não se movimenta em regime de movimento retilíneo uniforme. 

O nível de confiança aplicado ao teste (4.4) foi de 98,00%, e para esse nível de 
confiança, as retas ajustadas são as que melhor representam o comportamento dos 
dados experimentais. 

141 



As figuras (6 e 7) ilustram as melhores retas ajustas para as quatro inclinações 
para cada um dos fluídos. 

Figura 6 – Gráfico da reta de ajuste das quatro inclinações do Espaço x Tempo, 
para o óleo de cozinha. 

 

Figura 7 – Gráfico da reta de ajuste das quatro inclinações do Espaço x Tempo, 
para o óleo de freio. 
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Os coeficientes angular (a) e linear (b) assim como suas respectivas incertezas 
(σa e σb) para cada inclinação e para ambos os fluídos estão dispostos na tabela abaixo: 

Tabela 9 : óleo de cozinha 

Inclinação a (cm/s) σa (cm/s) b (cm) σb (cm) 

1 1,65 0,04 4,61 0,95 

2 2,58 0,07 3,64 1,09 

3 3,46 0,10 3,19 1,20 

4 4,49 0,07 2,09 0,68 

 

Tabela 10: Óleo de Freio 

Inclinação a (cm/s) σa (cm/s) b (cm) σb (cm) 

1 9,19 0,07 1,76 0,31 

2 12,79 0,09 0,79 0,31 

3 15,99 0,06 0,64 0,17 

4 19,25 0,06 0,30 0,13 

 

Conclusão 

 O estudo do movimento da esfera é ilustrado a partir dos seus gráficos e mostra 
com precisão, o tipo de movimento descrito pela mesma. Para isso, verifica-se a posição que 
ela vai alcançar e em qual instante ela irá se encontrar e vice - versa. No movimento retilíneo 
uniforme a única variação em função do tempo ocorre com a posição do corpo. Por meio 
dessa prática, pode-se obter a velocidade da esfera para uma inclinação de por exemplo 78,3º. 
Para o óleo de cozinha, obtemos uma velocidade de 1,96 cm/s, com a mesma inclinação; para 
a glicerina, obtemos uma velocidade de 0,19 cm/s e 9,02cm/s para o óleo de freio. A partir 
disso e após submeter a tábua a distintas inclinações, pode-se concluir que a velocidade da 
esfera depende da viscosidade do líquido. 

Do mesmo modo que se obtém a velocidade para a esfera, podemos determinar a 
viscosidade do líquido. Para o óleo de cozinha temos uma viscosidade de 63 centipoise – cP,  
para o fluido de freio 25cP. De acordo com a velocidade e os valores obtidos para a 
viscosidade, observa-se que quanto maior a velocidade, menor será a viscosidade do líquido. 

Por meio desse estudo e dos experimentos realizados nessa pesquisa, observa-se que 
o reuso de materiais que iriam de alguma forma para o lixo, como as mangueiras utilizadas 
para fazer o plano inclinado e os líquidos estudados, pode-se fazer um estudo rigoroso sobre 
determinado assunto de física como plano inclinado e viscosidade. 
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Conclui-se que a existência do fenômeno do movimento retilíneo uniforme dentro do 
plano inclinado e mesmo sem ser perceptível aos nossos olhos é existente, podendo ser 
comprovado através de cálculos e experimentos feitos em laboratório utilizando materiais de 
baixo custo. 
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Introdução 
 

