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APRESENTAÇÃO 
 

Eis o V FORPEEXP! 

Reuniões, contribuições, debates, reflexões, PARCERIAS! 

Realizar um evento acadêmico  como o V FORPEEXP só se torna possível quando o 
processo que o inventa é compartilhado. Assim, repensado, o FORPEEXP passou a ser 
discutido  por mais de seis meses. 

Construído com MUITAS MÃOS e idéias até a concretização da sua execução que 
começa AGORA,   

Fruto  da DIVERSIDADE DE CONHECIMENTOS NA ACADEMIA, que se fortalece unida.  

Eis a UNIVERSIDADE no seu processo de construção e reconstrução permanente. 

Este ano, estamos integrados a Feira da Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, evento 
da SEDECT, uma maneira de dar maior visibilidade ao evento e colocar a UEPA no 
centro das discussões para as políticas de desenvolvimento do Estado. 

É neste clima de INTEGRAÇÃO e SATISFAÇÃO, com enorme carinho, que nós das 
comissões do V FORPEEXP te recebemos para as DISCUSSÕES dos eixos que 
pautarão a temática "Universidade e Produção do Conhecimento: Políticas de 
formação para o desenvolvimento regional". 

Seja bem-vindo. 

CLÉA NAZARÉ CARNEIRO BICHARA 
Presidente do V FORPEEXP e Pró- Reitora de Pesquisa e Pós Graduação 
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A CRENÇA NO SOBRENATURAL: traços da cultura e religiosidade paraense 

RAMOS, Milena Gomes; SARRAF, Cíntia Bruna Silva 

milenagr6@hotmail.com 

 

O Pará é um estado com tendências míticas, desde a infância se ouve e se conta 
histórias como a da Matinta Perera, a moça do táxi em Belém, e até mesmo contos de 
aparições de seres sobrenaturais. Isso se deve pela forte influência das crendices 
populares que não morreram mesmo com o avanço tecnológico, pois fazem parte da 
cultura popular transmitida à gerações, por via de oralidade. Nesse mundo de histórias 
extraordinárias surgem as questões: a cultura e a religiosidade influenciam na crença em 
aparições sobrenaturais? E até que ponto estas influenciam? Nosso trabalho se justifica 
por ainda não haver um estudo aprofundado sobre as influencias e relações dessas 
crenças em aparições e personagens das narrativas populares com o cotidiano e cultura 
paraense. Através deste proporcionaremos aos ouvintes um conhecimento mais amplo 
acerca do assunto citado e mostraremos casos sobrenaturais narrados por pessoas que 
dizem ter visto ou presenciado tais fatos, relacionando isto à cultura. A metodologia 
utilizada foi baseada em e levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. Os sujeitos 
da pesquisa foram pessoas residentes em Belém, nascidas nessa localidade ou advindas 
de outros municípios do estado do Pará. Tal pesquisa foi realizada levando em 
consideração escolaridade e nível social. Foram utilizados questionários mistos, e o tipo 
de pesquisa foi qualitativa. Alguns autores estudam casos sobrenaturais dentro de uma 
visão antropológica, como é o caso de Walcyr Monteiro, que em 1985 publicou o livro 
Visagens e Assombrações de Belém, cujo conteúdo são historias cedidas pelo próprio 
povo paraense. Walcyr conceitua aparição, visagem e assombração. Para ele aparição é 
benfazeja e geralmente vem dar alguma indicação pra quem a vê; a visagem que embora 
meta medo não faz mal nenhum; e assombração que deixa que a vê em estado 
abobalhado e de pânico. Walcyr ainda completa seu pensamento aconselhando que em 
todos os três casos quem tem contato deve buscar orientação junto ao seu líder espiritual 
para saber o que fazer,e o autor também diz que as aparições podem ter cunho religioso, 
estas podem ter diversas origens, como catolicismo, a umbanda e o espiritismo e que 
cada um ao seu modo encara as aparições sobrenaturais de uma determinada forma, 
quase sempre é um espírito que quer expiar  suas faltas em vidas passadas. Concluímos 
que o nível social e escolar influencia na crença desses fatos sobrenaturais, como está 
explicito nas entrevistas. Alguns entrevistados portam uma linguagem menos rebuscada, 
demonstrando seu nível intelectual, e têm raízes interioranas, o que nos leva a crer que o 
nível escolar, social e parentesco está realmente intrínseco na sua forma de encarar o 
assunto, fazendo este crer que o que ele vivenciou teve influencia sobrenatural. Enquanto 
outros entrevistados que possuem uma escolaridade superior a de outros, possuem um 
nível de vida mais elevado e foram criados na capital, mostram uma inclinação 
materialista a respeito dos acontecimentos sobrenaturais, buscando sempre uma resposta 
racional capaz de explicar tais fatos, evidenciando, assim, sua forma de pensar. 
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O CULTO AS ALMAS NO CEMITÉRIO DE SANTA IZABEL EM BELÉM DO PARÁ: uma 
abordagem histórica à cerimônias religiosas 

CUNHA, Tatiane de Nazaré Rodrigues; SILVA, Pamella Nascimento e 

tatiane-rc@hotmail.com 

 

Os povos de todos os tempos dedicaram-se ao Culto dos antepassados, a fim de 
honrarem seus mortos. Acreditava-se que os ritos funerários eram tão importantes para 
salvação dos mortos quanto para segurança dos vivos. No Brasil Colônia foi implantada 
uma serie de valores que influenciaram para construção histórica e atual da sociedade. 
Quem passa, às segunda-feiras, defronte do cemitério, em Belém, verifica um movimento 
incomum: dezenas de pessoas, chegam ou saem; milhares de velas estão acesas em 
diversas sepulturas – é o Culto das almas. Os ritos são conjuntos de práticas simbólicas, 
onde o Homem entra em contato com o sagrado, transcendendo a sua condição profana. 
Os rituais são testemunhos públicos das crenças de uma comunidade, que ao praticá-los 
não apenas reforça a sua unidade e sentimentos dos seus membros. São em torno 
destas crenças e ritos que se estruturam as diversas comunidades, acabando por 
diferenciá-las entre si em termos culturais e sociais. A pesquisa se caracterizou como 
estudo de campo, e uma abordagem qualitativa tendo como local de investigação o 
cemitério de Santa Izabel, localizado no bairro do Guamá. O motivo que nos levou a 
escolher este, foi devido a sua amplitude, com isso maior incidência de cultuadores, por 
ser um dos mais antigos da Cidade de Belém. Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa 
foram os praticantes dos cultos que o realizam somente nas segundas-feiras e também os 
funcionários do Cemitério, pois são observadores dos cultos. As técnicas utilizadas na 
coleta de dados visaram à entrevista e a observação participativa, por serem técnicas que 
possibilitam ao pesquisador “obter dados relacionados aos valores, às atitudes e às 
opiniões dos sujeitos entrevistados de forma mais direta” (MINAYO, 1994). Os 
instrumentos utilizados na coleta de dados foram questionários com perguntas semi-
abertas. As cerimônias mortuárias existem em quase todas as culturas do mundo. Com 
isso, procuramos identificar quais as considerações sociais em relação à adoração aos 
mortos em diferentes tradições religiosas, com intuito de valorizar adequadamente esse 
tipo de manifestação. Para que seja despertado o interesse social em relação à evolução 
do culto. Buscando discutir as causas que levam a exteriorização e a valorização dos 
ritos, pelos cultuadores das almas no Cemitério de Santa Izabel. A valorização e busca 
histórica pelas formas que estas venerações se mantêm ultrapassando gerações. Dando 
ênfase ao grau de conhecimento da sociedade, a respeito destas homenagens prestadas 
aos mortos. Destacando na sociedade a importância dos ritos fúnebres e a cultuação aos 
mortos, pois tiveram muitas modificações, principalmente nas sociedades industrializadas 
utilizando-se de pensamentos como: “o morto atrapalha, e todos têm pressa em continuar 
suas atividades diárias”. O Culto aos mortos é um aspecto da vida tradicional de todas as 
sociedades, registrado em todas as épocas: a crença na sobrevivência da alma, 
reconhecida tem grande importância nas cerimônias do culto, acusado em todas as 
culturas, desde a pré-história. Nela se fundamentam não só algumas religiões, como uma 
infinidade de superstições, envolvendo "alma-de-outro-mundo", ou lendas sobre pessoas 
que morreram e voltaram à vida, como "alma-penada" para purgar os pecados ou ajudar 
os necessitados. A Morte é o destino inexorável de todos os seres. No entanto, só o 
homem tem consciência da própria morte. Estudos a respeito dos primórdios da 
civilização relacionam o aparecimento das primeiras angústias metafísicas do homem ao 
registro dos primeiros sinais de culto aos mortos. Na medida em que o homem se percebe 
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finito, aguarda com ansiedade o que poderá ocorrer após a morte. A crença na 
imortalidade, na vida após a morte, simboliza bem a recusa da própria destruição e o 
anseio de eternidade. 
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Estudar a colisão entre dois corpos é um problema relativamente simples em Mecânica 
Clássica. As leis da conservação da energia e do momento são suficientes para obter as 
velocidades finais dos corpos dado o conhecimento das velocidades iniciais e dos ângulos 
de espalhamento, mesmo para situações onde há inelasticidade. Entretanto, estudar tal 
problema desconhecendo os ângulos de espalhamento ou as condições finais introduz 
complicações adicionais onde a integração da equação de movimento, Segunda Lei de 
Newton, é necessária. De tal modo, a análise teórica do problema com a força apropriada 
é bastante difícil, pois existem grandes dificuldades de se obter uma solução analítica. 
Portanto, é necessário o estudo numérico deste problema como extensão dos resultados 
clássicos. O objetivo deste trabalho é o estudo analítico e numérico do comportamento 
físico, principalmente quanto aos ângulos de espalhamento, do processo de colisão 
elástica entre dois corpos de simetria esférica. Para a integração da equação do 
movimento modelamos as forças associadas à interação durante a colisão entre os 
corpos do tipo oscilador-harmônico. Assim, utilizou-se rotinas numéricas como a de 
Runge-Kutta de quarta ordem e com auxílio de simulações computacionais podemos 
encontrar as soluções. Arquivos de dados oriundos dos programas construídos foram 
“plotados” em gráficos, em seguida analisados e interpretados. Inicialmente foram 
estudados casos com poucos graus de liberdade, como o movimento unidimensional da 
colisão frontal de um disco e um plano (parede), e, posteriormente outros graus de 
liberdade, até serem estudados os movimentos em planos, a colisão entre dois discos e o 
ângulo de espalhamento. Para a discussão dos ângulos de espelhamento da colisão 
foram definidos alguns parâmetros. Padronizamos gama como o ângulo da trajetória 
antes da colisão de um dos dicos em relação a uma reta perpendicular (normal) à 
superfície de contato inicial dos discos. Também, definimos uma variável teta como o 
ângulo de espelhamento, formado entre as trajetórias antes e depois do choque 
mecânico. Assim, percebemos nos gráficos que conforme gama aumenta, teta sofre 
acréscimos proporcionais. O disco incidente foi mais desviado quanto mais próximo a 
trajetória inicial à normal. Isto foi observado, pois a componente ortogonal da velocidade à 
normal sempre prevaleceu sobre a componente paralela, esta última sofrendo bruscas 
mudanças nos processos de colisão. Concluímos que existe uma relação 
aproximadamente linear crescente entre gama e teta, e ainda uma simetria, esperada, 
com a normal para valores de gama positivo e negativo. Os resultados obtidos aqui serão 
utilizados num estudo mais profundo da colisão entre dois discos, onde serão inseridas a 
inelasticidade e dissipação do movimento, considerações sobre rotação relativa (spin) e a 
forca tangencial (fricção) no ponto de contato entre os corpos que colidem. 
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CAPOEIRA: história de uma cultura 
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Este estudo, tem cunho bibliográfico, é fruto da disciplina de Fundamentos e Métodos das 
Lutas, que se propõe a discutir diferentes estilos de lutas, dentre as quais a capoeira, 
como conteúdo da educação física. A disciplina é ofertada no 4° semestre no curso de 
Licenciatura Plena em Educação Física da Universidade do Estado do Pará, com carga 
horária de 120h semestrais. Tem como um dos principais propósitos identificar as 
diferentes possibilidades de utilizar esse conteúdo no espaço escolar. Neste sentido, 
entendemos que este conhecimento não pode ser negado na escola, por possuir uma 
expressão cultural rica num processo histórico de movimentos. . Este estudo teve por 
base uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se que recursos como livros, revistas, jornais, 
vídeos e os conteúdos aprendidos em sala de aula com professor, monitor e alunos da 
disciplina Fundamentos e Métodos das Lutas. A capoeira é uma expressão cultural 
contendo luta, dança, cultura popular, música e jogo. Utiliza-se de movimentos ágeis dos 
pés e das mãos, elementos ginásticos acompanhados de música e instrumentos como 
Berimbau, pandeiro, atabaque. Os grande nomes-Mestre Bimba-Manoel Machado fundou 
a academia de capoeira do Brasil em Salvador, acrescentando movimentos de artes 
marciais e desenvolvendo um treinamento sistematizado, chamando-a de Luta Regional 
Baiana-Capoeira Regional. E Mestre Pastinha, defendia a tradição da capoeira como um 
jogo de disfarce e ludibriação-Capoeira de Angola. Na escola a capoeira pouco é vista, 
nem nas aulas de educação física, seu papel e a capoeira são temas de relevância dentro 
da temática que refere-se à valorização da diferença entre culturas e a valorização da 
formação multicultural da sociedade brasileira. A escola pode contribuir com esta reflexão 
e com a formação crítica dos alunos atraves da capoeira. A educação física, como outras 
disciplinas, deve, também, enfocar questões que tratam das diferenças entre culturas. E 
em seus conteúdos o tema da pluralidade deve estar inserido para a discussão e reflexão 
sobre a exclusão e a inclusão. O professor de educação física deve estar convicto de seu 
papel que é romper com a cultura oficial, mudar a mentalidade em direção a uma 
consciência de classe para que o professor possa compreender-se como ser social, para 
que supere o senso comum e altere tanto suas relações de trabalho quanto às condições 
objetivas da pratica educativa. 
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O Precipício é um das sete narrativas presentes no livro O Carro dos Milagres, de 
Benedicto Monteiro, que revela uma atitude explicita do relato oral. O conto consiste na 
transmissão de acontecimentos singulares extraídos da experiência comum do homem do 
campo (o vaqueiro). Os elementos imagéticos e sonoros evidenciados na obra O 
Precipício estão coligados a dialogia polifônica proposta por Mikhail Bakhtin. O princípio 
norteador desta pesquisa bibliográfica é, sem dúvida, o dialogismo, que é “constitutivo da 
linguagem e a condição de sentido do discurso” (BARROS: 2003, 2). Para a realização 
desta pesquisa foi necessário fazer um levantamento bibliográfico de textos relacionados 
à interação verbal (entre enunciador e enunciatário) e aos conceitos de dialogia propostos 
por Mikail Bakhtin. Além disso, estabeleceu-se um confronto entre os contos O Precipício 
(Benedicto Monteiro) e A Terceira Margem do Rio (Guimarães Rosa), tendo em vista a 
proximidade temática que ambos abordam e os elementos lingüísticos da literatura 
regionalista que abarcam os dois textos. Para isso, no entanto, observou-se a 
intertextualidade, no interior dos discursos. O conto em questão é polifônico, mais 
precisamente dialógico polifônico, e a consciência tanto do autor quanto das 
personagens, são infinitas e inconclusas, pois, afirma Bakthin (apud BRAIT, 2000) “a 
essência delas reside precisamente nesta inconclusibilidade”. Verificou-se no tecido da 
obra em questão a presença dos elementos discursivos, dialógicos, polifônicos e 
intertextuais (estilísticos) que permitem um estudo mais acurado sobre a narrativa 
benedictina proposta e sua respectiva estrutura narratológica. A polifonia bakhtiniana, a 
linguagem metafórica, o anaforismo, as composições por justa-posição, as marcas da 
oralidade (a próclise indevida, por exemplo), as peculiaridades das falas regionais do 
caboclo paraense, caracterizam profundamente o conto O Precipício. Benedicto reinventa 
a língua, compondo o cenário de uma narrativa lírica e épica, uma lição de luta e 
valorização da diversidade cultural. 
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JARARACA, BRAGANÇA-PA. 
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A Amazônia possui e uma das floras mais ricas do mundo. Nesse contexto, nas 
comunidades amazônidas as plantas medicinais tornam-se o principal meio de tratamento 
de doenças para a população que não dispõe de condições econômicas para tratar da 
saúde. O uso tradicional aliado às influências culturais dão suporte ao tratamento das 
enfermidades e ao uso de novos fármacos (Jacovine & Ribeiro,2007). A Etnobotânica 
vem contribuir consideravelmente para os estudos dos usos das plantas a partir do 
conhecimento popular, uma vez que esta se caracteriza como “o estudo das inter-
relações entre o ser humano e as plantas” destacando-se tanto as interações ecológicas e 
evolutivas, quanto as simbólicas e culturais que as sociedades tradicionais desenvolvem 
(Jorge e Morais, 2003; Amorozo,1996). Este trabalho é parte integrante do Projeto 
“Etnobotânica e saberes tradicionais” e teve como objetivo analisar os usos do 
Plectranthus barbatus (boldo) pela comunidade Jararaca, Bragança, Pará.. A comunidade 
Jararaca está situada a 21 km da sede municipal, composta por cerca de 48 famílias de 
agricultores que tem como principal fonte de renda a produção de farinha de mandioca. A 
pesquisa foi desenvolvida em algumas etapas: 1- a planta foi coletada e herborizada 
segundo o método descrito por Lin Chau Ming (1996) e ao mesmo tempo foram 
levantadas informações etnobotânicas (indicações, preparo do remédio e posologia), e 
identificada pela EMBRAPA. 2-após a identificação, foram levantadas suas atividades 
biológicas, informações químicas e farmacológicas na literatura científica. 3- Houve o 
retorno dos resultados para a comunidade através de uma oficina científica. O 
Plectranthus barbatus é um sub-arbusto, pertencente a família Lamiaceae, podendo medir 
até 2 metros. Os princípios ativos encontrados nesta planta foram: Forskolina, coleonol, 
barbatusin, ciclobutatusina, Cariocal e Óleo essencial. Na comunidade Plectranthus 
barbatus é conhecido como “boldo” e usado para combater problemas hepáticos e 
ressaca alcoólica. O uso desta planta condiz com a literatura estudada, devido seu 
potencial analgésico. A comunidade faz o remédio com as folhas para fazer chá e beber 
até que os sintomas sejam amenizados. As mulheres dessa comunidade são 
fundamentais na tradição do cultivo de plantas medicinais, por serem as principais 
transmissoras do conhecimento. No entanto, cuidados devem ser considerados ao utilizar 
essa planta, pois a Forskolina tem ações diretas no sistema nervoso central. A 
comunidade recebeu essas informações através da oficina científica, se mostrando bem 
receptiva com os resultados. Na Amazônia, as comunidades tradicionais carregam 
consigo um acervo enorme acerca da natureza, mas especificamente, das plantas 
medicinais. A comunidade Jararaca, vem elaborando suas próprias diretrizes de uso do 
Plectranthus barbatus devido a manutenção dos saberes tradicionais. Os usos do boldo 
no Jararaca, reforça usos de outras comunidades já estudadas, pois observa-se que seus 
princípios ativos combatem problemas gastrointestinais. No entanto, a valorização de tais 
conhecimentos é um meio para que esses usos não se percam diante do contato com 
outras culturas. É nesse sentido que surge a importância das pesquisas etnobotânicas 
que podem contribuir para a valorização dessa cultura e com a descoberta de novos 
fármacos. Por outro lado, os conhecimentos elaborados ao longo do tempo devem ser 
respeitados e garantidos enquanto propriedade intelectual. 
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A pesquisa teve por objetivos analisar a organização e o desenvolvimento das escolas 
primárias públicas na Província do Grão-Pará, entre os anos de 1840 a 1850 do século 
XIX; verificar o contexto político, econômico e social da sociedade paraense da época; 
identificar e analisar os saberes e praticas que marcavam o dia-a-dia dessas escolas, 
averiguar como era a formação e o processo de seleção dos professores primários e 
analisar as reais condições de funcionamento das escolas primárias na região. A 
investigação foi realizada na Biblioteca Pública Arthur Vianna do CENTUR (Centro 
Cultural e Turístico), no setor de Obras do Pará e de Obras Raras, no Arquivo Público do 
Pará e nas Bibliotecas da Universidade Federal do Pará e Universidade do Estado do 
Pará. Nessas instituições localizamos um número significativo de fontes primárias e 
secundárias que nos possibilitaram compreender a organização didático-pedagógica das 
escolas primárias neste período histórico. De acordo com o Artigo 1º da Lei n° 97 de 28 
de junho de 1841, a instrução primária era gratuita a todos os cidadãos da Província, 
atendendo o que determinava a Constituição Imperial de 1824. Nas escolas primárias os 
programas de estudos compreendiam duas classes de ensino. Os conteúdos trabalhados 
na primeira classe diziam respeito à Leitura, Escrita e Cálculo e na segunda classe 
Princípios da Moral Cristã e da Religião do Estado, Noções de Civilidade, Elementos 
Gerais de Geografia, Leitura da Constituição e da História do Brasil. Eram ensinados às 
meninas, além das matérias das duas classes, o uso da agulha de cozer e de meia, o 
bordado e as regras de talhar e coser vestidos.  O método de ensino mútuo utilizado nas 
escolas primárias consistia em utilizar os alunos mais adiantados da classe como 
monitores no processo ensino-aprendizagem. Apesar dessa organização curricular, os 
conhecimentos ministrados nas escolas primárias limitavam-se ao aprendizado da leitura, 
escrita, cálculo e doutrinas religiosas. A maioria das escolas primárias era regida por 
professores interinos. Esses professores, apesar de não terem sido aprovados em 
concurso público, eram contratados provisoriamente pelo governo provincial para 
trabalharem nessas escolas. Ao longo da década de 40, os Presidentes da Província 
pouco fizeram para dotar as escolas primárias de professores habilitados, materiais 
didáticos e espaços adequados para o funcionamento das aulas. 
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Esta pesquisa fez parte do projeto de Iniciação Cientifica (PIBIC/CNPq em parceria com a 
Universidade do Estado do Pará - UEPA), a qual discorreu sobre um estudo investigativo 
das escolas primárias na província do Grão-Pará no período de 1860 à 1865. Teve por 
objetivo geral analisar a organização didático-pedagógica da escolarização primária 
pública na província do Grão - Pará, entre os anos de 1860-1865 e como objetivos 
específicos traçar o contexto histórico-educacional da sociedade paraense na segunda 
metade do século XIX; elucidar as particularidades do ensino primário, tais como: os 
programas de estudos adotados nas escolas primárias, os métodos de ensino utilizados e 
identificar quais eram as condições exigidas para ser professor, bem como a efetuação 
das matrículas dos alunos. . Metodologicamente, a pesquisa se caracterizou por ser 
documental e bibliográfica. Considerou-se como fontes principais os regulamentos da 
escolarização primária, relatórios dos inspetores responsáveis pela instrução pública na 
segunda metade do século XIX, jornais da época, em especial “O Diário do Gram - Pará”, 
relatórios dos presidentes da província, além das legislações educacionais de 1852 e de 
1860. Ressalta-se também a utilização de algumas fontes secundárias referentes à 
produção historiográfica da educação brasileira, a saber: Maria Elizabete Xavier (1994), 
José Ricardo Pires de Almeida (2000) e Elizabeth Madureira Siqueira (2000).  As referidas 
fontes foram coletadas no Arquivo Público do Estado do Pará, e nas bibliotecas Arthur 
Viana – Centur, da Universidade Federal do Pará – UFPA, do Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos – NAEA/UFPA e da Universidade do Estado do Pará – UEPA. Dentre os 
resultados, destaca-se o fato de que na província do Pará, o ensino primário funcionava 
na própria casa dos professores que recebiam do governo provincial uma quantia pelo 
aluguel, atuando em dois turnos pela manhã e pela tarde. Os professores eram divididos 
em quatro classes, tinham ordenados diferenciados e todos ganhavam a mesma 
gratificação. As escolas estavam organizadas distintamente conforme os gêneros. 
Existiam escolas primárias para o gênero masculino e feminino, e não eram admitidas as 
matrículas de alunos/as que tivessem moléstia contagiosa e os que não fossem 
considerados livres, ou seja, índios e escravos. O método de ensino utilizado era o 
simultâneo. Tal estudo contribuiu grandiosamente na vida acadêmica dos alunos 
envolvidos, porque serviu como o primeiro exercício de pesquisa na universidade e um 
amadurecimento acadêmico que só em sala de aula seria impossível obter. 
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As crianças da cidade estão cada vez mais interessadas com brincadeiras que envolvem 
jogos eletrônicos, o que faz as mesmas se distanciarem da socialização com as demais 
crianças, já que a maioria desses jogos não permitem interação com o outro. Com base 
nesse aspecto fez-se necessário a construção deste trabalho de pesquisa, fazendo a 
comparação do brincar nos contextos sociais urbano e rural, como forma de demonstrar 
que a forma de brincar ou tipo de brincadeira pode favorecer e/ou dificultar o 
desenvolvimento infantil. O trabalho teve como objetivo principal demonstrar que as 
brincadeiras infantis, em diferentes espaços, podem favorecer e/ou dificultar o 
desenvolvimento global da criança; objetivou também contextualizar a importância das 
brincadeiras tradicionais e eletrônicas para o desenvolvimento infantil, assim como, 
verificou a importância do brincar no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, motor 
e social da criança e a visão que os pais têm da brincadeira infantil. É uma pesquisa de 
abordagem quanti-qualitativa que buscou ampliar a compreensão a respeito da 
importância do brincar para o desenvolvimento infantil, levando em consideração o 
contexto social em que vive a criança. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados 
a observação e entrevista e logo em seguida feito a análises dos dados coletados. O 
trabalho baseou-se no modelo de Terapia Ocupacional humanista. Foi feito pesquisa de 
campo em algumas ilhas do Município de Barcarena, caracterizada como zona rural e na 
Região Metropolitana de Belém. Foram entrevistadas doze crianças e seus respectivos 
pais, em cada localidade, para verificar em loco, a realidade das crianças, os tipos de 
brincadeiras realizadas e também como os pais percebem a relação do brincar com o 
desenvolvimento de seu filho. Em seguida foi feita análise e comparação dos resultados 
obtidos. A pesquisa está teoricamente baseada em MALUF (2003); SANTOS (1997); 
GESELL (1998); entre outros. A pesquisa proporcionou verificar uma parte da realidade 
dos meios urbano e rural. Os pais entrevistados disseram ter consciência que o brincar é 
importante para o desenvolvimento de seus filhos, porém percebemos pouca interação 
entre pais e filhos nesse momento. As famílias das ilhas de Barcarena apresentam menos 
condições no que diz respeito a recursos e ambiente seguro para as crianças brincarem, 
assim como, no que diz respeito à saúde para um desenvolvimento biopsicossocial 
saudável. Percebemos, entretanto, que no meio rural, as crianças têm estimulado muito 
mais as suas bases motoras, sensitivas e sociais, já que brincam em grupo utilizando-se 
das “brincadeiras tradicionais”. As crianças do meio urbano, apesar de usarem as 
brincadeiras tradicionais, notou-se a presença, em seu cotidiano, dos brinquedos 
eletrônicos e tecnológico. Esses estimulam as emoções elementares e a imaginação da 
criança, porém deixam a desejar no que diz respeito à criatividade e a socialização. 
Concluiu-se com a pesquisa, que existem diferenças entre o brincar do contexto urbano e 
o brincar do contexto rural.  Mas também se encontrou semelhanças entre estes dois 
meios: ambas as crianças estabelecem amizades individuais, escolhem o grupo no qual 
brincam de acordo como gênero e adquirem algumas das características básicas que 
serão necessárias na vida adulta. Estas semelhanças comprovam o poder do brincar no 
processo comum do desenvolvimento da criança , seja ela no meio rural ou urbano. 
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O USO DA ALTERNANTHERA DENTATA (TERRAMICINA) NA MEDICINA 
TRADICIONAL, BRAGANÇA-PA. 

ANDRADE, Elizabeth Dias de 

betyydandrade@yahoo.com.br 

 

A Amazônia é conhecida como a maior floresta tropical do mundo. Ela abrange a maior 
biodiversidade do planeta onde encontram-se inúmeras espécies animais e vegetais que 
são manejadas e utilizadas por populações tradicionais. Nos vinte biomas brasileiros, as 
espécies medicinais se constituem uma das mais importantes fontes de princípios ativos 
do planeta (Abrantes, 2002). Aplicada ao estudo de plantas medicinais, a etnobotânica 
também trabalha numa abordagem interdisciplinar com outras disciplinas como a 
etnofarmacologia, que consiste na exploração científica interdisciplinar de agentes 
biologicamente ativos, tradicionalmente empregados ou observados pelo homem (Burhn 
& Molmstedt, 1980). Desta forma, este trabalho tem como objetivo analisar o uso da 
Alternanthera dentata na comunidade Jararaca, em Bragança-Pará, contribuindo para o 
resgate do saber tradicional e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. A 
comunidade Jararaca está localizada a 21 Km da sede do Município de Bragança, na 
mesorregião do Nordeste Paraense, microrregião Bragantina e tem acesso pela entrada 
do Jiquirí Por tratar-se de uma pesquisa-ação a qual proporciona tanto o conhecimento da 
realidade pesquisada, quanto permite uma contribuição com ações relacionadas ao objeto 
de estudo na comunidade (Thiolet, 2003), primeiramente, amostras da planta foram 
coletadas e herborizadas segundo o método descrito por Lin Chau Ming (1996), e as 
informações etnobotânicas (indicações, preparo do remédio e posologia) foram 
registradas na comunidade. Posteriormente a planta foi identificada pela EMBRAPA, e 
após a identificação, foram pesquisados os constituintes químicos e a bioatividade na 
literatura científica. Após a análise de dados a equipe do projeto levou os resultados de 
volta para a comunidade pesquisada. A Alternanthera dentata pertence a família 
Amarantaceae, mede de 30 a 50 cm de altura, possui folhas ovalado-alongadas, 
vermelho-arroxeadas. Seus constituintes químicos são extrato de cultura de callus 
(Macedo et al.,1999), saponinas triterpênicas (Sanoko et al., 1999); betaínas (Blunden et 
al.,1999); extrato etanólico, diurético (Calderon et al., 1997); extrato hepatoprotetor (Lin et 
al., 1994); extratos antivirais, flavonóide-C-glicosídeo (Zhou et al., 1988). Os princípios 
ativos são: analgésico, antimalárico (Mesa et al., 1998); combate Herpes simplex (Lagrota 
et al., 1994) e HIV (Zhang et al., 1988). Na comunidade a Alternanthera dentata é 
conhecida como “Terramicina”, sendo utilizada para combater infecções urinárias e dores 
genitais. A parte da planta utilizada são as folhas (através de um chá). As mulheres são 
as responsáveis pelo cultivo das plantas e classificam as espécies associando a ação 
farmacológica a algum medicamento sintético já conhecido. A Alternanthera dentata 
conhecida vulgarmente como “Terramicina” possui princípios que combate infecções e 
dores. A comunidade, através da experimentação empírica tem observado os benefícios 
do uso desta planta comumente utilizada por se de fácil manuseio. Mesmo assim, a 
continuidade de novos estudos sobre a planta ainda devem indicar novos usos e ações 
farmacológicas. 
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TEMAS TRANSVERSAIS EM "CAMINHO DE PEDRAS" 

OLIVEIRA, Silvana Bandeira 

sbolibela@yahoo.com.br 

 

Essa pesquisa fez parte  II Jornada Belemense de Prática de Ensino de Português e 
Literatura, a qual inserida nos debates acerca dos Estudos Culturais e Prática Docente: 
Reflexões sobre o Ensino de Língua e Literatura Vernáculas, foi realizada na 
Universidade Federal do Pará, campus de Belém. Tal pesquisa tratou de mostrar a 
importância das obras de Rachel de Queiroz, com destaque para processo de 
emancipação social da mulher brasileira no século XX, além de atentar para a realização 
de atividades em sala de aula com base em temas transversais abordados a partir da 
leitura do seu livro “Caminho de Pedras”. Os passos seguidos para a realização do 
trabalho se deram por meio de uma extensa pesquisa acerca da vida da autora, em que 
foram coletados seus dados biográficos, encadeando de maneira cronológica suas 
produções literárias e gêneros dos quais participou. Elegendo apenas o gênero romance, 
mais precisamente “Caminho de Pedras”, para falar sobre o estudo temas transversais 
nas aulas de Língua Portuguesa. O trabalho foi divulgado por meio de uma comunicação 
oral que levantou o debate sobre a luta feminina contra os preconceitos e amarras das 
convenções ditadas pela sociedade na década de 30, a emancipação feminina aos longos 
desses anos e as dificuldades ainda encontradas pelas mulheres na atualidade. Os 
ouvintes presentes perceberem que obras literárias, tal como a de Rachel, trazem temas 
transversais importantes que estão sendo vividos intensamente pela sociedade, pelas 
comunidades, pelas famílias, pelos educadores e pelos alunos. E por serem questões 
atuais podem ser trabalhados em sala, promovendo discussões que levem a tomada de 
posição do aluno diante de determinadas situações sociais que interrogam sobre a vida 
humana, sobre a realidade que está sendo construída e que demandam transformações 
macrossociais e também de atitudes pessoais, levando o profissional de letras a 
contribuir, portanto, para o ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas 
dimensões. 
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UM ESTUDO DO USO ETNOBOTÂNICO DA PETIVERIA ALLIACEA L (MUCURA 
CAÁ), EM UMA COMUNIDADE DO NORDESTE PARAENSE 

MISE, Adriane Correia; SILVA, Iracely Rodrigues 

dricamise@hotmail.com 

 

O uso de plantas como instrumento de prevenção e cura de enfermidades é um dos 
traços mais genuinamente característicos da espécie humana, encontrados praticamente 
em todas as civilizações estudadas, nas mais diversas e distantes regiões do planeta. 
(Barbosa et al; 1996). Os estudos etnobotânicos, com ênfase no aspecto medicinal têm 
ganhado bastante interesse na Amazônia brasileira, pois enfatizam a importância cultural 
e o significado das plantas na vida dos povos. Segundo Gottlieb et al (1996), estudos 
etnobotânicos são importantes, especialmente no Brasil, uma vez que o seu território 
abriga uma das floras mais ricas do globo, da qual 99,6% é desconhecida quimicamente. 
O presente trabalho teve como objetivo resgatar e sistematizar as informações populares 
sobre Petiveria alliacea com relação ao uso terapêutico, verificando os compostos 
químicos e a bioatividade da planta, a fim de contribuir para sua conservação. O presente 
trabalho foi desenvolvido na Comunidade Jararaca, localizada na região bragantina a 21 
km da sede municipal. Este estudo fez parte do Projeto Ciência e Tradição (CNPq) e do 
Projeto Etnobotânica e Saberes Tradicionais (PIBIC), desenvolvidos no período de 2006 a 
2008. O espécime foi coletado nos quintais das residências, mediante a presença dos 
moradores, anotando-se dados da planta, para a elaboração de exsicatas, que foram 
enviadas à EMBRAPA, para identificação. Com base na estrutura vegetal foram aplicados 
questionários etnobotânicos contendo as seguintes informações: nome vulgar, em que 
doença é utilizada, qual parte é usada, como é preparado o remédio, como se usa o 
remédio. A pesquisa bibliográfica possibilitou o levantamento de dados para a elaboração 
da ficha técnica da mucura caá, e o registro de conteúdos químicos e a bioatividade.. 
Petiveria alliacea é um subarbusto da família das Phytolacaceae, nativa da floresta 
Amazônica e na Comunidade é conhecida por mucura caá, sendo utilizada contra febre e 
para curar “mau-olhado de bicho” (doença dita sobrenatural), através de lavagens das 
folhas. Possui ação diurética, sudorífera, antiespasmódica, emenagoga, trata paralisia, 
reumatismo, inchaço dos membros inferiores; e combate dor de dente (Berg, 1982). O pó 
da raiz provoca insônia, alucinações abalando o sistema nervoso. O uso contínuo 
determina imbecilidade e provoca morte (Pio Corrêa, 1984). Seus constituintes químicos 
são óleo essencial, petiverina, glocosídeo e saponinas, nitrato de potássio, ácidos 
palmíticos, linoléico e esteárico, beta-sitosterol, trisulfeto de dibenzila, nitrato de sódio, 
ácido glutâmico, serina, glicinol e alantoína (Pinto et al, 2000). Os conhecimentos sobre 
essa planta têm sido transmitidos oralmente pelas mulheres da comunidade, como meio 
de conservação da biodiversidade amazônica. Através do presente trabalho, observou-se 
a contribuição das moradoras da comunidade Jararaca, sendo essencial para que se 
atinja a conservação da biodiversidade, uma vez que as mesmas apresentam habilidades 
em localizar, identificar, extrair e manipular as espécies medicinais locais utilizadas na 
elaboração de remédios caseiros. A maneira como utilizam, está subordinada não apenas 
à procura de eficácia consagrada pela experiência de uso, mas também como percebem 
a etiologia das doenças e a terapêutica dos remédios. Com o uso das informações 
sistematizadas e divulgadas, dará aos moradores maiores condições para que a 
comunidade organize programas de saúde mais adaptadas as reais necessidades da 
população local. 
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POTENCIAL AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA 

SOUZA, Giselle Nerino Brito de; LUZ, L.,M. DA; MONTEIRO, E.,S.; RODRIGUES, E., 

gisa_nbds@hotmail.com 

 

O município de Castanhal pertencente à mesorregião Metropolitana de Belém e a 
microrregião de Castanhal no Estado do Pará, apresenta uma forte expressão na 
economia paraense, principalmente no setor agropecuário.  Neste sentido, no período de 
08 a 10 de novembro de 2007, visitou-se o município de Castanhal com o objetivo de 
conhecer a potencialidade agropecuária e projetos agrícolas implantados no município, 
visando desta forma, preparar o futuro profissional com respeito à realidade das diversas 
mesoregiões existente no Estado. Este treinamento tem permitido ao petiano questionar e 
criticar temas relevantes a sua formação acadêmica. A atividade propiciou o 
conhecimento da Propriedade de criação de tilápia (Tilápia rendali) e tambaqui 
(Colossoma macropomum), no qual o município vivencia uma grande problemática, a 
utilização por parte de alguns produtores de vísceras de bovinos na alimentação dos 
peixes, enquanto outros utilizam-se de ração. Esta situação constitui-se o grande 
“gargalho” da comercialização para os produtores de peixes da região. Próximo a região 
de Castanhal, no município de Marapanim, visitou-se o Projeto de Camarão Marinho 
(Litopenaeus Vannamei), pioneiro no estado do Pará. O referido projeto possui um perfil 
moderno, além de se preocupar com a preservação do meio ambiente. As margens da 
BR-316, visitou-se o Viveiro de mudas de pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) e de outras 
frutíferas enxertadas. A especialidade da propriedade é a produção de mudas de pimenta-
do-reino, onde o campo de matriz fornece mudas até dois anos de idade. O local treina 
pessoas do Ministério de Agricultura, que posteriormente exercem a função de 
fiscalizadores de todo o procedimento da produção de mudas, principalmente das 
frutíferas que utilizam técnicas de enxertia pelo método de garfagem. Em seguida visitou-
se a criação de ovinos na Fazenda KATAOKA, tendo animais direcionados ao abate, 
procriação por meio de inseminação e cobertura normal, e para exposições em 
competições e leilões, a matriz utilizada nessa criação é a Santa Inês – raça decorrente 
de cruzamentos específicos e bem diversificada. Portanto, a realização de atividades 
como esta, vem muito a contribuir na expansão do conhecimento na área de Ciências 
Agrárias, cujo objetivo é de propiciar uma melhor formação profissional levando em 
consideração a realidade local. 
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CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA: no enfrentamento ás incivilidades no 
ambiente escolar 

SILVA, Izabela Araújo da; SILVA. S.M.N 

izabelacaramujo@yahoo.com.br 

 