O cultivo de frutas, hortaliças e plantas medicinais em espaços de produção coletiva e 
em quintais, representa uma alternativa promissora para segurança alimentar das populações 
rurais, pois visa o aumento na oferta de remédios e alimentos de elevado poder nutritivo, 
melhoria das condições de vida de grupos sociais em situação de insegurança alimentar e 
estimulo da produção de frutas e hortaliças para o consumo e para a comercialização. Estudos 
e capacitações nessa área colaboram na socialização de conhecimentos e tecnologias de 
produção desses alimentos por meio de processos educativos/agroecológicos. Sendo essa 
produção feita sem uso de insumos externos e sintéticos, como por exemplo, uma produção 
isenta de agrotóxicos, a segurança alimentar é favorecida, visto sabermos que atualmente 
muitas doenças têm origem na alimentação contaminada por insumos da agricultura 
convencional que é largamente utilizada em todo o Vale do Assu. Os membros da 
Comunidade Base Física, no entorno do IFRN Ipanguaçu, acumularam ao longo da história 
conhecimentos relativos à convivência com o ambiente que os cercam, desenvolvendo 
estratégias de sobrevivência e desenvolvimento em meio às dificuldades, seja por causa das 
adversidades climáticas, doenças, ou até mesmo exclusão de políticas públicas. Este 
conhecimento, no entanto, tem se mostrado fragilizado diante do processo de aculturação e 
mudanças que ocorrem devido a diversos fatores ao qual a população está submetida. Visa-se, 
com o auxílio da etnobotânica e agroecologia identificar, fortalecer e aperfeiçoar as práticas 
sustentáveis na condução destes quintais. Objetiva-se a disseminação de práticas 
agropecuárias de base ecológica na Região do Vale do Assu-RN, através dos quintais 
agroecológicos no entorno do Campus Ipanguaçu (Comunidade de Base Física). 
 
Metodologia 
 

Estão sendo realizadas observações diretas, entrevistas abertas e semiestruturadas, 
com auxílio de um diário de campo e registro de imagem (AZEVEDO; COELHO, 2002), 
turnê guiadas, onde o mantenedor do quintal explica os usos e manejos das espécies em 
caminhadas nos quintais (ALBUQUERQUE et al., 2010). Foram feitas medidas de alturas e 
diâmetro das espécies nos quintais, bem como medição dos quintais, obtendo-se assim 
parâmetros fitossociológicos (ARAÚJO; FERRAZ, 2004), e dados para confecção da 
estrutura do quintal (PAULINO, 2009). As espécies não identificadas no campo serão 
coletadas e depositadas em herbário e determinadas a partir de bibliografia especializada 
(ALBUQUERQUE; ANDRADE, 1998; LEWIS, 1987; LORENZI, 2002; LORENZI & 
MATOS, 2008; OLIVEIRA; COELHO, 2004). Durante as visitas ocorre a troca de 
experiências, entre saber popular e saber científico e os proprietários dos quintais são 
convidados a fazer visitas ao IFRN-Ipanguaçu para conhecerem e discutirem as UTDs 
(Unidades Técnicas Demonstrativas) que estão sendo implantadas pelo NEA (Núcleo de 
Estudos em Agroecologia).  
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Resultados 
 

Em visitas iniciais e aplicação dos questionários, já foi possível identificar alguns 
quintais com potencial para serem trabalhados dentro da ótica da agroecologia, pois 67% das 
famílias visitadas apresentaram interesse em trabalhar com agroecologia, conforme resultado 
apresentado na Figura 1.    
       
Figura 1 – Respostas dos entrevistados com relação a pretensão de trabalhar com 

agroecologia. Ipanguaçu, 2014. 
 

 
                              

Apesar do interesse pelo tema e a disponibilidade em receber acompanhamento pelo 
IFRN, alguns quintais têm limitação de disponibilidade de água, quando em comunidades 
mais distante do Campus e baixa disponibilidade de espaço na comunidade mais próxima 
(Base Física de Ipanguaçu). Em torno de 75% dos quintais visitados na comunidade mais 
próxima apresentaram área inferior a 90 m2, chegando, em alguns casos, a área menor que 25 
m2 de área de quintal, o que inviabiliza a introdução de novas espécies arbóreas, 
considerando, ainda a existência de pelo menos uma frutífera ou ornamental nestas áreas. 
Apesar desta limitação, é possível melhorar os quintais existentes com a diversificação das 
espécies herbáceas, sobretudo medicinais e olerícolas, à semelhança da agricultura urbana. 
Um fato interessante é que 27 % das pessoas visitadas usam ou já fizeram uso de agrotóxicos, 
conforme dados extraídos dos questionários. Nos quintais visitados há uma relativa 
diversidade de espécies, tendo sido levantadas 36 espécies, entre frutíferas, medicinais e 
olerícolas, havendo uma predominância de manga, hortelã, capim santo, limão, acerola e 
goiaba. Entretanto, a média de espécies por quintal, ainda é inferior a 6 (seis). Com relação ao 
uso e utilidade das plantas, o principal relato é na forma de chás e sucos, embora haja relatos 
de outros usos, como arborização, comercialização e polpa.  Sessenta por cento (60%) dos 
entrevistados informaram fazer uso de preparados caseiros. Apesar de ser uma região onde 
predomina o uso de agrotóxico em plantios comerciais, nos quintais com plantas para 
consumo doméstico o uso do agrotóxico é evitado, embora ainda seja utilizado em pelo menos 
dois dos quintais visitados (Figura 2). 
 