A paz não pode ser apenas garantida pelos acordos políticos, econômicos ou militares. 
No fundo, ela depende do comprometimento unânime, sincero e sustentado das pessoas. 
Cada um de nós, independentemente da idade, do sexo, do estrato social, crença 
religiosa ou origem cultural é chamado à criação de um mundo pacificado. A violência nas 
grandes cidades vitima milhares de pessoas, principalmente jovens. Por este motivo 
temos que praticar e espalhar ao máximo a filosofia de cultura de paz, para que 
possamos ter o resgate, a defesa e o respeito à vida. Diante de uma sociedade cada vez 
mais individualista, valores primordiais para paz, estão se perdendo (solidariedade, 
generosidade, humildade, etc.). Assim trabalhar com adolescentes e jovens através de 
atividades que estimulem o refletir sobre eles mesmos e a responsabilidade de cada um 
diante da sociedade; é válido para plantar a semente da não violência no ambiente 
escolar; propiciando assim a cultura da paz. A presente pesquisa é classificada como 
qualitativa uma vez que os resultados foram extraídos tendo por base a observação do 
comportamento dos sujeitos envolvidos, o que não pode ser mensurável. Pode ainda a 
pesquisa ser classificada como bibliográfica pelos meios que nos servimos para 
aprofundar o conhecimento a respeito do assunto em estudo. O método utilizado foi a 
pesquisa-ação, pois valemo-nos da aprendizagem adquirida nas seguintes capacitações: 
Módulo I Filosofia da Não-Violência; Módulo II Dinâmicas da Paz; Módulo III Resolução de 
Conflitos; curso de formação do VIVE – Vivendo Valores na Educação; curso de formação 
Filosofia para Paz. Através das capacitações, adquirimos conhecimentos, para intervir 
juntamente com a supervisora de estágio Doralice Machado, nas atividades 
desenvolvidas. Nosso objetivo foi proporcionar na escola ações educativas que 
envolvessem os alunos, atividades práticas e reflexivas no cotidiano da sala de aula, uma 
vez que todos os participantes se empenham em cumprir as ações propostas, 
demonstrando espírito participativo, construtivo e solidário, e respeitando as diferenças e 
a capacidade uns dos outros. Buscamos estratégias que permitam aos educandos refletir 
sobre suas ações no dia-a-dia, em termos coletivos, individual e social. As atividades 
foram contextualizadas na realidade dos alunos em ações práticas e em estudos teóricos 
e reflexivos. Enfim a promoção de uma educação em valores deve partir de temáticas 
significativas do ponto de vista ético, propiciando condições para que os alunos 
desenvolvam sua capacidade dialógica, tomem consciência de seus sentimentos e 
emoções; assim como dos sentimentos das demais pessoas; desenvolvam a capacidade 
autônoma de tomada de decisão em situações conflitantes do ponto de vista ético-moral. 
Com a experiência vivenciada no NPI, percebemos a extrema necessidade que os alunos 
têm de ser ouvidos, pois por muitas vezes, nas atividades, alunos se emocionaram em 
falar da família, de exporem por escrito a situação não agradável no meio familiar, onde 
não há conversa e nem compressão. Isso é reflexo da sociedade de hoje, onde os pais 
têm que passar várias horas fora de casa, por conta do trabalho, negligenciando a 
presença e o diálogo para os filhos, com vimos exemplos no NPI. È de extrema 
importância também fazer um trabalho voltado para os profissionais da escola, ou seja, 
trabalhar os valores, o diálogo de maneira que eles incorporem no seu trabalho.  Os 
professores, por exemplo, poderiam trabalhar constantemente os valores e o combate às 
incivilidades no conteúdo das disciplinas, os mesmos foram alvos de criticas dos alunos, 
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que alegaram que os professores faltam com respeito, são grosseiros, apelidam, enfim. 
Assim a educação deve ser pautada sempre em valores universais. 
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BOA VISTA DO ACARÁ: as mudanças iniciais proporcionadas pela instalação da 
rede elétrica 

SALDANHA, Alex Feitosa; NASCIMENTO, Nathalia Cristina Costa do 

saldanha_ale@hotmail.com 

 

A Vila de Boa Vista está localizada ao norte do município do Acará, às margens do Rio 
Acará, a quarenta minutos de Belém. Sua população vive basicamente da agricultura 
familiar e da produção de farinha de mandioca; seu principal meio de transporte são 
barcos de pequeno porte, e suas manifetações culturais são as rodas de carimbó e festas 
na associação. A partir do dia 18 de dezembro de 2005, a vila passou a usar energia 
elétrica graças ao programa do Governo Federal "Luz para Todos", a partir de então a 
população da vila deixou de depender de geradores, da baterias, da força motriz e da 
energia solar como fontes de energia passando a consumir energia elétrica. Em 
decorrência da implantação desse projeto, população mudou drásticamente seus hábitos, 
suas necessidades, sua forma de ver o mundo e seus objetos de consumo. A economia, a 
cultura e as questões sociais da vila se transformaram na mesma proporção em que as 
opiniões de seus moradores divergiram em relação a nova fonte de enegia.. 
Primeiramente foi realizada um levantamento bibliográfico sobre a área de estudo, 
posteriomente foi realizado um trabalho de campo para reconhecimento da área e 
definição dos objetos a serem analisados na pesquisa. Os dados sobre o Programa "Luz 
para Todos" foram obtidos através informações cedidas pelo Governo Federal através dos 
meios de Comunicação e os dos sobre a concretização do Projeto na vila, foram obtidos 
através de entrevistas com funcionários responsáveis pelo Projeto na Rede Celpa. Com 
muitas informações em mãos e com o conhecimento da área de estudo foi confeccionado 
um questionário para ser aplicado aos moradores com perguntas como sua opinião sobre 
o Projeto, o que melhorou e o que piorou e o que mudou depois dele. Este questionário foi 
aplicado aos moradores que na mesma oportunidade apresentaram suas produções e 
fontes de renda mostrando na prática as mudanças sofridas por eles. De acordo com os 
dados obtidos há divergência nas opiniões acerca do Projeto. Na questão social a 
chegada de energia elétrica de certa forma proporcionou aos habitantes da vila uma 
integração com lugares antes para eles inexistentes, ao que se refere aos meios de 
comunicação. Na questão econômica houve uma dinamização da economia, pois muitos 
eletrodométicos foram consumidos, de acordo com o questionário, o objeto mais 
comprado foi a geladeira e em segundo lugar a televisão. Nesse contexto, tornou-se 
possível a conservação de seus alimentos como peixe, assim como produtos como água 
mineral refrigerantes e outros, além disso, a produção de farinha de modernizou, com a 
energia elétrica eles passaram a produzir muito mais em menos tempo devido a novas 
máquinas. Na questão cultural houve uma mudança brusca, pois segundo alguns 
moradores, as rodas de carimbó acabaram, pois as pessoas preferem ficar em sua casa 
assistindo a televisão do que sentar para tocar o carimbó com seus vizinhos. A partir dos 
dados obtidos e das experiências vivenciadas observamos que a implantação de energia 
tem poder de causar mudanças bruscas em questões econômicas, sociais e culturais. na 
área de estudo observamos que muitas mudanças aconteceram, algumas consideradas 
boas e outras ruins para sua população. Concluímos, que há uma necessidade de se 
realizar estudos sobre os impactos causados por este tipo de projeto, com objetivo de 
fazer com que estas mudanças se realizem de forma gradual e que seus impactos 
negativos sejam minimizados de forma que haja uma conscientização prévia da 
população sobre as formas como estas podem usar essa nova fonte de energia de forma 
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que não intensifique as desigualdades sociais e usem-na para melhoria de sua qualidade 
de vida respeitando o meio ambiente em que vivem. 
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SABERES E PRÁTICAS SOBRE OFERENDAS EM RELIGIÔES AFRO 

NASCIMENTO, Devison Amorim do 

devisonamorim@yahoo.com.br 

 

O propósito deste resumo é de socializar uma pesquisa desenvolvida entre os meses de 
setembro de 2007 e outubro de 2008, financiada pelo Programa de Iniciação Científica da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado do Pará – 
PROPESP/UEPA. A investigação se debruçou sobre os saberes e práticas das oferendas 
em religiões afro-brasileiras no âmbito do discurso ecológico que está sendo incorporado 
nas ações de alguns terreiros que compõem esses credos já que os mesmos vêm 
sofrendo críticas a respeito do caráter de poluição ambiental que determinadas oferendas 
apresentam ao serem depositadas de maneira incorreta em unidades da natureza. Temos 
como objetivo central identificar como tal crítica está sendo recebida por três das 
denominações afro-brasileiras (candomblé, umbanda e tambor de mina), bem como 
registrar quais as práticas que estão sendo adotadas para solucionar a problemática. De 
natureza social e qualitativa o trabalho se baseou em pesquisa bibliográfica e de campo, 
abrangendo entrevistas com líderes das tradições religiosas em questão. As entrevistas 
revelam que entre as três denominações pesquisadas os métodos propostos para a 
superação do impasse são similares. A primeira medida tomada é evitar a deposição de 
oferendas em avenidas e locais muito movimentados e recobertos de asfalto para que as 
ofertas sejam entregues naturalmente à terra, o que facilita sua transformação em 
energia, ou seja, na linguagem não religiosa, sua decomposição. Os sacerdotes frisam 
que essa prática é importante não somente para prevenir a degradação ambiental, mas 
também para que as oferendas sejam, de fato, recebidas pelos seus deuses, uma vez 
que depositadas em locais não apropriados podem ser facilmente profanadas por outras 
pessoas. Outra prática freqüente é a substituição dos alguidares (recipientes de cerâmica 
utilizados para acondicionar as oferendas) por folhas. . No que diz respeito ao uso de 
bebidas acondicionadas em garrafas, no momento das ofertas derrama-se o líquido e 
recolhe-se o recipiente, pois ele não tem significado nenhum nas oferendas. O mesmo se 
faz quando existe a necessidade de oferecer essências e outros produtos de origem 
líquida armazenados em garrafas. Em caso específico da denominação umbandista, 
através de uma associação formada por adeptos dessa religião, busca-se junto à 
Prefeitura de Belém um local específico, distante da área urbana, para que as oferendas 
de todos os associados possam ser depositadas sem incomodar e serem incomodadas 
pela sociedade, já que os umbandistas se sentem muito prejudicados em função de suas 
oferendas serem profanadas por pessoas alheias aos cultos afro-brasileiros. 

Palavras-Chave: Religiões afro-brasileiras, Educação Ambiental, Oferendas. 
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BELÉM DO GRÃO PARÁ SOB UMA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA,CULTURAL E 
SOCIAL 

SANTOS, Maria do Socorro Paixão dos 

socorropaixao2@bol.com.br 

 

Entendemos que a literatura do século XX é influenciada pela ciência de Sigmund Freud, 
que cria a psicanálise, enveredando pelo mundo indevassado do subconsciente, 
reformulando fundamentalmente os processos de observação e análise do homem e do 
mundo. Podemos, portanto, dizer que essas contribuições Freudianas informam dentro de 
uma complexidade de mundo o espólio de liberdade da literatura modernista. A 
metodologia que implementada para esta ação constitui-se-á de uma literatura da obra 
“Belém do Grão Pará", de Dalcídio Jurandir, com base nas temáticas culturais, históricas 
e sociais, despertando o interesse do leitor de ensino médio para a leitura de textos 
literários na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Outeiro, Ilha de 
Caratateua – Belém – Pará, visando auxilia-las a analisar de modo mais completo o texto 
lido, visto que a leitura de uma atividade heterogênea. Pressupondo que a leitura é uma 
prática de liberdade e não de obrigação, os alunos deverão executar algumas atividades, 
no período de nove meses de observação. As ações preliminares são as seguintes: 
prática de leitura de textos literários, propiciando o contato com a obra e o autor, de 
caráter reflexivo e de observação do ambiente cultural e ideológico em que se tece a 
narrativa e a difusão de informações universais que esta relata na perspectiva de uma 
importância histórica e social. A proposta em que se fundamenta esta pesquisa é 
relevante para os professores e alunos da rede pública de nossa região amazônica, 
sobretudo por repensar e redirecionar os aspectos conceituais em que é contextualizada 
a literatura amazônica aproximando-a de suas fontes históricas culturais e sociais. 
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AMBIENTE E AS PRÁTICAS EDUCATIVAS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO ILHA DO 
COMBÚ-BELÉM-PARÁ 

MONTEIRO, Luciana de Cunha; ANDRADE L. S. 

lukka_psc@hotmail.com 

 

A presente pesquisa trata dos resultados de um trabalho de conclusão de curso cujo tema 
é “Ambiente e as práticas educativas na escola Santo Antônio – Ilha do Combú-Belém-
Pará” tem como objetivo conhecer percepções e analisar diagnosticamente como a 
comunidade escolar de Santo Antônio interage com o meio em que vive partindo do olhar 
de professores e alunos. Nesse sentido definiu-se como problemática a seguinte questão: 
Qual a percepção de alunos e professores da escola Santo Antônio – comunidade de 
Piriquitaquara – sobre a questão ambiental. Nosso campo de pesquisa foi à escola 
referida acima que fica localizada na ilha do Combú e foi escolhida por apresentar uma 
realidade totalmente diferente das escolas da área urbana de Belém. Utilizou-se como 
procedimento metodológico aplicação de questionário para professores e alunos. Dados e 
informações obtidos demonstram que embora a escola contemple a Educação Ambiental 
em suas práticas educativas em sala de aula, estas ainda estão atreladas a metodologias 
tradicionais que não condizem com a proposta construtivista da escola. Concluímos 
através dos dados e informações obtidos que a temática ambiental não é prioridade nas 
práticas educativas em sala de aula da escola Santo Antônio, embora em alguns 
momentos seja contemplada. 
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ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: um estudo sobre a rede 
de proteção dos direitos infanto-juvenis, a partir das ações do CEDECA-EMAÚS, 

programa pro-paz integrado e da secretaria de justiça e direitos humanos do estado 
do Pará 

JESUS, Fernanda Lílian Sousa de; SANTOS, Jaqueline Costa 

fernandalsj@gmail.com 

 

Este estudo teve por objetivo analisar a eficácia das ações do CEDECA-Emaús, do 
Programa PRÓ-PAZ Integrado e da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos dentro da 
Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, vítimas de abuso sexual, 
bem como verificar se as ações direcionadas para o enfrentamento do abuso sexual são 
realizadas em conjunto pelas instituições que compõem a Rede de Proteção, de acordo 
com a perspectiva da colaboração e da luta em prol dos direitos infanto-juvenis. A 
relevância e a necessidade de intervenções direcionadas para a problemática do abuso 
sexual praticado contra crianças e adolescentes, no campo da educação, evidenciam-se 
na medida em que se constata que há um considerável índice de crimes sexuais. Esta 
incidência de violência inquieta pais, professores, comunidade e autoridades de 
segurança pública, que em determinadas situações não sabem exatamente como agir 
diante de tal prática, cada vez mais comum, vivenciada ou não, no âmbito familiar. . A 
execução desta pesquisa se deu, primeiramente, por meio de um levantamento 
bibliográfico concernente à temática da violência e ao estudo prioritário do abuso sexual 
infanto-juvenil. Como critério para a execução da pesquisa bibliográfica, utilizou-se a 
imprensa escrita, especificamente jornais que tratam acerca dos índices de ocorrência de 
abuso sexual. Além disso, fundamentou-se no estudo de publicações – livros, artigos, 
monografias, teses, etc. - relativos à temática. O presente estudo utilizou também a 
pesquisa documental com a análise de documentos oficiais, de publicações 
parlamentares, fontes estatísticas e documentos jurídicos, como: ECA, Código Penal, 
Declaração dos Direitos Sexuais, Constituição Federal de 1988, etc. Esta pesquisa se 
caracteriza também como descritiva e se enquadra em uma abordagem qualitativa, pois 
considera que há um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito que não pode ser limitado a números. Observou-se que a escola para construir e 
desenvolver uma ação diante da constatação de violência contra os discentes deve 
superar a idéia de que tal temática é só de cunho privado, logo, deve compreender seu 
caráter político-social diante do enfrentamento do abuso sexual infanto-juvenil.  
Percebe-se que a escola e a família estão impregnadas pelo tabu do silêncio/omissão, 
referente ao enfrentamento do abuso sexual. Sendo assim, a família se omite e se cala 
diante dessa problemática, com medo de se expor à sociedade, e assumir que as suas 
relações afetivas e familiares estão fragilizadas. Ademais, o fato de, frequentemente, o 
abuso sexual ser praticado contra meninas, as mães culpam suas filhas de seduzirem 
seus pais e/ou padastros, fazendo com que se sintam culpadas, tornando-se reféns de 
ameaças do agressor. A escola resiste em discutir esta problemática, pois envolve 
aspectos interpessoais dentro da família, e se atrela à sexualidade que ainda é vista como 
um tabu. Deve-se denunciar a ocorrência ou a suspeita de incidência de abuso sexual 
contra crianças e adolescentes, com o intuito de que: o agente agressor não volte a 
violentar; bem como outras crianças e adolescentes não sejam sexualmente abusados; e 
para que crianças e adolescentes abusados sexualmente não se tornem adultos que irão 
repetir a violência recebida. Além disso, é pertinente e viável considerar a inserção da 
escola na Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a fim de lutar pela 
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garantia dos direitos da população infanto-juvenil, visto que tal instituição é permeada por 
preceitos éticos, morais e legais e é responsável pela formação crítica de crianças e 
adolescentes.  
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SABERES SOBRE A PREVENÇÃO DAS ARBOVIROSES DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BENEVIDES PARTICIPANTES DE 

UM PROJETO DE EXTENSÃO DA UEPA 

SILVA, Tatiane Marques da; BORGES, William Dias 

tatigms@yahoo.com.br 

 

A qualidade de vida abrange muitos significados, os quais podem refletir conhecimentos, 
experiências e valores de indivíduos e coletividades. Considerando-se que as condições 
gerais de saúde, tanto individuais como coletivas, têm íntima relação com o equilíbrio do 
ser humano com o meio ambiente, percebeu-se a importância de trabalhar acerca da 
educação ambiental para a prevenção das doenças transmissíveis em geral, em especial 
as arboviroses, as quais interferem diretamente na manutenção da saúde e melhoria da 
qualidade de vida da população e, assim, estimulando e sensibilizando os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) para a Formação Continuada, visto que são multiplicadores 
de informações numa comunidade/área, a qual se torna responsável pelo cuidado e 
manutenção de um meio ambiente saudável. O objetivo deste trabalho foi o de refletir 
sobre o conhecimento dos ACS´s participantes do projeto acerca dos modos de 
prevenção das arboviroses.. O projeto foi desenvolvido no decorrer do mês de julho de 
2006 durante cinco dias pelo turno da manhã e tarde através de palestras expositivas e 
dinâmicas de grupo. Foram utilizados materiais de apoio como: cartazes, data show, 
vídeos, folders e outros materiais que foram produzidos nos encontros. Antes do início de 
cada palestra, cada mediador fez uma dinâmica baseada no método da Associação Livre 
de Idéias. Ao término das exposições, a dinâmica se repetia para avaliar o grau de 
entendimento dos ouvintes e observar o surgimento de novas palavras antes não faladas. 
Cada exposição foi registrada por uma ata, onde foram feitos os registros das falas dos 
ACS´s sobre seus questionamentos e  depoimentos, assim como registros do momento 
da aplicação da associação livre de idéias. Os registros mais encontrados nas atas das 
exposições foram os relacionados ao ambiente: limpeza dos quintais, evitar o acúmulo de 
lixo nos terrenos e o desmatamento. Relacionados ao tratamento: utilização do 
paracetamol, excluindo-se o ácido acetilsalicílico para alívio dos sintomas, no caso da 
febre do Dengue, sob o risco de desenvolver a forma hemorrágica da doença. Outras 
mais encontradas foram com relação aos sinais e sintomas relacionados às arboviroses 
como: febre, calafrios, mialgia, artralgia, hemorragias e icterícia. Prevenção através da 
vacinação, no caso da febre amarela. . Constatou-se que o conhecimento dos ACS´s 
participantes está baseado no controle ambiental do vetor, foi observado também o 
conhecimento bastante apurado no que diz respeito à cadeia de transmissão das 
arboviroses e suas manifestações clínicas, no entanto, ainda percebeu-se uma deficiência 
no que diz respeito às orientações a serem dadas à população nos casos onde as 
pessoas afetadas por estas moléstias não possuem acesso facilitado aos serviços de 
saúde ou onde ele não existe. Portanto, conclui-se que por mais que haja uma grande 
divulgação nos meios de comunicação assim como capacitações e palestras referindo-se 
às arboviroses, estas informações ainda não conseguem ser passadas de uma maneira a 
serem melhor absorvidas pelo grande público, havendo a necessidade de adequá-las 
respeitando as peculiaridades de cada região. 
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A INCLUSÃO DO ALUNO SURDO E AS DIVERGÊNCIAS SÓCIO-EDUCACIONAIS EM 
UMA ESCOLA PÚBLICA DE BELÉM 

MEDEIROS, Renata Barros Garcia; FURTADO JUNIOR, Ivan Moraes 

bggarcia@ig.com.br 

 

Esta pesquisa buscou responder as nossas inquietações acerca da inclusão escolar da 
pessoa surda em uma escola pública de Belém. Pautados em referenciais teóricos-
práticos que indicam uma lógica binária (ouvintes e surdos), e que além disso, colocou em 
cheque a educação oral e gestual que prima em igualar o surdo ao modelo ouvinte e que 
ocasionou um holocausto lingüístico e a construção de identidades surdas fragmentadas, 
procurou-se dar ênfase à realidade educacional vivenciada por alunos surdos. Diante 
desse contexto, buscou-se entender como estão sendo realizadas as práticas 
pedagógicas dirigidas aos surdos? E quais são as possibilidades para a educação 
inclusiva nessa área? Os objetivos do trabalho foram: Identificar as habilidades e atitudes 
expressas nas práticas docentes e de orientação pedagógica; os recursos metodológicos 
utilizados em sala de aula regular com alunos surdos e analisar a relação professor 
ouvinte e aluno surdo no contexto da escola comum. A metodologia utilizada foi à 
pesquisa bibliográfica e de campo. Para a coleta dos dados se utilizou um caderno de 
observações e entrevistas semi-estruturadas, tendo como informantes da pesquisa corpo 
docente, discentes surdos, a equipe de apoio da educação especial e a gestora da 
instituição. Constatou-se que os professores das salas de ensino comum já reconhecem 
que os alunos surdos precisam ter a oportunidade de estudar em escolas comuns. No 
entanto, existe a consciência por parte desses professores de que precisam passar por 
novos processos de capacitação para que a efetivação da aprendizagem possa ocorrer 
não só na sala de recursos, mas também nas salas de ensino regular. Outro progresso 
consiste no processo de avaliação, pois os docentes já avaliam o aluno surdo de forma 
diferenciada, considerando suas especificidades lingüísticas. Contudo o processo 
inclusivo ainda apresenta dificuldades, como por exemplo, a comunicação entre o 
professor ouvinte e o aluno surdo, que tem gerado sérios problemas na aquisição da 
aprendizagem. Devido essa dificuldade, foi sugerido pelos informantes da pesquisa a 
necessidade dos docentes aprenderem a Língua Brasileira de Sinais e a presença de 
intérpretes de língua de sinais nas salas de aula. Este estudo revelou uma questão inédita 
para os profissionais da Educação Especial e para nós pesquisadores, que é o desejo dos 
discentes surdos em permanecerem na escola comum, pois segundo os seus relatos eles 
se sentem valorizados dentro do ensino comum, apesar das dificuldades que enfrentam. 
A comunidade surda que estuda nessa instituição reivindicou que a sua língua e cultura 
sejam respeitadas no ambiente educacional, naturalmente isso é um direito que eles 
possuem e a escola comum precisa respeitar para começar a mudar a história de séculos 
de discriminação em relação à comunidade surda.  

Palavras-Chave: Surdez – inclusão – comunicação - intérprete de língua de sinais. 
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CIA MODERNO DE DANÇA: uma história de conhecimento e descoberta 

MARÇAL, Izabela Lobato; SANTOS DOS, A. S. R.; SOUZA, J. L.; SANTOS, DOS M.  

lobatobel@hotmail.com 

 

A presente pesquisa surgiu da necessidade de conhecer as novas técnicas desenvolvidas 
na área da Dança dentro da cidade de Belém, fazendo um estudo sobre a Cia Moderno 
de Dança, que vem utilizando-se de métodos inovadores para alcançar uma linguagem 
corporal própria baseada na fisiologia e anatomia do corpo dos bailarinos, dando 
destaque aos mesmos para a expressão de sentimentos, assim como no COLETIVO DE 
AUTORES (1992, p.82) onde “considera-se a dança uma expressão representativa de 
diversos aspectos da vida do homem (...), linguagem social que permite a transmissão de 
sentimentos (...).” Teve-se como principal objetivo valorizar a manifestação artística da 
dança que a Cia busca estabelecer através da expressão corporal, colocando para isso, a 
história do grupo em evidência e chegando ao resultado de que a Cia faz do corpo um 
sistema aberto e complexo, quebrando o paradigma de métodos já estabelecidos, 
conseguindo de forma qualitativa a exploração do corpo dos bailarinos. Partindo de um 
enfoque fenomenológico, buscamos observar de que forma se deu a formação da Cia 
Moderno de Dança: sua fundação, a construção de sua identidade e em que se basearam 
cada um dos seus espetáculos. Para isso nos utilizamos de uma pesquisa de campo, 
baseada em entrevistas com a diretora artística da Cia, além do contato com o 
ensaio/condicionamento/criação dos intérpretes-criadores, observando-se as práticas 
corporais adotadas pela Cia e seu estilo particular de expressar a dança contemporânea. 
Fez-se um registro fotográfico durante a pesquisa e obtiveram-se algumas fotos do acervo 
da Cia. Procurou-se apreender o estilo da Cia Moderno de Dança, assistindo ao 
espetáculo “Avesso” o qual foi baseado na tese de doutorado da diretora artística da Cia. 
A partir disso, buscou-se informações adicionais na internet, sobre dança contemporânea 
e os métodos Body Mind Centering® e Angel Vianna, sendo impossível fazer buscas 
bibliográficas sobre tais métodos, pois são muito recentes. Conseguiu-se resgatar parte 
da história da Cia Moderno de Dança, desde suas raízes como grupo coreográfico do 
Colégio Moderno, até sua atual formação como Cia. A Cia Moderno de Dança realiza um 
trabalho de consciência corporal no sentido de perceber as camadas mais internas, como 
músculos, órgãos, circulação, etc., utilizando-se de métodos como o Body Mind 
Centering® e Angel Viana que se baseiam na conscientização do movimento no sentido 
de despertar sua consciência corporal, estimulando a descoberta de movimentos para 
criar o próprio repertório, sem trabalhar como os movimentos pré-estabelecidos do ballet 
clássico e da dança moderna, por exemplo. Com isso, percebeu- se a grande liberdade 
dos bailarinos, intitulados pela Cia de intérpretes-criadores, nas práticas corporais ligada à 
dança e sua participação ativa na construção da identidade da Cia Moderno de Dança, 
ponto fundamental da formação profissional e humana de seus integrantes. Através dos 
dados coletados, podemos perceber a evolução que se deu dentro das práticas corporais 
da Cia Moderno de Dança, que desenvolveu “um árduo trabalho de equipe” baseado no 
conhecimento e na descoberta dos bailarinos durante os ensaios e espetáculos, sendo 
quebrado o paradigma do estereótipo de bailarino, já que a Cia respeita as limitações 
físicas dos seus. Visto que o trabalho da Cia é baseado em métodos que possibilitam a 
construção progressiva de movimentos corporais, a partir da transfiguração dos 
movimentos orgânicos do corpo em movimentos de dança, observa-se que a liberdade 
corporal estabelecida possibilita a utilização de tais métodos não só na dança 
contemporânea, mas também nas aulas de educação física, no que diz respeito à 
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consciência corporal e liberdade de movimento. O estudo sobre tais métodos deve ser 
aprofundado no futuro para a ampliação das informações obtidas na pesquisa, tendo 
sempre como referencial prático a Cia Moderno de Dança. 
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SABERES E FAZERES DOS DOCENTES QUE TRABALHAM NA FUNDAÇÃO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ (FUNCAP) 

BARBOSA, Francy Taissa Nunes 

franuepa@hotmail.com 

 

O estudo tem por finalidade fazer uma reflexão acerca dos saberes e fazeres dos 
professores que atuam junto a jovens em situação de vulnerabilidade social, entende-se 
esta como “elementos que agravam situação de risco, ou seja, que impedem que os 
indivíduos respondam de forma satisfatória a situações negativas de sua vida” (HUTZ, 
2005, p.106). Para ensejar a discussão, desenvolveu-se um grupo de reflexão docente 
para discutir a temática. Os sujeitos da pesquisa são os professores das FUNCAPS, os 
quais foram selecionados em virtude de trabalharem com jovens menores infratores que 
cumprem medidas sócio-educativas e de acordo com o art. 4º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente “constituem-se em condição especial de acesso a todos os direitos sociais, 
políticos e civis”. Conhecer seus saberes e fazeres contribuirá para uma maior 
compreensão acerca da formação construída junto aos educandos.. A pesquisa se 
fundamenta na metodologia qualitativa, haja vista que o estudo não pode se resumir 
somente a questões quantitativas, mas também a aspectos subjetivos dos sujeitos sociais 
pesquisados. A coleta de dados é fundamentada em: pesquisa bibliográfica, análise 
documental, análise das falas do grupo de reflexão docente e entrevistas semi-
estruturadas. Os sujeitos sociais da pesquisa são os professores em um total de vinte, os 
quais trabalham com a metodologia da EJA, nas quatro etapas. Estes professores foram 
selecionados conforme a disponibilidade de horário para participar da pesquisa e 
delimitamos três dias da semana, com no mínimo, uma hora de reflexão docente para 
discutir o foco da pesquisa. Dentre as reflexões, foram selecionadas falas essenciais para 
que fossem analisadas, a priori, com bases nos teóricos que o estudo se fundamenta, tais 
como Freire, Nóvoa, Tardif, entre outros.. Os dados apontaram que muitos professores da 
FUNCAP trabalham com medo, precisando de apoio dos monitores que ficam nas salas 
durante as aulas para prevenir situações constrangedoras que podem ocorrer, 
especialmente quando está próximo de datas comemorativas e os alunos ficam mais 
agitados e se negam a fazer as atividades propostas pelos professores. De acordo com 
os mesmos, tais situações exigem a habilidade de autoridade nas relações com os 
educandos, o que muitas vezes, faz com que as aulas sejam suspensas. Os docentes 
revelam dificuldades na relação de ensino-aprendizagem junto a jovens em situação de 
vulnerabilidade social, por não haverem participado de nenhuma formação continuada 
que lhes ajudasse a refletir sobre como trabalhar com os alunos em questão, como 
podemos observar na fala de uma professora “Nas primeiras aulas senti a turma muito 
fechada. Não sabia como agir porque não participei de nenhuma formação continuada, o 
jeito foi apelar para a afetividade, e deu certo!”. As conclusões foram que muitos 
professores não sabem ou não conseguem praticar os saberes que foram construídos 
durante a formação profissional e trabalham receosos, deixando transparecer isso para os 
discentes, o que pode influenciar negativamente na relação professor-aluno e nas praticas 
educativas desenvolvidas, pois uma vez que não se estabelece a confiança entre 
educador - educando o ensino fica prejudicado, haja vista que  como sabemos professor e 
aluno devem aprender uns com os outros.Além disso, muitos docentes admitiram que não 
participaram de formação continuada antes de começar a trabalhar na instituição e que 
não foram preparados nas universidades para trabalhar com alunos em situação de risco 
social.Nesse sentido, faz-se necessário mais qualificação para o trabalho docente 
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realizado na FUNCAP, para que os saberes e fazeres desenvolvidos junto aos jovens 
contribuam para uma formação transformadora da realidade sócio-política-econômica  
que os mesmos se encontram. 
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INFORMÁTICA NO ENSINO RELIGIOSO: uma investigação na World Wide Web 

FERREIRA, Rosivan da Rocha 

rosivan3@gmail.com 

 

Informática no Ensino Religioso: Uma investigação na World Wide Web é uma 
investigação quanto ao uso da Informática no Ensino Religioso, numa busca intrigante na 
Web e Bibliotecas, para compreender e exibir como o Ensino Religioso pode ser 
ministrado em um Ambiente de Aprendizado formado por Computadores conectados a 
Internet. Aborda o uso do computador nas diferentes áreas de conhecimento como: a 
medicina, a psicologia, administração empresarial enfocando o seu aspecto histórico, até 
chegar no epicentro da discussão que é o Ensino Religioso e Informática. Trata da 
relevância do uso do computador em sala de aula para a busca da compreensão do 
fenômeno religioso. Mostra como a internet pode auxiliar de maneira dinâmica o processo 
educativo. Pesquisa bibliográfica em bibliotecas e websites, além de pesquisa de campo 
em laboratórios de Informática de escola pública. Usando o modelo de desenvolvimento 
de Piaget e de Vygotsky, com sua imensa prática, que apresenta grandes resultados, 
chegamos à conclusão de que o crescente uso dos computadores dentro das escolas 
apareceu como uma ferramenta salvadora para o ensino, que não foi analisada sua 
eficácia ou até mesmo estar atendendo a demanda de mercado. O uso da Internet nas 
escolas está delimitado, em sua maioria na pesquisa de informação. O grande potencial 
da Internet é a comunicação. Entretanto, dentro de nossa visão de processo, isso é 
admissível. Em um primeiro momento, usamos a Internet como ferramenta e sua 
característica mais marcante que é o acesso à informação. Após um processo de 
maturação, percebemos que a Internet é mais que isso: passamos a usá-la como uma 
rede comunicação. Passamos a participar de projetos e eventos colaborativos mundiais, a 
participar de Listas de Discussão no qual debatemos e trocamos experiências e usá-la 
com ferramenta de expressão política e social. Tal entendimento, leva à conclusão de que 
é preciso elaborar políticas de inserção neste mundo de conexões, tecnologias e 
globalização. Resta a certeza que acesso à informação, o acesso à educação e  a prática 
do uso da Internet,  portanto, há que se constituir políticas que efetivamente atendam às 
necessidades da sociedade brasileira, num contexto globalizado, sobretudo em atenção 
ao que determina a Carta Magna pátria.  A importância desta investigação para o 
conhecimento, na área de educação no Ensino Religioso, reside na ampliação das 
oportunidades de ensino e aprendizado sobre o fenômeno Religioso. Um Ambiente de 
Aprendizagem como a aqui é proposto, pode alcançar, anualmente, um grande número 
de professores e alunos em escolas públicas de forma direta e indireta (por meio da 
Internet). Por fim, acreditamos que seja necessário investigar, antes da disponibilização 
para uso público, seu potencial pedagógico e a adequação dos recursos técnicos já 
implementados. 
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O DISCURSO DOS PROFESSORES SOBRE O TRABALHO PEDAGÓGICO NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

CUNHA, Emmanuel Ribeiro; ALBUQUERQUE, Andrea; NORONHA, Rosa; SANTOS,  

emmanuelcunha@yahoo.com.br 

 

Na atual conjuntura onde o discurso oficial aponta para uma formação consubstanciada 
em competências e habilidades, é relevante investigar a ação (e formação) dos 
professores que desempenham o trabalho pedagógico com alunos da EJA. Entendemos 
que se investigarmos a ação desses professores poderemos conhecer os desafios por 
eles enfrentados, as dificuldades vivenciadas e, sobretudo, os saberes que mobilizam (ou 
devem mobilizar), bem como as competências que necessitam para dar conta de seu 
trabalho na EJA. O estudo é relevante, pois permitirá identificar as perspectivas de vida 
profissional, suas angústias, enfim, como se preparam para desenvolver sua tarefa 
formativa. Assim, a pesquisa tem como objetivos analisar as competências dos 
professores que trabalham com jovens e adultos, bem como as dificuldades e 
necessidades que revelam, identificar as concepções de educação presentes nos 
discursos dos professores para contribuir com o processo de formação continuada de 
professores da EJA. Realiza-se uma pesquisa de campo com enfoque qualitativo-
descritivo, junto a 22 (vinte e dois) professores de diferentes disciplinas de 1ª a 4ª etapas 
que atuam numa escola estadual que oferece o ensino fundamental na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos. Utilizou-se um formulário para a produção de informações 
gerais a respeito dos docentes e de sua formação acadêmica. O estudo está em 
andamento com a realização das entrevistas programadas a fim de que se obtenham os 
dados necessários que serão sistematizados e analisados utilizando-se categorias que 
afloraram das respostas dadas ao questionário, com suporte nas idéias de Bardin (1977) 
sobre análise de conteúdo. Os dados sistematizados até o presente momento indicam 
que a maioria dos sujeitos do estudo trabalha na EJA como forma de complementar sua 
carga horária e ter, desse modo, um salário um pouco mais significativo. Também 
revelam que falta um perfil identitário para os professores que atuam nessa modalidade 
de ensino. Este é um problema que pode ser resolvido, pois ser professor da EJA exige 
um comprometimento e uma metodologia próprios dos profissionais que se preocupam 
com a formação de jovens e adultos já engajados na força de trabalho de um mercado 
altamente individualista e competitivo. Também foi percebido que não há um processo de 
formação continuada propiciada pelo sistema estadual de educação ou pela própria 
escola, o que ocasiona que o processo ensino-aprendizagem não consiga contribuir de 
forma significativa e diferenciada como esta requer, para a formação daqueles que 
procuram essa modalidade de ensino. Os resultados parciais revelam que os professores 
que atuam na Educação de Jovens e Adultos na escola pesquisada têm muitas 
dificuldades para desenvolver um trabalho pedagógico adequado às especificidades desta 
modalidade de ensino e para exercer a docência, por falta de condições materiais, do 
acompanhamento das atividades educacionais, de fundamentação teórica específica 
voltada para as necessidades dos educandos, bem como pela falta de competências 
próprias ao trabalho com jovens e adultos. 
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DESAFIO NO CORAÇÃO DA AMAZÔNIA: formar homens e médicos com nova visão 
de saúde. relato de experiência do primeiro ano do curso de medicina em Santarém-

PA. 

PIMENTEL, Zilma Nazaré de Souza 

zilmans.pimentel@hotmail.com 

 

A prática médica vive um paradoxo: enquanto o organismo é microscopicamente 
devassado pela ciência e recursos são incorporados ao diagnóstico/terapia, cresce a 
insatisfação das pessoas com custos, atendimento, e a frieza dos procedimentos médicos 
provocando uma corrida para terapias alternativas. Na raiz dos males está o modelo 
biomédico (corpo é uma máquina, a doença é conseqüência de avaria, a tarefa do médico 
é consertá-la) que determinou a prática médica, a organização da assistência, a formação 
de RH e a ruptura com a tradição hipocrática (valores humanísticos). Em projeto inovador 
a UEPA expandiu o curso de medicina para Santarém atendendo às novas diretrizes 
curriculares do ensino médico entendendo que o ensino tradicional realizado quase que 
exclusivamente em hospitais já não é suficiente para atender às necessidades de 
formação dos futuros profissionais. Neste trabalho relatamos a experiência do primeiro 
ano do Curso de Medicina em Santarém, de agosto de 2006 a junho de 2007.. Estudo de 
caráter observacional, descritivo e qualitativo sobre o modelo curricular do curso de 
medicina organizado em módulos temáticos interdisciplinares chamados verticais, que 
seguem o eixo do ciclo vital do ser humano. E módulos horizontais (Interação Comunitária 
– INC, Habilidades Profissionais – HP) que seguem ao longo de todo o curso, que adota 
as metodologias: PBL, aprendizagem em pequenos grupos, centrada no aluno; 
problematização, treinamento em habilidades, promoção da ética e da bioética, pesquisa 
e extensão. A incorporação dos conteúdos é gradual com técnicas da AB e da estratégia 
PSF mudando de foco da doença, para a pessoa, a família e a comunidade. A 
aprendizagem orientada à comunidade transfere o cenário do ensino médico centrado no 
hospital para a comunidade utilizando-a extensivamente. O aluno define seus objetivos de 
aprendizagem (aprendizagem auto-dirigida), avalia seu progresso, desenvolve método 
próprio de estudo e utiliza pesquisa como fonte de aprendizagem.. RESULTADOS: A 
função de tutor exige habilidades interpessoais negligenciadas na formação de médicos 
como docentes. O tempo de treinamento foi curto para permitir conhecimento 
aprofundado sobre a habilidade de facilitação da aprendizagem em pequenos grupos. O 
aluno é competitivo mas não sabe trabalhar em grupo. TCA: 1 aprovado para extensão; 1 
aprovado para iniciação em pesquisa; 03 aprovados na VIII Jornada de Medicina Tropical 
do Baixo Amazonas e um premiado terceiro lugar dentre os 46 expostos. 
DIFICULDADES: Relacionadas à estrutura e uso da tecnologia (Internet, vídeo, data-
show, laboratórios); entendimento superficial do Projeto pela administração do Núcleo; 
inadequação do sist de registro de notas; aluno sem auto-aprendizagem e auto-avaliação. 
Biblioteca pequena, carência de livros, ruidosa, atendimento pouco profissional. 
Dificuldades na avaliação docente pelas dúvidas despertadas na formativa é avaliado 
ação, ato ou atitude, pontualidade e freqüência na somativa é a cognitiva. E necessário 
estimular o grupo para o estudo e aplicação do método com aprendizagem auto-dirigida, 
capacidade de auto-avaliação e autocrítica, habilidades profissionais e capacidade de 
trabalhar em equipe. O planejamento é importante, como processo dinâmico sua correção 
é permanente respeitando às características do projeto. O SUS ao ser enfatizado leva a 
conhecer o sistema ter responsabilidade social serve para formar profissionais médicos 
generalistas competentes com auto-estima, seguros de suas habilidades e 
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comprometidos com a sociedade. A nova concepção pedagógica requer docentes que 
tenham visão global da profissão médica e não apenas das exigências de suas 
especialidades. O investimento na educação continuada do docente é importante para 
reduzir a insegurança que pode refletir na sensação de incompetência para gerenciar os 
grupos e retorno à situação de aulas expositivas. A necessidade dos docentes em 
aperfeiçoamento nestes novos conhecimentos e habilidades é o grande desafio. 
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REFLEXÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: um 
estudo de caso 

GUTJAHR, Ana Lúcia Nunes; BRASIL, A.P. 

melcam@uol.com.br 

 