Figura 2 – Respostas com relação aos principais produtos utilizados nos quintais das casas. 

Ipanguaçu, 2014. 
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A integração da produção vegetal com a pecuária ocorre através da criação de aves 
(galinhas), em pelo menos metade dos quintais visitados. Este é um ponto interessante 
também, por propiciar uma certa produção de resíduos animais que podem ser utilizados na 
produção do composto para a adubação orgânica planejada dos quintais. Considerando os 
dados apresentados, conclui-se que há uma série de fatores objetivos e subjetivos favoráveis 
ao trabalho de extensão pretendido, pois para que haja uma sensível melhora na qualidade dos 
quintais atuais é essencial a adoção de técnicas agroecológicas propostas pelo projeto. Vale 
destacar a boa receptividade dos envolvidos em alguns quintais visitados, condição 
considerada essencial em trabalhos de extensão. 
 
Conclusão 
 

Conclui-se que há uma série de fatores objetivos e subjetivos favoráveis ao trabalho de 
extensão executado, pois para que haja uma sensível melhora na qualidade dos quintais atuais 
é essencial a adoção de técnicas agroecológicas propostas pelo projeto. Vale destacar a boa 
receptividade dos envolvidos em alguns quintais visitados, condição considerada essencial em 
trabalhos de extensão. 
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Introdução 
 
   O ensino, a pesquisa e a extensão na área da contabilidade enfocam nos dias atuais 
essencialmente as seguintes áreas temáticas: auditoria, contabilidade gerencial, educação em 
contabilidade, contabilidade societária, contabilidade tributária e temas contemporâneos tais 
como a contabilidade ambiental, contabilidade comportamental, entre outros. Neste exercício 
de produção do saber, a necessidade da prática em laboratórios é fator indispensável, além de 
consultorias exercidas com atuação do corpo discente para o aluno poder adquirir a habilidade 
do exercício da função de contador.  
 Neste sentido, o Departamento de Ciências Contábeis – DCC, da Faculdade de 
Ciências Econômicas – FACEM, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 
UERN, propôs/viabilizou uma parceria de cunho acadêmico consultiva com a Associação dos 
Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – ADUERN, uma instituição 
que tem um passado e um histórico de resistência e de lutas por uma UERN de qualidade e 
democrática. Esta parceria teve como objetivo a realização de auditoria interna nas contas do 
sindicato, com alunos bolsistas/voluntários tendo a supervisão e responsabilidade técnica de 
um professor contador, na condição de coordenador, devidamente habilitado para o exercício 
da auditoria, através de registro no CRC/RN – Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Norte. Ressalte-se que esta consultoria esteve evidentemente, submissa ao código 
de ética do contabilista e foi norteada pelos princípios que regem a profissão contábil, no 
tocante aos aspectos técnicos, éticos e de sigilo de informações.  
  A auditoria consiste na inspeção das transações administrativas e operacionais de 
uma empresa ou instituição, bem como de suas rotinas e demonstrações contábeis 
(CREPALDI, 2013). Cabe ressaltar que a auditoria é uma ferramenta de gestão, muito embora 
a maioria das pessoas tenha em mente que o trabalho de auditoria é meramente investigativo, 
quando na verdade é preventivo. E é neste sentido que surge a auditoria interna, como suporte 
para que se possa prevenir erros ou fraudes, além de dar fidedignidade aos relatórios 
econômicos e financeiros (ALMEIDA, 2012).  
 Desta forma, este projeto inovador teve o foco de dar uma contribuição prática e 
efetiva em nível de extensão universitária, dando um passo importante para início de outras 
formas de consultoria vinculadas ao ensino da contabilidade, com a função de provocar em 
médio/longo prazo a criação de uma Fundação no Departamento de Ciências Contábeis. Com 
esta ação extensionista, ganhou o ensino na FACEM, materializado com a viabilização da 
prática da auditoria para o aluno. A ADUERN e seus associados foram beneficiados com o 
projeto, uma vez que a auditoria interna projetou a boa imagem da instituição através da 
transparência de suas contas. 
  Portanto, este projeto teve como objetivo geral prestar trabalhos de consultoria na área 
da auditoria. Os objetivos específicos da ação extensionista foram: viabilizar a aprendizagem 
de técnicas de auditoria interna para alunos do curso de Ciências Contábeis, e dar início ao 
processo de criação de uma rede de serviços de consultoria no âmbito do Departamento de 
Ciências Contábeis - DCC, em nível de extensão universitária. 
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Metodologia 
 