O estágio supervisionado é um requisito obrigatório para a conclusão dos cursos de 
formação de professores e, pode ser entendido como o eixo articulador entre teoria e 
prática. É através do estágio supervisionado que o aluno entra em contato direto com a 
realidade profissional (problemas e desafios) em que irá atuar, para conhecê-la e também 
para desenvolver as competências e habilidades necessárias à aplicação dos 
conhecimentos teóricos e metodológicos trabalhados ao longo do curso de formação. 
Este trabalho tem como objetivo elucidar sobre o estágio supervisionado de uma turma do 
Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado do Pará-UEPA, em 
diferentes UEIs – Unidade de Educação Infantil da rede municipal de ensino. Neste 
trabalho é dada ênfase o estágio supervisionado na Educação Infantil, desenvolvido em 
três diferentes UEIs: UEI 1º de Dezembro, UEI Santa Rosa e UEI Rosemary Jorge. A 
turma objeto deste estudo pertenceu ao curso de Licenciatura em Pedagogia da UEPA, 
composta por 40 alunos, sendo que cerca de 10% destes, desenvolviam atividades 
pedagógicas (estágios/profissão). O estágio supervisionado abordou a 
interdisciplinariedade, a qual foi aplicada a partir de um tema gerador que norteou as 
atividades do estágio que, por isso, foi aplicado por uma equipe de professores das 
seguintes disciplinas: português, matemática, geografia e biologia, além de uma 
pedagoga que coordenou o as atividades do estágio. O estágio teve diferentes fases: 1) 
período de observação; 2) preparação de um projeto pedagógico e sua aplicação; 3) 
elaboração de planos de aula e sua aplicação em sala de aula nas UEIs, e a 4) confecção 
de um relatório conclusivo, que foi apresentado aos professores do estágio. Os resultados 
obtidos, a partir do contato dos discentes de pedagogia com as UEIs (fase de 
observação), mostraram que 100% deles ficaram insatisfeitos com os aspectos escolares, 
que foram descritos como deficiências da realidade de cada UEI, identificadas como 
carências: a) estruturais (prédios necessitam de reformas, falta de áreas para atividades 
específicas); b) pedagógicas (despreparo dos professores, pouco material didático); c) 
afetivas (autoritarismo na relação professor x aluno); d) no relacionamento dos 
professores com a coordenação das UEIs. Nessa situação houve a necessidade de 
orientação, por parte de equipe de professores do estágio, para esclarecer e conscientizar 
os discentes de que eles não poderiam interferir e nem se posicionar nas situações 
internas de cada UEI, enfatizando e centrando-os nos objetivos do estágio. Após a fase 
de observação as demais etapas do estágio foram desenvolvidas de acordo com o 
planejamento proposto pela equipe de professores responsáveis. Ao término do estágio 
nas UEIs, foi possível identificar uma mudança de pensamento dos discentes em relação 
ao que foi observado e criticado na 1ª fase do estágio. Tal fato, foi percebido na 
apresentação do relatório conclusivo, quando a descrição negativa das UEIs, inicialmente 
generalizada entre todos da turma, foi amenizada com observações positivas. Com isso, 
sugiram questões que merecem reflexões em virtude da conduta dos discentes no início 
do estágio supervisionado. “O que teria motivado os estudantes a mudar de opinião sobre 
as situações encontradas nas UEIs?”. Ao se refletir nessa questão, pode-se concluir que 
a convivência nas UEIs, levaram os discentes do estágio a lançar um olhar mais 
compreensivo sobre as deficiências e carências dessas escolas, o que possivelmente, 
motivou-os a um comportamento solidário e participativo, para  com professores e alunos 
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da Educação Infantil, demonstrando o entendimento destes sobre as situações político-
econômico-pedagógicas de cada UEI. 
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MOTIVAÇÃO X APRENDIZAGEM: um estudo sobre a prática pedagógica na 
educação de jovens e adultos da 1ª. totalidade  da E.M.E.F. Professor Josino Viana 

SILVA, Jurema Araújo da; QUEIROZ, Cândida do Socorro Silva de; 

jurema_araujo@hotmail.com 

 

Esta investigação pretende identificar que métodos e práticas docentes são utilizados na 
Educação de Jovens e Adultos, e como se dão os aspectos das motivações 
comportamentais que influenciam na aprendizagem, o objetivo principal é investigar que 
prática alfabetizadora causa motivação no processo de ensino-aprendizagem na EJA, 
facilitando a leitura dos alunos enquanto meio de inserção na sociedade à luz das teorias 
de Paulo Freire e Emília Ferreiro, uma prática pedagógica conscientizadora, reflexiva e 
crítica mais adequada à aquisição do conhecimento. Os resultados obtidos demonstram o 
perfil de uma clientela de características específicas com motivações e expectativas 
interligadas com a necessidade de melhorar as condições de vida, trata-se de um público, 
composto por jovens e adultos que também desejam prosseguir os estudos. Faz-se um 
percurso da prática pedagógica dos estagiários na aplicabilidade do plano de ação. O 
estudo proposto para desvelar a motivação da aprendizagem dos alunos foi desenvolvido 
a partir de uma abordagem qualitativa que proporcionou a observação dos fatos inseridos 
em um contexto educativo. A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Josino Viana. Em 
um primeiro momento realizamos uma pesquisa bibliográfica baseada nas teorias de 
Paulo Freire e Emília Ferreiro. No segundo momento foi feita a coleta de dados em campo 
através da diagnose da escola em um universo de 30 alunos da 1ª totalidade do turno da 
noite da EJA os quais selecionados através da coordenação e professores, tendo como 
critério a dificuldade de aprendizagem na leitura e na escrita. Aplicou-se formulários aos 
professores e aos alunos utilizamos a técnica da entrevista coletiva e um formulário 
pessoal. Como laboratório de coleta de dados, utilizamos o Projeto de Intervenção da 
Disciplina Prática Pedagógica IV “Escrevendo e Lendo sua própria Palavra” por uma 
necessidade detectada na diagnose da escola. O trabalho com tema gerador, escolhido 
pelos alunos a partir de conversar informal, tendo como palavra geradora “família” obteve 
os seguintes resultados: apreensão de famílias fonêmicas: através de atividades lúdicas, 
como jogos silábicos, confeccionados em papelão. Aprimoramento da comunicação, 
expressão e da participação: por meio de conversas e atividades de descontração os 
educandos passaram a participar mais das atividades em sala de aula. Melhoria da auto-
estima e da autonomia acadêmica; através de relatos da historia de vida e da temática 
proposta houve uma maior consciência de si mesmo onde esses alunos, puderam 
conseguir o que almejam. As histórias de vida dos sujeitos foram resgatas por meio da 
relação dialógica.  Crescimento pessoal dos educandos e pessoal e profissional dos 
alunos pesquisadores: a relação de educandos e alunos pesquisadores a partir da prática 
pedagógica foram de suma importância, pois se pode perceber o companheirismo entre 
ambas as partes. A Educação de Jovens e Adultos complexa percebe-se que o Jovem e o 
Adulto trabalhador possuem peculiaridades próprias, por isso há a necessidade de um 
estudo que promova a motivação, a fim de obter-se êxito na aprendizagem, sempre 
levando em consideração os conhecimentos prévios. Não foram instruídos para as 
ocupações, cujas profissões foram desempenhadas por conta própria, aprenderam com o 
dia-a-dia, devido às necessidades. É importante fazer referência que o público 
pesquisado, ingressou no mercado de trabalho por volta dos 06 anos de idade que 
contradiz a LDB, havendo exploração da carga horária dos trabalhadores remunerados. 
Consideramos que muito mais poderíamos responder sobre o assunto, pois somos seres 
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inconclusos, em perspectiva de querer fazer mais pela educação. Sentimo-nos mais 
compromissados de sermos atuantes e participantes (co-adjuvantes) na história de vida 
dos alunos contribuindo para formação de cidadãos. 
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DVD (DIGITAL VÍDEO DISC) UM RECURSO MULTIMÍDIA PARA O ENSINO DE FÍSICA 
E SEUS MECANISMOS DE CONSTRUÇÃO 

MARTINS NETO, Antonio Augusto 

augustoneto2000@yahoo.com.br 

 

Na educação brasileira, por exemplo, universidades, faculdades e escolas, utilizam data 
show, computadores, internet, CD (compact disc), DVDs (digital vídeo disc) e pen drive 
para suas atividades de ensino, com o objetivo de otimizar os serviços, facilitar pesquisa 
e, sobretudo favorecer o processo de aprendizagem dos estudantes. A proposta desse 
trabalho, portanto, é a confecção de um DVD inserido num projeto multimídia de Física, 
cujas bases são os novos paradigmas educacionais que advêm das inovações 
tecnológicas causadas pelo PC e que poderão ser usados como facilitadores no processo 
de ensino – aprendizagem, pois dentre as competências e habilidades a serem 
desenvolvidas na área de Ciências da Natureza, muitas seriam diretamente beneficiadas 
pelo uso do DVD como material didático, sobretudo para minimizar os graves problemas 
encontrados no ensino médio referentes à disciplina Física. A pesquisa bibliográfica de 
textos, livros e de sites científicos será a estratégia fundamental para o desenvolvimento 
de softwares relacionados com os objetos de interesse para esse trabalho. O resultado 
certamente estará vinculado à utilização de aparelho de DVD para desenvolver 
animações que envolvam fenômenos físicos, onde, por exemplo, apresentaremos uma 
partícula se movendo através de uma animação. O contexto será aplicado à medida que 
os tópicos são apresentados, estabelecendo um vínculo com a realidade e o 
relacionamento com as outras ciências. A interatividade, portanto, deverá ser o triunfo 
maior desse projeto. Durante o estágio foram colhidos depoimentos e impressões dos 
alunos sobre a utilização do DVD. Após a realização da experiência foi feita uma 
comparação entre a turma experimental e a turma teórica de acordo com e os 
depoimentos abaixo: É bem interessante, porque estamos aprendendo bem mais e as 
aulas estão ficando bem mais diversificadas. Estamos ficando com bem mais vontade de 
aprender. Nas outras matérias só ficamos na sala escrevendo, escrevendo. Não fazemos 
nada além disso.  A aula está ótima, bem interessante. A gente presta mais atenção, 
porque agora vemos que a Física está sempre na nossa volta. É muito interessante. É 
legal, pois a gente visualiza a física no nosso dia-a-dia. Gostei bastante, agora sim 
estamos aprendendo física. O professor não precisa trazer material para realizar 
experiências em sala. Esses depoimentos mostram o óbvio: uma prática que procura 
aproveitar a tecnologia para melhorar o entendimento do aprendiz é desejável e mais 
eficiente. . A aplicação de modelos ou metodologias educacionais investidas no domínio e 
a utilização das linguagens científicas, inseparáveis das formas de pensar científicas, 
certamente atuam como um facilitador no processo de ensino-aprendizagem e essa é, 
indiscutivelmente, uma prática irrevogável das instituições de ensino modernas. De modo 
que um software, um CD, um DVD ou qualquer outro dispositivo áudio-visual que se 
incorpore à prática educativa sempre proporcionarão formas diferenciadas de apreensão 
do conhecimento. 
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O PROFESSOR E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA CRIANÇA E DO JOVEM EM 
SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 

BENTES, Nilda de Oliveira; TÁVORA, M J S 

nildaobentes@uol.com.br 

 

O estudo investiga o “ser profissional” que trabalha a inclusão da criança e do 
adolescente infrator em uma ótica qualitativa de pesquisa nas multideterminações 
socioculturais, que no caso específico do professor se dá nas relações de sala de aula ao 
alfabetizar o outro por meio da metodologia da EJA. A idéia é estudar como o profissional 
vai se constituindo nas múltiplas relações do processo histórico e sociocultural junto aos 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social em um processo de inclusão social, e 
se torna professor. O que nos leva a indagar: Como o “ser profissional” se constitui ao 
incluir o adolescente infrator? O que o motiva ser professor dessa clientela? Os sujeitos 
foram quinze professores do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual. Trabalham 
com a metodologia da EJA na FUNCAP que têm o objetivo abrigar adolescentes 
infratores cumprindo medidas sócio-educativas por atos infracionais. Responderam uma 
entrevista semi-estruturada, cujo roteiro envolvia questões acerca das motivações com o 
trabalho de inclusão da clientela, e mostram no saber-fazer e saber-ser uma adesão pela 
profissão constituindo-se professor no adolescente infrator.  As entrevistas foram 
gravadas, transcritas e descritas com base na análise de conteúdo segundo Bardin 
(1997). Para análise interpretativa dos dados privilegiamos a perspectiva de Vigotski e 
teóricos contemporâneos desse viés teórico articulado a teoria enunciativa de Bakhtin que 
com aportes teóricos de Nóvoa (1995), Tradif &Raymond (2000), André (2004) deram 
maior sustentação a analise e interpretação dos resultados da pesquisa. As entrevistas  
levantaram cinco categorias emergidas das falas e significações dos sujeitos acerca da 
constituição da pessoa do professor em meio às determinações e múltiplas vozes que 
fazem nascer o desejo do “ser profissional” em cada um dos sujeitos pesquisados.  
Ressaltamos que as categorias foram agrupadas em cinco eixos temáticos: 1) fragmentos 
do cotidiano das experiências vividas na inclusão, 2) modos distintos e conflitantes de 
encarar a profissão docente; 3) o tempo constrói e transforma o “ser profissional”; 4) auto-
imagens construídas; 5) ser professor(a) é uma forma de ser que se autodescobre.  Os 
professores são fortes esperanças  ao alfabetizar  essa clientela nas Unidades da 
FUNCAP. Fortalecendo a concepção de que as pessoas privadas de liberdade podem 
aprender e se constituir cidadão como qualquer pessoa pela mediação do professor que 
os inclui entre os alfabetizados. Nas  interações que nos constituímos por elaborarmos o 
mundo e nos elaborarmos pela palavra do outro. Segundo Bakhtin (1985) “as ‘palavras 
alheias’ se reelaboram dialogicamente em ‘palavras próprias alheias’ (anteriormente 
ouvidas) e, em seguida, já em palavras próprias (sem as aspas, para falar 
metaforicamente) que já possui um caráter criativo” (p.25). Os sujeitos consideram que o 
professor vai se constituindo em meio a sua prática, rituais pedagógicos, fazeres e 
afazeres, desejos, medos, aspirações e frustrações, de vez que, o cotidiano da vida social 
e da cultura se dá nas múltiplas determinações vividas pelo homem.   

Palavras-Chave: formação de professores, adolescente, inclusão. 
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MURAL OLHO DE BOTO: uma proposta de educomunicação do Núcleo de Estudos 
em Educação Científica Ambiental e Práticas Sociais - NECAPS 

NERY, Vitor Sousa Cunha; GERMANO, Carolina Mesquita; GILMAR de  

vitorcunhanery@yahoo.com 

 

O Núcleo de Estudo em Educação Científica, Ambiental e Práticas Sociais – Necaps, da 
Universidade do Estado do Pará – UEPA, possui como uma de suas atividades o Mural 
“Olho de Boto”, no qual está ligado diretamente ao Grupo de Trabalho (GT) 
Educomunicação. Este GT tem por função divulgar eventos, nos quais o Necaps participa 
por meio de fotos e filmagens. Além disso é responsabilidade do referido GT. A 
elaboração do jornal “O Sopro” e a produção de DVDs dos eventos mais importantes do 
Necaps. O Mural “Olho de Boto” tem como objetivos compartilhar informações, dar 
visibilidade a estudos e pesquisas, bem como promover reflexões sobre questões de 
interesse coletivo. A produção do mural é mensal, de maneira a abordar os mais variados 
temas como: Educação, Saúde, Meio Ambiente, Juventude, Esporte, Ciência e Política. 
Metodologicamente a produção do Mural “Olho de Boto” ocorre mensalmente e começa 
com a seleção de um tema e seqüencialmente com a pesquisa bibliográfica sobre o 
mesmo. Do conteúdo selecionado são retiradas as informações mais relevantes para 
compor o texto do Mural. O Mural também se apropria de outros recursos visuais como: 
figuras, fotos, objetos reutilizados e reciclados, com o intuito de atrair maior número de 
leitores entre os freqüentadores da Universidade, bem como para ajudar no entendimento 
das informações. Os principais temas abordados são: Educação, Saúde, Meio Ambiente, 
Juventude, Esporte, Ciência e Política.. O Mural “Olho de Boto” enquanto um importante 
veículo de comunicação e educação no Centro de Ciências Sociais e Educação – 
CCSE/UEPA tem produzido alguns resultados significativos, a saber: o estímulo a 
construção de ecossistemas comunicativos abertos, dialógicos e criativos nos espaços 
educativos da Universidade e a quebra da hierarquia na distribuição do saber, justamente 
pelo reconhecimento de que todas as pessoas envolvidas no fluxo da informação são 
produtoras de cultura, independentemente de sua função operacional no ambiente 
acadêmico.. Diante disso, é de suma importância a execução de tal atividade no âmbito 
da Universidade, já que possibilita a democratização e a acessibilidade à informação de 
maneira interativa com a comunidade acadêmica. Com isso, promove-se a expressão 
comunicativa na mesma. Ademais, a Educomunicação utilizada no mural como políticas 
de comunicação educativa, objetiva o planejamento, a criação, o desenvolvimento de 
ecossistemas educativos mediados por processos de comunicação e a reflexão/ação que 
une as varias áreas do conhecimento. Em se tratando da contribuição que esta atividade 
nos proporcionou, destaca-se um maior interesse por atividades relacionadas à pesquisa, 
a produção científica, além de estimular o trabalho em grupo e de habilidades em elaborar 
e coordenar projetos na área da Educomunicação.  
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA POPULAR EM AMBIENTE HOSPITALAR 

SILVA, Pamella Nascimento e; SANTOS, Tânia Regina Lobato dos; NAZARÉ  

pamella-silva@hotmail.com 

 

O Projeto de Extensão, Educação Básica: processo de inclusão social e educacional, 
vinculado ao Núcleo de Educação Popular Paulo Freire do CCSE/UEPA, tem como 
objetivo promover estudos e práticas na área da educação popular, articulando a 
Universidade às instituições públicas, comunitárias e filantrópicas por meio de atividades 
voltadas para formação do discente e docente, constituindo-se como laboratório de novas 
metodologias de ensino, produção de materiais didáticos, realização de cursos e oficinas. 
A Prática de ensino ora referenciado se constitui em espaço privilegiado de formação dos 
discentes dos diversos cursos da UEPA, e funciona em ambientes educativos que 
atendem um publico infanto-juvenil em tratamento de saúde em hospitais. Resignificando 
a permanência das crianças e adolescentes nesses ambientes, tornando o espaço 
tratamento ambulatorial um espaço de aprendizado e produção de conhecimento, dando 
ênfase a desenvoltura do processo de leitura, escrita e convivência social. Os sujeitos das 
atividades educativas, são cerca de 17 crianças e adolescentes, na faixa etária de 09 à 17 
anos, que freqüentam o espaço do hospital psiquiátrico, chamado de Hospital Dia. As 
atividades são desenvolvidas com base no levantamento sócio-antropológico que subsidia 
a elaboração da Rede Temática de onde emergem os temas de maior significação para 
as crianças e adolescentes.  As atividades acontecem no período da tarde, (15h30 às 
17h) duas vezes por semana, a partir de planejamento semanal e do registro das 
atividades e das falas significativas, que subsidiam novas atividades e temáticas 
geradoras. A construção coletiva de saberes reforça o caráter libertador dos espaços de 
educação popular em ambientes hospitalares. Estamos diante de uma prática docente 
diferenciada, mais humana, perpassada pelas relações de afetividade e pelo respeito. 
Nesta experiência, compreendemos a prática pedagógica desenvolvida como uma 
dimensão social e humana, em que experienciamos um trabalho conjunto e harmonioso 
com os (as) educandos (as). Assim, o referido projeto se constituí em grande importância 
para a formação de futuros educadores (as) que defendem uma educação para a 
liberdade com princípios humanísticos. Assim, o pensamento educacional de Paulo 
Freire, por seus pressupostos filosóficos, antropológicos, éticos e políticos, torna-se 
fundamental e caminho pedagógico para uma práxis dialógica e conscientizadora, a partir 
da compreensão de uma dada realidade, sendo fundamental identificar como os sujeitos 
sociais identificam, explicam e elaboram o conhecimento a partir da realidade em que 
vivem. As avaliações são realizadas de forma processual a partir: dos registros realizados 
diariamente pelo grupo, tendo como referencial as reuniões semanais com a 
Coordenação do projeto e os alunos-educadores, na perspectiva de avaliação e 
programação conjunta. Destacamos como dificuldades rotatividade dos educandos; os 
efeitos das medicações (sonolência e irritabilidade); falta de um espaço adequado, pois 
dividimos o espaço com outros profissionais (HD); maior conhecimento e respeito das 
necessidades educativas especiais e das patologias dos educandos. 