 O projeto teve como objetivo a prestação de serviços de consultoria na ADUERN, 
notadamente na inspeção da contabilidade daquela instituição, relatando para a sua diretoria e 
demais associados um diagnóstico das suas contas com relação aos princípios da boa 
administração; seja nas questões administrativas, contábeis, fiscais e trabalhistas. Não houve 
custo para a associação, uma vez que a execução dos trabalhos de auditoria foi presidida pelo 
coordenador do projeto, com apoio de docentes do DCC, alunos bolsistas e voluntários de 
Ciências Contábeis.  
  O período de execução deste projeto foi de 01/09/2007 até 22/09/2009, 
compreendendo 4 (quatro) semestres letivos, com a participação de uma dezena de alunos da 
graduação, que puderam auxiliar na verificação dos registros contábeis, análise de 
documentação comprobatória, aspectos tributários de recolhimento de tributos, imposto sobre 
serviços e contribuições previdenciárias. Foram feitas atuações no tocante ao exame, 
comprovação, avaliação, recomendações relativas à contabilidade, produção e guarda de 
documentação da associação. E, por fim, análise dos sistemas de processamento, registro e 
informações de dados contábeis e financeiros expressos nas demonstrações contábeis. 
  A documentação analisada nos trabalhos de auditoria foi composta de livro diário, 
livro razão e toda documentação comprobatória, sendo esta atividade prevista em contrato 
assinado pelo coordenador do projeto e presidente da Associação dos Docentes da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - ADUERN da época, Prof. Geraldo 
Marques Carneiro, tendo abrangido subsidiariamente ou complementarmente também a 
gestão do presidente prof. Lemuel Rodrigues da Silva. Já o desenvolvimento dos trabalhos de 
auditoria era feito nas dependências de uma das salas dos professores da Faculdade de 
Ciências Econômicas – FACEM.    
  A correta nomenclatura ou classificação destes trabalhos de auditoria, previstos no 
projeto, baseou-se nos preceitos e normas que regulam a profissão contábil, assim como as 
normas brasileiras de auditoria então vigentes, sejam estas com relação aos procedimentos, 
sejam estas com relação à figura do auditor. Como o coordenador e docentes colaboradores 
eram e são sócios da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte - ADUERN não se caberia o uso do termo auditoria externa, mas auditoria interna, 
como corretamente está descrito no título deste projeto.     
  Outrossim, cabe mencionar que nas análises e inspeções feitas não se fez uso de 
amostragens, já que foram auditadas/examinadas 100% (cem por cento) de toda 
documentação apresentada, bem como a sua verificação de registro/lançamento contábil no 
livro diário, e também a análise das disponibilidades, caixa, bancos e equivalentes de caixa.  
 