 69 

DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO E DIVERSIDADE CULTURAL NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE ENSINO RELIGIOSO ESCOLAR 

MELO, Maria de Lourdes Santos 

malu@uepa.br 

 

O trabalho trata de uma experiência de construção curricular no âmbito do Ensino 
Religioso Escolar-ERE no decorrer da formação inicial de professores no Curso de 
Ciências da Religião da UEPA. O paradigma atual do ERE rompe com concepções e 
métodos tradicionais pautados no ensino da Religião quando estes objetivam o 
fortalecimento da fé no espaço escolar. A intenção é fomentar o diálogo inter-religioso, 
tendo como objeto de estudos, o fenômeno religioso presente nas diferentes culturas 
desde que essas possibilitam maior compreensão do ser humano em sua busca pelo 
transcendente. O objetivo foi contribuir para a ruptura com conteúdos e práticas 
pedagógicas fundadas em abordagens catequéticas na escola, por meio da elaboração 
de planos de ensino de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental. O principio adotado foi o 
diálogo inter-religioso e o respeito à diversidade cultural. A experiência ocorreu durante as 
atividades pedagógicas da disciplina Prática de Ensino, com alunos de 3º e 4º ano. A 
metodologia adotada envolveu: confecção de 04 planos de ensino, elaborados pelos 
alunos da turma e organizados em quatro equipes; pesquisas de campo em escolas 
públicas de Belém que investigou sobre as dificuldades dos professores e, expectativas 
dos alunos do E. Fundamental em relação aos conteúdos de ERE; estudos sobre 
currículo, planejamento, e os Parâmetros Curriculares Nacionais para ERE. Dentre as 
etapas do trabalho podemos destacar:  • Pesquisa com 15 professores e 100 alunos 
de 5ª a 8ª séries em 2005. • Aprofundamento teórico em: XAVIER (2000), PASSOS 
(2007), SILVA (2004), PCNERs e análise de programas de ensino da SEDUC/PA e de 
outros estados do Brasil. • Sistematização dos dados. • Elaboração dos planos de 
ensino. • Socialização dos planos por série, compatibilizando as propostas de modo a 
garantir a seqüência lógica dos conteúdos e o aprofundamento progressivo, de acordo 
com o avanço das séries. • Reunião de aprovação dos planos. • Divulgação dos 
resultados. O problema que originou este trabalho no âmbito da Disciplina Prática de 
Ensino referiu-se a dificuldades dos graduandos e até de professores atuantes, quanto à 
elaboração de planos e metodologias de ensino, pautados na nova abordagem do ERE. A 
vivência no cotidiano do curso, e ainda, os resultados de pesquisas, revelaram que esta é 
uma das primeiras dificuldades dos futuros profissionais no momento do estágio 
supervisionado e posteriormente no exercício de docência. Assim, o trabalho resultou em 
planos de ensino destinados as quatro últimas séries do Ensino Fundamental, 
fundamentados nos princípios do diálogo inter-religioso e da diversidade cultural da 
sociedade embasado nos seguintes eixos temáticos: Religião e Religiosidade, Diálogo 
inter-religioso e Elementos do Sagrado nas diversas religiões.. Esse trabalho também 
buscou desfazer déias pré-concebidas sobre planejamento disciplinar como atividade 
menor no processo de ensino. Sabemos que essa atividade, por vezes, tem sido 
desconsiderada e estigmatizada como atividade “tecnicista”, desvinculada de sua 
dimensão política (Xavier 2000). A experiência ao longo de 02 anos funcionou não apenas 
como amplo laboratório de troca de conhecimentos e aprendizagens, mas também, em 
construção consciente e coerente de elaboração coletiva. Acreditamos ter favorecido para 
o alunado novos hábitos que romperam com a prática de cópia ou adaptação de 
planejamentos escolares. Nosso novo desafio será conseguir financiamento para edição 
dos planos em cartilhas, onde serão apresentadas não somente os eixos e temas, mas 
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também, textos de apoio, metodologias, recursos, sugestões de avaliação e referencial 
teórico para aprofundamento. Acreditamos que a concretização desse projeto, em muito 
ajudará no trabalho dos professores de Ensino Religioso Escolar.  
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A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS PARA ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA E FORMAÇÃO 
DOCENTE: uma experiência no estágio supervisionado 

SILVA, Paulo Sergio Araújo da; TELES, Elienai da Silva; BASTOS, João Paulo  

paulo_a_s@yahoo.com.br 

 

Esta pesquisa consiste em uma investigação narrativa, os sujeitos investigados são 
licenciandos em ciências naturais com habilitação em química. A pesquisa, que foi 
desenvolvida durante a realização do estágio supervisionado III, que se deu em uma 
escola municipal de ensino fundamental, assinala respostas aos seguintes 
questionamentos: que educação/ensino em ciências os licenciando de ciências naturais 
com habilitação em química vislumbram para seus alunos do espaço urbano e rural? Que 
concepções de educação, ensino e ciência, são necessárias para esse tipo de educação? 
Os objetivos são entender as concepções que os licenciados constroem no estágio 
supervisionado sobre educação/ensino de ciências voltadas para um público específico, 
alunos que vem do campo para o espaço urbano e interagem com alunos do espaço 
urbano; as implicações de tais concepções nas suas propostas de ensino de Ciências. 
Para isso foram analisados relatos de experiências onde os licenciados construíam 
durante o estágio (36) memoriais, (12) relatórios de estágio, transcrições de gravação em 
áudio de 5 aulas e anotações de campo, planos de aula. Os alunos da escola, em sua 
maioria são provenientes do campo.  Os materiais para análise foram organizados a partir 
de discussões de assuntos comuns que predominavam neles, o que determinou três 
eixos temáticos de discussão : I - De uma educação/ensino de Ciências sem finalidades 
conscientes para uma educação/ensino de Ciências com finalidades conscientes;  II - 
Educação e ensino numa mesma direção (trans)formando cidadãos e comunidades do 
campo e do urbano; III - Concepções de Ciências e Ensino de Ciências para alunos do 
campo e do urbano. Cada temática de discussão apresenta os seguintes resultados: (I) 
Nessa temática a análise de dados que evidencia que os licenciandos compreenderam 
que Por que ensinar? É uma pergunta sempre necessária na prática educativa. (II) Nessa 
temática a análise de dados que demonstra que os licenciandos acreditam e 
desacreditam, de forma diversa, que as concepções de educação e ensino precisam ser 
imbricadas, de tal modo que se promova a educação pelo ensino de ciências como 
possibilidade de questionamento por parte de professores e alunos da suas realidades 
existenciais, seja no campo e/ou no urbano. (III) Nessa temática a análise de dados 
aponta que os licenciandos começam a perceber que as concepções de ciências 
necessitam de revisões, sobretudo, quando se pensa equivocadamente que as 
conclusões científicas sempre têm a voz da razão, de verdades absolutas. A investigação 
aponta a necessidade de se repensar a educação em ciências para alunos que vem do 
campo para escolas de áreas urbanas, como para os alunos do urbano. Pois ao tentar 
responder a pergunta: que educação/ensino em ciências os licenciando de ciências 
naturais com habilitação em química vislumbram para alunos que vem do campo e do 
urbano? Foi possível percebe que os licenciados não tinham consciência das finalidades 
do ensino/educação que iriam praticar, mas que tinham características conteudistas e 
desvinculadas de problematizações do contexto social e da natureza  do conhecimento de 
ciências naturais escolar. Dada a intervenção, ou melhor, problematização do formador os 
licenciandos reconheceram a importância de (re)pensar tais finalidades. Como 
conseqüência disso, começaram a projetar outras concepções de educação, ensino e 
ciência. 
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FORMAÇÃO DE JOVENS PESQUISADORES: saberes e práticas vivenciadas no 
núcleo de estudo em educação científica, ambiental e práticas sociais, 

NECAPS/CCSE/UEPA 

GAMA, Danylla Darrielle Gomes; SOUZA M.C.D; SILVA JR.C.A.S 

lara_darrielle@yahoo.com.br 

 

Este estudo é resultado do Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), em que problematizou-se a 
Universidade como um centro privilegiado de produção, apropriação e difusão de saberes 
e práticas diversas, buscando na articulação interdisciplinar das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão os subsídios necessários a formação de jovens pesquisadores. Foi 
com esta compreensão, que a presente pesquisa, buscou investigar a seguinte 
problemática: “que saberes e práticas de pesquisa são construídas por universitários 
decorrentes de sua participação em ações de iniciação científica desenvolvidas no 
Necaps/CCSE/UEPA e que contribuição trazem para a formação de jovens 
pesquisadores?”, objetivando, “investigar saberes e práticas de pesquisa construídas por 
universitários decorrentes de sua participação em ações de iniciação científica 
desenvolvidas no Necaps /CCSE/ UEPA como contribuição a sua formação de jovens 
pesquisadores”. O estudo partiu de uma proposta de investigação com as bases teóricas 
no materialismo histórico-dialético, optando-se pelo tipo de pesquisa descritiva de 
abordagem qualitativa, tendo como lócus para a investigação o Necaps, por meio da 
análise das ações desenvolvidas por este Núcleo durante dez meses, no ano letivo de 
2007. Participaram do estudo seis graduandos, de diversos cursos da UEPA que estavam 
desenvolvendo ações no Necaps no período da investigação. A pesquisa foi realizada em 
duas etapas: observação participante e entrevista.  A observação participante se deu 
durante as ações de iniciação científica e de ensino e extensão realizadas pelos 
participantes em atividades Núcleo. E para a realização das entrevistas foi construído um 
roteiro com cinco perguntas semi-estruturadas, nas quais se levantaram o perfil dos 
jovens pesquisadores e as principais práticas vivenciadas por estes universitários no 
Necaps. Os dados foram organizados por meio de cinco categorias de análises definidas 
a partir das entrevistas e das observações realizadas. A análise dos dados apontou que 
os sujeitos da pesquisa consideram suas vivências no Necaps como favorecedoras a uma 
formação de jovens pesquisadores, sendo as ações do Núcleo reconhecidas como 
significativas nesta formação. Quanto às lacunas existentes no processo desta formação 
concluiu-se que estas são resultantes da própria estrutura institucional da Universidade 
que compromete significativamente o desenvolvimento de algumas ações no Núcleo.. 
Portanto, acredita-se que com este estudo se alcançou vislumbrar a discussão da 
formação de jovens pesquisadores, tendo como referencial a compreensão de uma 
Universidade compromissada com a formação política, profissional, acadêmica e cidadã, 
no sentido de sua contribuição enquanto instituição que buscará a transformação crítica 
da realidade.  E ao se focalizar o Necaps como uma experiência existente na UEPA, que 
vem ao longo de onze anos discutindo, fomentando e construindo um processo que dê 
conta de “formar” o iniciante em pesquisa, a intenção estava justamente nas 
possibilidades concretas de se avaliar qual o papel deste iniciante em pesquisa para o 
contexto da própria Universidade. E neste sentido, acredita-se que fora atingida essa 
intenção. 
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A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DIDÁTICOS NO CURSO DE PEDAGOGIA - UEPA 

CARDINS, Elane Mansour; CRUZ. F.A.S.; FORTES. B.G.; COSENZA. M. L. S. 

lanecardins@yahoo.com.br 

 

Os recursos didáticos envolvem uma diversidade de elementos utilizados como suporte 
experimental na organização do processo de ensino e de aprendizagem. Sua finalidade é 
servir de interface mediadora para facilitar na relação entre professores, aluno e 
conhecimento em um momento preciso da elaboração do saber. É necessário reforçar 
que esse tema não está desvinculado de dois aspectos interligados: a formação de 
professores e as suas concepções pedagógicas. A partir desse pressuposto, buscou-se 
analisar criticamente a utilização, interpretação e aplicação dos recursos didáticos em 
sala de aula, no curso de Pedagogia, pelos professores e qual a sua real importância no 
processo de ensino-aprendizado, pois o uso inadequado de um recurso didático pode 
resultar em uma inversão didática em relação à sua finalidade pedagógica inicial. Isto 
ocorre quando o material passa a ser utilizado como uma finalidade em si mesmo em vez 
de ser visto como um instrumento para a aquisição de um conhecimento. A metodologia 
utilizada na concretização dessa pesquisa perpassou por uma abordagem qualitativa 
descritiva do tipo estudo de caso, pois procurou-se analisar a utilização, importância  
atribuída aos recursos didáticos e quais os recursos didáticos mais utilizados pelos 
docentes do curso de Pedagogia. A coleta de dados foi efetivada no curso de Pedagogia 
da Universidade do Estado do Pará/UEPA, no ano de 2007, onde os informantes foram os 
discentes do citado curso, por serem estes alvos dessa pesquisa e os mais aptos a 
responderem as indagações necessárias para o desenvolvimento da mesma. Foi utilizado 
como instrumento para as entrevistas o questionário semi-estruturado. Das entrevistas 
realizadas obtivemos os seguintes resultados: os discentes atribuíram uma elevada 
importância aos Recursos Didáticos e julgaram os mesmos, como sendo um instrumento 
indispensável no processo de ensino-aprendizado. 85% dos entrevistados alegaram que, 
os docentes do curso de Pedagogia não utilizam os recursos didáticos de uma forma 
coerente, deixando assim uma lacuna no que concerne a utilização desses recursos. 
Pelos dados obtidos conclui-se também que, os discentes são contraditórios em seus 
discursos, pois ao mesmo tempo em que eles alegam não haver uma utilização adequada 
dos recursos didáticos, por parte dos docentes e que os mesmos são poucos criativos ao 
utilizá-los, eles relatam que as aulas mais interessantes são as quais os professores 
trabalham com os recursos didáticos, principalmente os audiovisuais, o qual possibilita 
uma melhor aquisição do conhecimento e apreensão de informações. Os Recursos 
Didáticos tornam-se aliados para aqueles que exercem a tarefa de ensinar e divulgar uma 
mensagem. A construção de uma prática pedagógica que utilizem de forma adequada os 
Recursos Didáticos é importante, porque é através de seu uso adequado que iremos 
conseguir sensibilizar e despertar o aprendiz para o conteúdo ministrado. A finalidade dos 
recursos didáticos é a de melhorar a qualidade de transmissão e recepção das 
mensagens e tornar os conteúdos ministrados mais facilmente assimiláveis, aprimorando 
o processo ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva caberá ao professor orientar a 
aprendizagem dos discentes no sentido de capacitá-los para discutir as informações 
recebidas. Para tanto deve-se dar ênfase aos aspectos formativos, procurando 
transformar o participante de simples espectador, de mero e passivo receptor, de 
elemento manipulado pelo tema, em elemento crítico da mensagem em estudo. 
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A VIOLÊNCIA ESCOLAR E SUAS IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO SÓCIO 
PEDAGÓGICO 

CRUZ, Felipe Alex Santiago; CARDINS.E.M; FORTES.B.G; COSENZA. M. L. S 

felipealex10@yahoo.com.br 

 

O presente estudo busca revelar importantes contextos e oportunizar teorias subsidiárias 
no que diz respeito à compreensão e a explicação para uma realidade que atualmente 
assola a sociedade brasileira e o mundo, a violência, mais precisamente as reveladas nos 
contextos escolares. O problema da violência nas escolas não é novo, mas nem por isso 
deixa de causar perplexidade, especialmente por se localizar em um espaço privilegiado 
de construção do conhecimento, do ensino de valores e ética. Em tempos não muito 
distantes, a violência nas escolas era caracterizada como algo natural e imperceptível na 
visão de muitos agentes que fazem a escola. Nos últimos anos, chama a atenção o 
aumento de atos delituosos e de pequenas e grandes incivilidades nas escolas, o que 
justifica o sentimento de insegurança dos que a freqüentam. Na contrapartida dos 
avanços da violência nas escolas, busca-se primeiramente entender a violência nas 
escolas como algo que não se pode fugir do debate em seu interior.. A partir de dados 
alarmantes divulgados pela UNESCO (2004), buscarem trabalhar sobre o tema chamando 
à atenção de professores e alunos, onde entendemos que o fato requer uma visão mais 
clara por partes destes. Com esta preocupação realizamos o mini-curso “A Violência 
Escolar e suas implicações no contexto Sócio-Pedagógico”, realizado na XIII Semana 
Acadêmica do Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE/UEPA, durante o período 
de 26 a 29 de agosto de 2008, atendendo 48 ouvintes de diferentes cursos da UEPA e de 
outras instituições de Educação Superior da capital e do interior do estado do Pará. O 
presente trabalho teve com um de seus objetivos incitar o debate e proporcionar recursos 
pedagógicos e de trabalho viáveis para a dinâmica do professor em sala de aula. 
Primeiramente utilizou-se, como via de raciocínio deste projeto, o entendimento da 
temática - a violência -, como produto do processo histórico das sociedades, em uma 
análise constitutiva, a partir da passagem dos séculos, tendo como conseqüência e 
referência o modelo das sociedades desiguais. A partir de então, buscou-se fazer uma 
explanação do atual cenário de violência no Brasil e suas manifestações e características 
que permeiam este fenômeno, tendo como principal referência às estatísticas destas e os 
índices sobre a questão. Por conseguinte, foi realizado referência sobre o tema específico 
- A Violência Escolar -, a partir de análises, fazendo um resgate histórico sobre as 
abordagens sociológicas (Positivismo, Funcionalismo, Estruturalismo e Materialismo 
Histórico); tendo também as recomendações e dinâmicas de trabalho pedagógico e 
práticas educativas por este grupo sugerida aos participantes, sendo que, logicamente o 
mesmo construído em conjunto com todos. No decorrer da Semana Acadêmica do ano de 
2008 da Universidade do Estado do Pará, podemos percebemos que a temática em que 
resolvemos abordar no mini-curso, a violência escolar, encontra-se em evidência na 
sociedade, devido o crescente número de casos expostos em diversos meios de 
comunicação de nossa cidade. Diante disso, notamos que o mini-curso transcorreu de 
forma muito construtiva para ambos os sujeitos do trabalho, tanto para os ouvintes, 
quanto para os ministrantes, pois ao passo em que ia sendo compartilhados teorias e 
exemplos práticos sobre a violência, o grupo de ouvintes apresentava e socializava outros 
casos e opiniões, vivenciados por eles, tendo participações ativas com debates e 
discussões. Com isso, podemos concluir que o mini-curso atingiu a sua meta e 
expectativa inicial, visando o pensamento de que o conhecimento é um via de mão dupla, 
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em que um aprende e compartilha com o outro e vice-versa. 
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TECNOLOGIA ASSISTIVA: o uso de softwares educacionais e suas contribuições 
para crianças com deficiência motora 

BARBOSA, Kamila Batista da Silva; MENEZES, J.P.L 

kmyla_barbosa@yahoo.com.br 

 

Há décadas, buscam-se métodos e práticas educativas para utilizar na educação 
especial, e a Tecnologia Assistiva veio suprir carência, desenvolvendo técnicas de 
comunicação alternativa para ser aplicada na Educação Inclusiva de pessoas com 
necessidades educacionais especiais, utilizando o computador como meio facilitador de 
aprendizagem.FREIRE & VALENTE (2002) “A informática na educação significa a 
integração do computador no processo de aprendizado dos conteúdos curriculares de 
todos os níveis e modalidades de educação”.Para facilitar o processo de inclusão de 
pessoas com necessidades educacionais especiais surgiu como método didático de 
ensino a tecnologia assistiva. ALMEIDA (2004) conceitua Tecnologia Assistiva um termo, 
utilizado para identificar um arsenal de recursos que de alguma maneira contribui para 
proporcionar vida independente ao portador de deficiência. Os artefatos usados por 
qualquer pessoa em seu dia-a-dia, talheres, ferramentas, são objetos de tecnologia 
assistiva. Foi feita uma pesquisa qualitativa na forma de entrevistas com professores de 
uma escola em Belém com o objetivo de saber de que maneira esta trabalha a Tecnologia 
Assistiva através de softwares educacionais e que contribuições o uso desses meios 
tecnológicos têm proporcionado uma melhoria de vida para os portadores de deficiência 
motora. Na pesquisa qualitativa aplicada a professores de uma escola de Belém 
procurou-se conhecer melhor a técnica de ensino utilizada nas escolas de maneira a 
deixar claro o uso, e a utilização da tecnologia assistiva destacando também os benefícios 
que o uso de softwares educacionais tem trazido para a vida dos alunos portadores de 
deficiência. Os questionários continham questões subjetivas, e perguntas que abordam a 
maneira como o software é utilizado, e o desempenho das crianças após o uso destes. 
Fazendo posteriormente uma codificação dessas informações através do método da 
teoria fundamentada em dados, para logo após ser feita a proposta do trabalho. O 
computador é um meio tecnológico que atingiu todas as áreas de conhecimento, podendo 
ser considerado hoje uma das mais importantes invenções do meio técnico cientifico do 
ultimo século. A partir dele, revolucionaram-se as relações de vida e trabalho. Desde o 
primeiro computador inventado na atualidade, tanto a tecnologia.Assim como em diversas 
áreas cientificas, a presença do computador vem a cada dia ganhando espaço. Na 
educação não foi diferente, sendo o computador utilizado primeiramente para diferentes 
tipos de pesquisa, mas foi com os softwares educacionais que ele ganhou a área da 
educação revolucionando o processo de ensino-aprendizagem e quebrando paradigmas 
com a utilização do giz, do quadro negro e do livro que perduram a décadas como 
métodos didáticos de ensino. Os alunos mostraram grande desempenho motor e avanços 
em sua motricidade e um maior envolvimento com o mundo a sua volta e facilidade de 
aprendizado com a utilização do software. O desenvolvimento de ajudas para 
comunicação Alternativa através da tecnologia assistiva é um processo do qual participam 
todos os atores envolvidos na educação entre os quais: o aluno, a escola, os professores, 
pais. O movimento pela inclusão de tecnologias assistivas voltadas aos portadores de 
deficiência se referiu a uma visão e perspectiva de mundo,e não apenas a uma luta por 
algumas minorias,alertas pela exigência da mudança de valores e postura dos seres 
humanos em relação a si próprios e ao próprio planeta. A capacidade de comunicação do 
ser humano com seus semelhantes e seu ambiente é algo muito precioso e representa 
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uma das necessidades mais básicas da sua existência, com a qual ele pode expressar 
seus anseios e sua evolução quanto a sua identidade. Com o avanço tecnológico, a 
tecnologia assistiva vem utilizando dispositivos tecnológicos para aumentar capacidades 
funcionais e estimular a independência dos portadores de deficiência motora. 
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MODELAGEM DO OBJETO DE APRENDIZAGEM pirâmide@limentar.kids: uma 
estratégia de educação nutricional para promoção da alimentação saudável no 

ensino fundamental 

DIAS, Cleonice Reis Souza Dourado; DIAS JR, L.D. 

cleonutri@gmail.com 

 

A globalização, muitas vezes, condiciona a sociedade a hábitos de vida inadequados, que 
contribuem nos altos índices de obesidade, principalmente na população escolar. A 
educação é ponto favorável à transformação deste cenário, dentro de uma concepção 
crítica e reflexiva e com o suporte de novas tecnologias, entre elas os objetos de 
aprendizagem (OA). No entanto, não se encontraram nos repositórios nacionais OA que 
tratassem do tema “alimentação” (sugestão dos PCN´S). Neste contexto, o estudo busca 
identificar os principais requisitos que precisam ser atendidos por um objeto de 
aprendizagem direcionado à crianças do Ensino Fundamental para permitir a reflexão 
acerca das questões alimentares? Como resultado, apresenta-se a modelagem do OA 
“Pirâmide@limentar.kids” que, voltado para o público infantil, possibilite ao aluno 
diagnosticar e analisar seus hábitos alimentares com a perspectiva de subsidiar ações 
que levem a uma alimentação mais saudável. Neste estudo, buscou-se adotar um 
enfoque crítico-dialético, pois se consideram as questões alimentares a partir de um 
contexto sócio-econômico e cultural, assim como, o homem em seu contexto como um 
ser reflexivo, capaz de pensar soluções para superar seus problemas e mudar a 
realidade.  Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, pois os dados coletados na 
pesquisa bibliográfica foram analisados e interpretados de forma contextualizada. Quanto 
ao tipo de estudo, trata-se de pesquisa bibliográfica acerca de temas como: educação 
nutricional, aprendizagem significativa e objetos de aprendizagem. Uma pesquisa 
documental foi realizada, também, envolvendo o estudo dos Parâmetros Curriculares 
nacionais (PCN) (1997) (meio ambiente e saúde) e alguns objetos de aprendizagem 
localizados, principalmente, em dois repositórios: Rede Interativa Virtual de Educação 
(RIVED) e Coletânea de Entidades de Suporte ao Uso de Tecnologia da Aprendizagem 
(CESTA). Para alcançar os objetivos propostos, criou-se um modelo que sistematiza os 
requisitos deste OA, contendo as funcionalidades: a) cadastrar dados pessoais; b) 
diagnosticar alimentação; c)avaliar alimentação; d)refletir sobre alimentação. O primeiro 
módulo (b) visa familiarizar o usuário com a Pirâmide Alimentar levando-o a observar que 
a mesma organiza os alimentos em grupos e níveis por meio da seleção dos alimentos 
que mais consome. No segundo módulo (c), o usuário tem acesso à um gráfico de barras 
que indica os grupos com excesso ou carência de alimentos. Após análise, no terceiro 
módulo (d) o usuário pode refletir acerca de sua alimentação e registrar a reflexão por 
meio de questionamentos acerca da sua alimentação. Este OA será desenvolvido em 
plataforma web, no padrão MVC (model view controller). Serão utilizados: framework MVC 
Java Server Faces e linguagem de programação Java. Por ser uma aplicação mono-
usuário, a persistência dos dados será feita em arquivos XML. A modelagem do OA 
“Pirâmide@limentar.kids” é uma estratégia de educação nutricional idealizada para 
permitir a reflexão dos hábitos alimentares dos alunos do Ensino Fundamental, 
apresentando atividades que permeiam a construção, avaliação e reflexão dos hábitos 
alimentares e da conseqüência dos mesmos sobre a saúde, tendo o professor como 
mediador do processo de aprendizagem. No trabalho, apresentaram-se os principais 
requisitos que um OA deve atender para possibilitar a reflexão e construção de novos 
hábitos alimentares entre as crianças, bem como as tecnologias candidatas à 
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implementação destes requisitos. Considera-se relevante, em trabalhos futuros, aprimorar 
os requisitos envolvendo a participação de professores e alunos para que possam ser 
validados e ou novos possam ser identificados e que seja realizada uma avaliação junto 
ao público-alvo para que problemas de programação e interface possam ser corrigidos 
para a versão final. 
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O USO DA HISTÓRIA NO ENSINO DE MATEMÁTICA: contribuições para o ensino de 
números decimais 

SILVA, Eleson Silva da; MORAES, M J P F 

elesonsilva86@yahoo.com.br 

 

Ao se falar sobre o uso da história no ensino da Matemática, pretende-se ressaltar a 
importância desta tendência para o processo de ensino e aprendizagem, pois a mesma 
pode servir de instrumento aos professores no sentido de motivar sentimentos 
matemáticos nos alunos, levando-os a reconhecer as contribuições desta disciplina para o 
meio social no qual estão inseridos. A importância do tema se deve ao fato de que a 
Matemática é considerada complexa e também por ser objeto de rejeição por parte de 
muitas pessoas, especialmente de alunos das séries finais do ensino fundamental e 
também de alunos do ensino médio. Não se tem a ilusão de que esta ou qualquer outra 
tendência irá transformar o ensino da Matemática, pensa-se tão somente em mostrar que 
todo e qualquer esforço realizado no sentido de melhorar o processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática é válido e importante para a educação.. Será apresentada 
uma atividade de ensino como alternativa para trabalhar sistema de numeração associado 
ao contexto histórico do referido saber matemático. Inicialmente haverá uma introdução 
sobre números, sua origem e importância, da idéia de contagem, para situar o aluno e 
incentivá-lo no estudo do assunto matemático tratado. Após a introdução será mostrado 
alguns sistemas de numeração, como: o Egípcio, o Maia, o Romano e o Indo-Arábico; que 
influenciaram no sistema de numeração que conhecemos para que o aluno perceba que 
os números assim como a matemática é uma construção do homem e não um processo 
que foi dado pronto. Após a história do sistema de numeração, foi trabalhado o sistema de 
numeração decimal posicional, adentrando especificamente no conteúdo matemático, 
onde podem ser levantadas discussões com a participação dos alunos que oportunizaram 
expressar suas opiniões a respeito dos diferentes sistemas e das contribuições para a 
construção do sistema de numeração decimal. As discussões e hipóteses levantadas com 
a atividade de ensino possibilitarão que o aluno seja capaz de relacionar o assunto em 
questão com a sua abordagem histórica e a compreensão do sistema de numeração 
quanto uma construção do homem, não como algo que surgiu pronto. Permitirá ao 
professor olhar a sua prática de ensino de outra forma e perceber a história da 
matemática como uma importante alternativa para a melhoria do ensino-aprendizagem. 
Com este trabalho percebeu-se que uma aula de matemática fica mais interessante 
quando professor e aluno têm a oportunidade de perceber a importância da construção de 
determinado assunto ou conceito matemático. A partir do uso da história no ensino da 
Matemática o ensino do sistema de numeração decimal será mais significativo. Essa 
tendência poderá ser utilizada na elaboração de aulas sobre outros conteúdos, a fim de 
torná-las mais significativas. A prática docente desenvolvida através do uso da história 
não resolverá os problemas relacionados ao ensino da matemática, pois nenhum recurso 
pedagógico por si só é suficiente para tal, no entanto, se for utilizada de maneira 
adequada, a história será um recurso pedagógico relevante, o qual o professor poderá 
utilizar no sentido de facilitar sua tarefa de educador na construção do conhecimento no 
processo de aprendizagem da Matemática. 
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O PAPEL DA RELAÇÃO INTERPESSOAL ENTRE A EQUIPE GESTORA E OS 
MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

BARRA, Sidnéia do Socorro Marques 

sidneiabarra@hotmail.com 

 

A escolha do tema parte do objetivo de investigar de que forma as relações interpessoais 
entre a equipe gestora e demais membros da comunidade escolar vêm contribuindo para 
um melhor desempenho das atividades pedagógicas, bem como detectar as dificuldades 
encontradas pelos atores, que muitas vezes se encontraram excluídos das tomadas de 
decisão que se processam no interior da escola. Neste sentido as questões norteadoras 
desta pesquisa foram:  • Quais as dificuldades encontradas pelos atores, que muitas 
vezes se encontram excluídos das tomadas de decisão? • Quais os determinantes e os 
aspectos que facilitam/dificultam a vivência da gestão compartilhada? O estudo foi 
realizado na E.E.E.F.M Dr. Ulysses Guimarães e investigou a percepção de 6 
professores, 7 alunos, 2 técnicos e 1 gestor através da aplicação de questionário 
estruturado com perguntas semi-abertas. De caráter qualitativo quanto à abordagem, 
aplicado quanto à investigação e descritivo quanto aos objetivos, a pesquisa foi 
desenvolvida em duas etapas distintas: a) Coletas de dados e  
b) Análises crítica dos dados. Verificou-se que a maioria das categorias investigadas 
apresenta resultados positivos indicando que a escola pesquisada vivencia as relações 
interpessoais de forma positiva, com base em uma gestão participativa em um enfoque 
democrático e autônomo. Identificou-se também algumas impressões negativas, as quais 
ficaram evidenciadas nas relações entre o gestor e um membro da equipe técnica e nas 
relações entre gestor e alunos. Esta é uma evidência significativa para uma análise inicial 
quanto ao desenvolvimento das relações interpessoais na escola, uma vez que a escola 
pesquisada demonstra dispor de mecanismo que garante uma convivência democrática, 
solidária e harmoniosa. A escola pesquisada vivencia as relações interpessoais na 
perspectiva de crescimento de sua comunidade a partir de uma Gestão Participativa, 
embora necessite de ajustes especialmente quanto à participação de instituições 
organizadas e dos pais dos alunos. Percebe-se a existência de um espírito coletivo de 
participação na proposta educativa e pedagógica da escola, no entanto ressaltamos que é 
necessária a efetivação do trabalho coletivo que envolva a participação de todos os 
segmentos escolares no sentido de concretizar os ideais de democracia, inclusão social e 
universalização do saber, os quais são fundamentais para a construção de uma escola 
pública de qualidade. 
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O CINEMA COMO RECURSO PEDAGÓGICO: uma proposta alternativa para o ensino 
de química no nível fundamental 

CASTRO, Elias Brandão de; CARDOSO, M.G; SILVA, A.M.C; TEIXEIRA, T.S.C 

elias.b.castro@hotmail.com 

 

O ensino de Ciências tem sido um grande desafio para todos os agentes envolvidos no 
processo educativo, vê-se a necessidade de buscar alternativas que desperte nos 
discentes o interesse pelas aulas de química. A utilização das novas tecnologias em sala 
de aula está muito em voga nas discussões pedagógicas atuais. E, o cinema ocupa um 
lugar de destaque, pois o que não faltam são ótimas produções para se abordar em sala 
sobre os temas mais variados. As várias possibilidades de trabalho e principalmente os 
benefícios que o uso do cinema nos oferece no espaço escolar justificaram, as atividades 
realizadas com docentes e alunos de Ciências no INSA com o objetivo de orientá-los 
quanto a inclusão do cinema como recurso pedagógico no processo de construção do 
conhecimento de química no Ensino Fundamental e utilizar o filme “GREENPEACE -
SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2007”, que aborda temáticas relacionadas a questão 
ambiental, enfatizando o Efeito Estufa e relacionando-o aos conteúdo de química. Este 
projeto foi executado no Instituto Nossa Senhora Auxiliadora município de Cametá, tendo 
como publico alvos docentes e discentes das escolas do município, na forma de mini-
curso com duração de 8h, sendo. No primeiro momento (primeiro dia de execução): 
realizou-se uma aula expositiva dialogada, na qual foi apresentada a origem histórica do 
cinema com a utilização do recurso didático data-show. No segundo momento: discutiu-se 
a respeito do potencial que o cinema tem de estimular a absorção de informações, e de 
que forma o educador pode fazer uso desse recurso como objeto de ensino, o data-show 
e material apostilado serão usados como recurso didático. No terceiro momento: 
trabalhou-se com os discentes o filme “GREENPEACE-SEMANA DO MEIO AMBIENTE 
2007”, que aborda temáticas relacionadas à questão ambiental, a partir do mesmo 
enfatizamos o Efeito Estufa e relacionamos ao conteúdo de ciências, onde selecionamos 
cenas do filme e abordamos os conteúdos de química trabalhados em ciências. No 
referido trabalho enfatizamos o cinema como recurso pedagógico, a fim de despertar os 
docentes para as produções cinematográficas que apresentam múltiplas possibilidades e 
dependendo da criatividade e habilidade do professor em conduzir o processo de ensino e 
aprendizagem. Neste trabalho podemos participar de uma experiência riquíssima, 
principalmente considerando que ao trabalharmos com esse recurso em sala de aula 
suscitamos nos alunos um olhar crítico sobre a questão do efeito estufa, devido a 
possibilidades de estabelecemos uma relação interdisciplinar a partir do conteúdo do 
filme, tornando a aprendizagem mais dinâmica, crítica e participativa. Em um mundo 
globalizado, onde a difusão da informação e do conhecimento ocorre de forma maciça, o 
cinema é uma ferramenta que pode ser entendida como elemento catalisador desse 
processo na educação.  As competências e habilidades exigidas nesse novo panorama 
educacional, apontam para uma formação cidadã crítica, a partir da qual será possível a 
compreensão, interação e posterior formulação de soluções. Neste sentido, o ensino de 
química deverá oferecer as bases e fundamentos necessários para compreensão da 
natureza e suas implicações, permitindo uma interação consciente e respostas 
respaldadas à sociedade, possibilitando o exercício da cidadania. Neste trabalho 
instigamos o conhecimento cognitivo dos discentes frente às questões ambientais a partir 
do cinema como recurso pedagógico para as aulas de química e trabalhamos com os 
docentes a fim de desperta-los ao uso do cinema como um ferramenta, que viabiliza a 
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aproximação de conceitos relativamente abstratos ao cotidiano do aluno. 
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IMAGENS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL: sentimentos, alegrias e 
razões de permanência no magistério 

COSTA, Fernando Augusto Bentes de Souza 

fabscosta1955@gmail.com 

 

Numa época como a que estamos vivendo cheia de episódios de violência, de atos de 
desamor, pensamos ser bastante relevante trazer para o debate acadêmico o tema dos 
Sentimentos Amorosos focalizando a discussão na figura do professor, sobretudo quando 
temos observado nos meios de comunicação atos violentos cometidos no espaço escolar 
contra os professores e contra os alunos também. Enquanto psicólogo ligado a cursos de 
formação de professores, sempre me inquietei com várias questões que afetam a 
formação e atuação desses profissionais: suas escolhas, seus conflitos e alegrias, seus 
tropeços, sua glória e seus fracassos. Aí, vários questionamentos foram levantados: que 
sentimentos são utilizados por professores para se definirem enquanto tais? O que os 
alegra? Que razões alegam para justificar sua permanência no Magistério? Essas foram 
algumas das questões orientadoras da presente pesquisa. Participaram da pesquisa 60 
professores do Ensino Fundamental, de Escolas Privadas de várias cidades brasileiras: 
Campinas, São Paulo, São Bernardo do Campo, Belém do Pará. Desse total, 83,32% 
estavam situados na faixa etária que vai dos 31 aos 60 anos. 58,2% tinham entre 11 e 40 
anos de atuação como professores; 61,66% tinham cursos de pós-graduação e 68,3% 
são do sexo feminino. Dos 60, 19 foram selecionados e passaram para uma fase 
posterior: uma entrevista individual. As entrevistas tiveram uma duração média de 30 a 45 
minutos e ocorreram nas dependências das próprias escolas. Do roteiro trabalhado, 
selecionamos para apresentar as questões referentes aos Sentimentos escolhidos pelos 
professores para se definirem; quais as Alegrias vivenciadas no cotidiano profissional e 
que Razões são alegadas pelos participantes para permanecerem exercendo seu ofício 
de professores.  16 professores (76,2%) escolheram sentimentos amorosos para se 
definirem: Amor, Paixão, Alegria, Felicidade. 9 (56,25%) escolheram o Amor como 
sentimento auto-definidor o que nos leva a acreditar o quanto o AMOR se constitui como 
um elemento de destaque nas representações de si desses educadores.   De um modo 
geral, os sujeitos declararam que se alegram: com a aprendizagem dos alunos; sentem 
orgulho por saber que o trabalho realizado contribuiu para o avanço dos alunos; com a 
alegria contagiante entre professores e alunos; por sentir-se participante e co-responsável 
pela formação moral dos alunos. Os professores justificam sua permanência no 
Magistério por Razões Formativas (15,8%), ligadas ao papel formador do educador e na 
crença dos efeitos que o exercício desse papel possa acarretar para o desenvolvimento e 
a aprendizagem dos alunos e por Razões Afetivas (63,15%), ligadas a sentimentos 
(prazer, amor, alegria, paixão). Os dados que obtivemos em nossa pesquisa confirmaram 
a pertinência de que o professor que se representa em alguma medida de forma amorosa 
é aquele que sente prazer em compartilhar com os alunos o conhecimento que carrega, 
se regozija, se alegra pelo que faz bem como pelos efeitos que produz no 
desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. Que os exemplos trazidos pelos 
professores investigados possam servir como uma referência para que mais professores 
se descubram apaixonados, entusiasmados e alegres com aquilo que fazem. Que esses 
exemplos se frutifiquem cada vez mais. E isso nos remete a Savater para quem a 
educação tem um sentido fundamentalmente humano que é incentivar, conservar e 
divulgar o “o amor intelectual ao humano (2000, p. 211). Para finalizarmos, as razões 
apontadas pelos professores para permanecerem no Magistério indicam também a 
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presença de sentimentos como Amor, Paixão, Felicidade, Alegria e Prazer. 
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DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS COMPLEXOS 

COSTA, Thiago Rodrigo Furtado da; ANJOS, Luis Jorge Sousa dos; RAUL  

thiago_rfc@yahoo.com.br 

 