Resultados 
 
  A norma norteadora dos trabalhos de auditoria utilizada em vigor foi a NBC T 12 do 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (2014), que trata entre outras coisas, das 
normas relativas ao Relatório de Auditoria Interna, que deve conter o objetivo e a extensão 
dos trabalhos, a metodologia adotada, os principais procedimentos de auditoria aplicados e 
sua extensão, eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria, a descrição dos 
fatos constatados e as evidências encontradas, os riscos associados aos fatos constatados, as 
conclusões e recomendações resultantes dos fatos constatados. 
  Foram efetuadas análises e cruzamento de documentações comprobatórias com dados 
da escrituração e informações do balanço patrimonial e demonstração de resultado. Esta 
atividade foi presidida pelo coordenador do projeto, com apoio subsidiário de docentes de 
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contabilidade, bem como pelos 10 (dez) alunos, na documentação cedida pela Associação dos 
Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – ADUERN. 
  Os resultados dos trabalhos de auditoria interna foram apresentados de forma 
semestral, ao final de cada período letivo na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
- UERN, sempre de forma a descrever os aspectos qualitativos e quantitativos, além da 
entrega de um relatório mais detalhado à diretoria do sindicato. 
  Os objetivos de exame, comprovação, avaliação, recomendações, assessoria e 
produção de informações relativas à contabilidade e documentação da Associação dos 
Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - ADUERN foram cumpridos 
relativamente aos períodos objeto de análise; bem como a inspeção dos sistemas de 
processamento, registro e informações de dados contábeis e financeiros.  
  Os resultados apontam que os registros na escrituração contábil de todos os fatos 
comprovados através de documentos foram devidamente contabilizados com seus valores 
corretos, em contas próprias e qualitativamente adequadas na escrituração contábil. Numa 
linguagem mais acessível ao público leigo, é possível afirmar que estes trabalhos feitos na 
análise das contas da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – ADUERN expressa que as suas demonstrações contábeis retratam a sua real e 
fidedigna situação econômica e financeira.  
 
Conclusão 
 
  A sociedade brasileira nos dias atuais clama por lisura e precisa de transparência, seja 
dos órgãos públicos, associações, empresas, sindicatos, governos nos níveis municipal, 
estadual e federal, e inclusive ou fundamentalmente transparência até do contribuinte ou 
cidadão comum na sua prestação de contas anuais à Receita Federal, materializada na sua 
simples declaração de imposto de renda pessoa física.   
  Antes de adentrar no atingimento dos objetivos desta ação extensionista, cabe ressaltar 
seu cunho inovador. No curso de Ciências Contábeis, da Faculdade de Ciências Econômicas – 
FACEM, nunca tinha sido verificado um projeto de ação extensionista com este perfil de 
vinculação prática com o ensino, de efetiva indissociabilidade tão debatida e tão pouco 
efetivada no cotidiano universitário; além de se instituir como um projeto totalmente diferente 
dos tradicionais eventos cujo bojo de atividades eram palestras abertas ao público. 
  Todos os objetivos desta ação de extensão universitária foram atingidos, a começar 
pelo seu objetivo geral de prestar trabalhos de consultoria na área da auditoria, o que foi feito 
e elogiado em programa de rádio da associação no sentido de enaltecer o projeto que mostrou 
a transparência que a Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – ADUERN em dar o exemplo para os demais sindicatos e instituições. 
  Notadamente quanto aos objetivos específicos de viabilizar a aprendizagem de 
técnicas de auditoria interna para alunos do Curso de Ciências Contábeis, este foi atingido; 
uma vez que na prática isto ocorreu atingindo uma dezena de discentes, e não ficou na retórica 
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (até monografia na área da auditoria 
verificou-se após o fim deste projeto). Já no tocante ao foco de dar início ao processo de 
criação de uma rede de serviços de consultoria no âmbito do Departamento de Ciências 
Contábeis, em nível de extensão universitária, pode-se dizer que este projeto plantou uma 
semente, e atualmente, o DCC faz perícias remuneradas em parceria com o Ministério 
Público, além de auditorias em órgãos públicos com efetiva participação de alunos. Isto é, 
criou-se uma cultura.  
  Por fim, este trabalho de auditoria deve ser extensivo aos demais sindicatos, com viés 
de auditoria externa, desde que exista evidentemente a mesma receptividade obtida com o 
então presidente da ADUERN, prof. Geraldo Marques Carneiro; ou na ausência desta a 
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cobrança de seus membros associados. A continuidade deste projeto em outros 
sindicatos/associações de classe seria de grande valia social, uma vez que a auditoria ajudaria 
a dirimir eventuais suspeitas infundadas de uso inadequado dos recursos dos seus sócios, 
ficando aqui a possibilidade de remuneração financeira para docentes e alunos bolsistas, 
fomentando aquilo que a ação do orçamento do poder público não alcança nem tampouco 
intenciona alcançar.  
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