O conteúdo dos números complexos tem aplicações dentro e fora da matemática. 
Entretanto seu ensino tem sido cada vez mais restrito a mera manipulação de fórmulas 
em função dos exames vestibulares. O s professores ensinam para seus alunos nada 
mais além do que o número i e a forma algébrica de um número complexo. Nem sequer é 
falado o verdadeiro motivo da criação dos números. Buscamos apresentar sugestões que 
venham melhorar o ensino desse assunto cada vez mais. Para isso fizemos uma 
pesquisa com alunos do ensino médio com o intuito de verificar quais as causas dessa 
dificuldade tão latente no ensino dos números complexos. Dessa maneira nosso trabalho 
está organizado da seguinte forma: em um primeiro momento apresentamos as questões 
propostas e discutimos os resultados encontrados pelos alunos. Num segundo momento 
apresentamos algumas sugestões que buscam melhorar o ensino dos números 
complexos em sala de aula. Propomos um teste contendo quatro questões a 36 alunos do 
primeiro ano do ensino médio de uma escola de Belém e um questionário breve ao 
professor para que pudesse julgar se o nível das questões estava fácil, moderada ou 
difícil, adicionando alguns comentários quando lhes achava necessário. Para análise dos 
resultados enumeramos os alunos de 1 a 36 e utilizaremos a nomenclatura An, onde “A” 
significa aluno e “n” o número do aluno citado, para que assim possamos colocar as 
devidas referências nas imagens expostas neste trabalho.. De maneira geral, os alunos 
estão em uma situação preocupante, pois não tivemos um bom resultado na resolução do 
teste, considerado, como questões usualmente tidas no ensino dos complexos. Notamos, 
também um intenso direcionamento da escola para com os exames vestibulares, e 
acreditamos que isso é uma das causas fundamentais para o baixo desempenho no teste 
proposto. Vale ressaltar que um ensino que tem a educação como um adestramento e 
não como uma condição permanente só tem a acabar com a reflexão em cima do 
conhecimento adquirido. Sugerimos a contextualização do conhecimento apresentado. 
Pois, sem isso não haverá uma motivação grande dos alunos, visto que só há interesse, 
na maior parte do tempo, naquilo que pode ser aplicado. O que se sugere é que haja uma 
simbiose entre rigor, contextualização e metodologia adequada. Assim sendo, 
acreditamos que os alunos sentir-se-ão menos inibidos diante de questões clássicas e 
contextualizadas, pois aprenderão de maneira adequada a manipularem os instrumentos 
do conteúdo ministrado. Portanto, acreditamos que o professor deve dar ênfase maior no 
conteúdo dos números complexos, de maneira adequada, objetivando que o aluno tenha 
base suficiente para aplicá-lo em outras áreas do conhecimento, tal como a física e a 
informática e posteriormente minimize esse déficit onde está presente a preocupação pela 
problematização de aprendizagem que encontramos nas escolas como um todo. 
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As atividades lúdicas, mais do que serem aceitas como rotina da educação de alunos no 
Ensino Fundamental e Médio, são práticas privilegiadas para a aplicação de uma 
educação que vise o desenvolvimento pessoal e a atuação cooperativa na sociedade, 
como também instrumentos motivadores, atraentes e estimuladores na construção do 
conhecimento, podendo ser definida de acordo com Soares (2004, apud SANTANA, 
2006) como uma ação divertida, seja qual for o contexto lingüístico, desconsiderando o 
objeto envolto na ação. Segundo Santana (2006), o objetivo da atividade lúdica não é 
apenas levar o aluno a memorizar mais facilmente o assunto abordado, mas induzir o 
raciocínio do aluno, a reflexão, o pensamento e conseqüentemente a construção do seu 
conhecimento, promovendo a construção do conhecimento cognitivo, físico, social e 
psicomotor. Mediante o exposto, propomos uma atividade lúdica – Árvore Científica, para 
ser usada em aulas de Ciências de 5ª a 8ª séries, com objetivos pedagógicos. O público 
alvo dessa atividade foram professores em fase de formação de uma turma de 34 alunos 
do curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais. A árvore foi montada utilizando 
caixas de papelão cortadas no formato de uma árvore e revestida de emborrachado EVA. 
A turma foi dividida em dois grupos. O jogo é iniciado com o lançamento do dado por cada 
grupo, que corresponde a uma pergunta ou curiosidade nas frutas enumeradas de 1 à 16 
(maçãs e laranjas). O grupo escolhe uma fruta, então, o mediador faz a pergunta 
correspondente ao número. Em caso de acerto retira-se a fruta da árvore; em caso de 
erro, a fruta permanecerá. O grupo pode escolher um dos animais da árvore (leão e 
macaco), que contém desafios. Estes valem 3 pontos. Cada resposta correta referente às 
frutas vale 1 ponto e uma resposta errada menos 1 ponto. O prêmio surpresa vale 5 
pontos somados para o grupo. O jogo termina quando não houver mais frutas na árvore e 
o grupo vencedor será o que fizer maior pontuação. Esta atividade promoveu aos 
discentes uma forma atrativa e divertida de aprender os conteúdos programáticos, 
incentivando o aluno a se divertir enquanto aprende, motivando-o a pesquisar e se 
relacionar de maneira interativa com os agentes envolvidos no processo de ensino 
aprendizagem (professor, aluno, conteúdo programático e sociedade).  Além de tornar o 
ambiente sala de aula, muito mais agradável e atrativo. A competitividade em busca do 
conhecimento fez com que os alunos desenvolvessem seu intelecto sem tornar isso um 
processo desgastante e penoso. Nessa atividade, os alunos foram avaliados de forma 
continuada. Houve premiação ao grupo de discentes que pontuou mais; o grupo com 
pontuação inferior foi também recompensado com um prêmio diferente. Ambos foram 
premiados pela participação no jogo. O professor ao desenvolver atividades de Ciências 
utilizando a árvore científica como auxílio, poderá abordar conteúdos mais gerais ou até 
mesmo os específicos a cada tema de Ciências do nível fundamental, conforme proposto 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN de Ciências) como, por exemplo, os Seres 
Vivos e o Ambiente, Química, Física, Ser Humano e Saúde, de forma contextualizada e 
dinâmica, despertando o interesse do aluno e proporcionando o desenvolvendo de suas 
habilidades e competências. 
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A tecnologia assistiva tem como primordial finalidade, restaurar e habilitar a função 
humana. No entanto, o presente trabalho propõe facilitar a educação de caráter inclusivo, 
com o aumento do processo de letramento através do ensino-aprendizagem de línguas; 
propondo uma vida independente e produtiva à pessoa com déficit auditivo. Visto que as 
limitações do indivíduo com "deficiência" tendem a se tornar uma barreira para esse 
aprendizado quando não há uma capacitação ou mesmo uma adaptação adequada para 
tais práticas. Então desenvolver recursos de acessibilidade é uma maneira concreta de 
neutralizar as barreiras causadas pela "deficiência" e inserir esse indivíduo nos ambientes 
propícios ao ensino-aprendizagem de línguas em seu contexto sociocultural, pois uma 
parte significativa da população depende e precisa de uma tecnologia que se adapte, 
inclua e assista suas necessidades, para que a sua educação tenha êxito. Entre os 
recursos necessários, a Tecnologia Assistiva está presente em situações que haja 
necessidade de: comunicação alternativa e ampliada; adaptações de acesso ao 
computador; equipamentos de auxílio para audição; adaptação de jogos e brincadeiras 
além da integração dessa tecnologia nos diferentes ambientes como: a casa, a escola, a 
comunidade e o local de trabalho. É importante lembrar que as tecnologias assistivas vão 
desde uma fita crepe que prende o papel à mesa, para que não solte com os gestos 
involuntários do aluno, à criação de um mapa com os contornos em barbante, até a 
utilização de equipamentos como mouse e ponteiros ou um software leitor de tela para 
acesso ao computador. Portanto toda técnica que facilite o processo de inclusão de 
alunos surdos no âmbito da educação pode ser denominada assistiva. A informática tem 
facilitado a vida dos alunos surdos, atingindo um público cada vez mais diverso e 
numeroso. Portanto, o trabalho de adaptação educacional utilizado com a finalidade de 
possibilitar a interação do aluno ao computador, sendo este aluno com diferentes graus 
de comunicação, linguagem e surdez, em processos de ensino e aprendizagem de 
línguas tem feito com que os resultados de aceitação, adaptação e internalização sejam 
sempre positivos. Ou seja, o acesso ao ambiente educativo computacional e telemático, 
mostra que as dificuldades dos alunos com necessidades educacionais especiais no seu 
processo de desenvolvimento e aprendizagem têm encontrado uma ajuda eficaz na 
utilização da Tecnologia Assistiva como ferramenta ao letramento e aprendizagem de 
línguas. A presente pesquisa conclui que a tecnologia assistiva é uma área do 
conhecimento com características interdisciplinares que engloba: recursos, metodologias, 
estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 
atividade e participação de alunos surdos, as formas de se atingir estes ideais ainda não 
são claras no âmbito educacional. Segundo Santarrosa (1993) "Para as pessoas sem 
deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a 
tecnologia torna as coisas possíveis".  Então conhecer os direitos, as formas de 
reivindicá-los, as alternativas pedagógicas, os recursos de adaptação e o lugar da 
informática na educação são fundamentais para democratização do saber visando sua 
autonomia, independência e qualidade de vida para a inclusão social. 
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O uso de material didático funciona como ferramenta essencial no processo de 
aprendizagem em sala de aula. Nessa perspectiva os jogos didáticos se apresentam 
como um recurso que oferece condições para que haja interação professor aluno, uma 
melhor relação com os conteúdos estudados e a construção do conhecimento. Segundo 
Cunha (2001, p. 29) os jogos e os brinquedos expressam valores e proporcionam 
oportunidades para a assimilação de idéias e formação de princípios. O aspecto lúdico 
dos jogos faz com que haja motivação para aprender. A ludicidade é uma necessidade do 
ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. O 
desenvolvimento do aspecto lúdico facilita aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, 
social cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado interior 
fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do 
conhecimento. (SANTOS, 1997, P. 12).  Assim a proposta desenvolvida pelos alunos do 
curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais da Universidade Federal do Pará, do 
Campus de Breves, teve objetivos de propor, confeccionar, avaliar e apresentar jogos 
didáticos que possam auxiliar no ensino de ciências, tanto em sala de aula, como em 
feiras de ciências, eventos científicos, exposições, mini-cursos, etc. Os jogos foram 
elaborados com base em conteúdos diversos, dentro do temas de ciências para o ensino 
fundamental. A turma foi dividida em seis grupos que sob orientação da professora da 
disciplina, Educação em Ciências: Contexto Histórico, Político e Social, montaram um 
protótipo de cada jogo didático que foi apresentado e avaliado com a participação dos 
alunos da turma e da professora orientadora. Os resultados mostraram que professores e 
alunos interagem de maneira significativa através dos jogos, em função da ludicidade, 
humor e espírito competitivo, que estes despertam em docentes e discente.  
Os jogos depois de apresentados e avaliados foram doados para o Clube de Ciências da 
UFPA do Campus de Breves, para serem utilizados com alunos do ensino fundamental de 
escolas públicas do Município de Breves (PA). Aulas de ciências no ensino fundamental 
necessitam de inovação e criatividade, para que possam viabilizar o aprendizado do 
conteúdo pelos alunos. Mesmo em escolas públicas e sem muitos recursos tecnológicos, 
o professor pode utilizar meios alternativos para motivar seus alunos a aprender. Os jogos 
didáticos no ensino de ciências mostram condições eficazes para a participação aluno e 
sua efetiva construção do conhecimento científico em sala de aula. 
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O transtorno faz parte da vida de 3% a 7% das crianças em idade escolar e é 
caracterizado pela tríade de comportamentos: desatenção, hiperatividade e impulsividade. 
As crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade geralmente são 
consideradas um problema para a escola e acabam por serem rotuladas de “mal criadas”, 
“pestinhas”, “mal comportadas” entre outros, desconsiderando, assim, que há um 
problema e que este não é unicamente da criança. Pesquisas sugerem que sua principal 
causa seja genética, embora outros fatores não tenham sido descartados. O estudo em 
questão trata-se de uma abordagem qualitativa e a metodologia usada para a execução 
do mesmo foi uma pesquisa de campo, que teve como instrumento de coleta de dados 
questionários mistos aplicados para os professores. A análise das respostas mostra uma 
grande deficiência por parte destes no que diz respeito ao trabalho desenvolvido em sala 
de aula com aluno com o transtorno, apesar de mais da metade dos professores dizer 
conhecê-lo. Os resultados da pesquisa dimensionam a importância de os professores 
estarem mais preparados para atenderem as necessidades destas crianças e, para tanto, 
tal preparação deve ser feita durante a graduação. O estudo sobre o TDAH veio nos 
proporcionar uma melhor compreensão deste tipo de dificuldade de aprendizagem e, 
principalmente, fez-nos perceber o quanto precisa ser feito para que crianças com o 
transtorno sejam realmente incluídas no âmbito escolar, visto que a análise dos dados 
coletados sugeriu uma carência no que concerne a este aspecto. Apesar das evidencias 
de que alunos com TDAH têm tendência maior ao fracasso escolar, o que vai determinar 
o sucesso ou não destas crianças na escola é o modo de atuação do professor. A 
maneira como ele concebe o transtorno (como doença, incapacidade, características 
peculiares...) e a metodologia empregada para estimular o aluno com TDAH são cruciais 
para o desempenho e aprendizagem deste. Esta última requer uma atenção especial, pois 
ela deve envolver o aluno com o transtorno, seja com instabilidade de atenção, 
hiperatividade ou do tipo combinado. 
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Em 1948 um grupo de cientistas decidiu fundar no Brasil uma Sociedade para o 
Progresso da Ciência (SBPC) nos moldes das que já existem em outros países, nela fora 
desenvolvido um grupo denominado Educação Física e Esportes (F.11.1), que tem por 
finalidade fomentar as pesquisas nessa área. Tani(1988) considera crucial a busca de 
uma identidade da Educação Física que favoreça “a definição de diretrizes para  
preparação profissional e pesquisa coerentes com a nossa realidade”. Contudo, para a 
produção de um corpo de conhecimentos “não basta fazer pesquisas, é preciso que elas 
sejam coerentes com a natureza da área, contribuindo para o seu 
desenvolvimento”(TANI, 1998). Este trabalho pretende dar visibilidade aos resultados da 
produção teórica da F.11.1, para além da oferta sistematizada de dados,  
independentemente da quantidade e da qualidade dessa produção. Descrever essa 
produção, desvelar-lhe suas tendências e falas, é contribuir para o desenvolvimento da 
Educação Física. O trabalho de pesquisa teve início primeiramente com a recuperação da 
trajetória histórica de formação da SBPC, atentando para os aspectos históricos de 
formação do Grupo Educação Física e Esportes (F.11.1), em seguida realizando o 
levantamento bibliográfico a cerca do SBPC no período de 2004 a 2007; para isso foi feita 
uma pesquisa bibliográfica, análise documental de relatórios, sites, anais e revistas. 
Posteriormente, realizamos a leitura dos resumos de trabalhos referentes ao F.11.1 
identificando os temas que são levados ao evento. A análise dos resumos publicados nos 
anais tem a intenção de captar sobre o que se fala, de quem se fala e as formas de 
abordagem da Educação Física e Esportes. . Nos 4 anos, foram apresentados 180 
trabalhos na área Educação Física e Esportes (2004=81, 2005=43, 2006=35 e 2007=21).  
O decréscimo de trabalhos em 2007 pode ser atribuído pela realização da reunião em 
Belém-PA, que se caracteriza por pouca produção nessa área. A análise dos resumos 
dos trabalhos permitiu sua organização em 9 temas: Saúde(27%), Esporte (22%), 
Educação Física Escolar(11%), Políticas Públicas(6%), História da Educação Física(8%), 
Ensino Superior(16%), Inclusão de PNE(4%), Cultura(4%) e Mídia(2%). Destaca-se a 
maior apresentação de trabalhos relacionados à Saúde, com 27%, podendo justificar com 
a grande preocupação que se têm atualmente com a saúde. A prática de exercícios 
físicos regulares são fatores determinantes no aumento da expectativa de vida das 
pessoas (KATCH & MCARDLE, 1996). O tema menos recorrente foi Mídia, com 2%, o 
que se pode ver como uma incoerência, pois, hoje os esportes são grandes espetáculos; 
os clubes, grandes marcas; e os atletas, ídolos.. Nos 4 anos pesquisados da SBPC nota-
se que não houve uma homogeneidade na produção devido este ser sediado em regiões 
diferentes do Brasil, devendo esta sociedade preocupar-se com o conhecimento na área 
da Educação Física nas regiões em que esta é menos pesquisada e consequentemente, 
menos divulgada. Como contribuição para futuras pesquisas pode-se colocar que seja 
incentivado e pesquisado sobre aqueles temas menos recorrentes, pois, estes ainda 
encontram-se um tanto quanto desconhecidos, a fazer pesquisas de temas já por muitas 
vezes abordados que se tornam até repetitivos. 
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Este resumo versa sobre os resultados de uma pesquisa realizada para subsidiar o 
trabalho de conclusão de curso em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará 
(2007), que buscou compreender as formas pelas quais as atividades lúdicas vêm sendo 
trabalhadas na pré-escola e se a formação inicial do professor, aliada às condições físicas 
e pedagógicas de trabalho lhe oferecem subsídios para desenvolver a ludicidade na 
escola. Assim, a pesquisa buscou analisar as contribuições que as atividades lúdicas 
oferecem como um instrumental teórico-metodológico para o trabalho com as crianças da 
Educação Infantil e para a formação dos professores; que objetivos e funções os 
educadores atribuem às atividades lúdicas na pré-escola, além de identificar como tais 
atividades são desenvolvidas e quais aprendizados são alcançados pelos educandos a 
partir das propostas lúdicas apresentadas pelos professores.. A pesquisa foi desenvolvida 
a partir de um enfoque qualitativo, haja vista que se desenvolveu numa situação natural, 
rica em dados descritivos, possuindo um plano sistemático, aberto e flexível, focalizando a 
ludicidade dentro da realidade de forma complexa e contextualizada. Os principais 
instrumentos de coleta de dados foram entrevistas semi-estruturadas com duas 
professoras que desenvolviam suas atividades no pré-escolar e observação das 
atividades desenvolvidas com os alunos. Usou-se ainda, como fonte de informações os 
dados obtidos por intermédio da análise documental do Projeto Político Pedagógico 
disponível na escola. As informações foram transformadas em dados por meio da 
elaboração de textos descritivos, vinculando-se os dados coletados em um processo de 
análise da problemática estudada. Durante a pesquisa observou-se a existência de uma 
proposta pedagógica não direcionada ao desenvolvimento da ludicidade na educação 
infantil, resultante da existência de um Projeto Político Pedagógico em construção; a 
estrutura física e pedagógica da escola encontrava-se inadequada ao desenvolvimento de 
atividades lúdicas nas salas de aula. Percebeu-se que ambas educadoras são 
conscientes da grande importância da ludicidade para o processo de desenvolvimento 
infantil, tanto na esfera da aprendizagem quanto na esfera social, no entanto elas 
apresentavam dificuldades para desenvolvê-la a partir de uma diretriz teórico-
metodológica claramente definida, reflexo de uma formação que não forneceu subsídios 
para instrumentalizar o professor a trabalhar e desenvolver atividades ludo-educativas em 
seu fazer docente. Os dados revelam que as educadoras reforçaram uma concepção 
positiva em relação à utilização do lúdico no ambiente escolar, visto que elas possibilitam 
trabalhar conteúdos necessários ao estabelecimento de limites à criança, como 
determinadas regras e normas válidas à vida social, de forma prazerosa. Entretanto, 
verificou-se que a liberdade e variedade das formas como ocorrem o desenvolvimento da 
ludicidade são limitadas por diversos fatores relacionados às condições sócio-econômicas 
e culturais, como a família, a infra-estrutura da escola, a formação do educador e os 
valores existentes na sociedade. Nas situações observadas, fica obscuro o papel da 
intencionalidade das atividades, decorrente da falta de um planejamento construído à luz 
de concepções teóricas referentes à educação pré-escolar e a ludicidade. Assim, este 
trabalho vem contribuir para a construção de debates acerca da importância da ação do 
professor na promoção de uma educação lúdica junto às crianças pré-escolares. 
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Trabalho elaborado a partir de uma experiência de estágio realizado no Planetário do 
Pará “Sebastião Sodré da Gama”, especificamente no ambiente pedagógico denominado 
Universo e Cidadania que tem como proposta trabalhar a partir de conteúdos da 
Astronomia e da Educação Ambiental, atividades que conduzam o público a reflexão e ao 
diálogo sobre os seus saberes e práticas culturais relacionadas aos fenômenos naturais e 
sociais. Desta forma, tem-se o objetivo de socializar com professores e acadêmicos 
experiências metodológicas no ensino de Física e Astronomia em espaços não formais de 
educação. Levando-se em consideração a temática do ambiente, elaborou-se oficinas que 
contribuíssem para o processo de ensino-aprendizado da Astronomia, para que o público 
visitante pudesse melhor observar, compreender e relacionar estes fenômenos ao 
desenvolvimento histórico – social do mundo em que vivem. As oficinas criadas foram: 
“Força Gravitacional”, “Céu dos Navegantes”, “Campo Magnético Terrestre”, “A 
Astrofísica do Sistema Solar”, “Lançamento de Foguetes” e “Planeta Terra”. Como forma 
dos participantes, tanto alunos quanto professores, vivenciarem os fenômenos estudados 
utilizou-se os seguintes experimentos científicos: Maquete Humana do Sistema Solar; 
Lançamento de Foguete; Newton no Pezinho; Borracha na Estrela; De olho na Polar.  Os 
quais eram usados no decorrer da explanação dos conteúdos das referidas atividades. 
Para instigar a curiosidade o entendimento; e, estimular a interatividade e reflexão foram 
feitos questionamentos durante a oficina de forma contínua, nos quais o ministrante 
problematizava os assuntos de física relacionados à astronomia. As oficinas foram 
realizadas no período de 08/07 a 08/08 para pessoas de pré-escolar a terceira idade e 
professores. Notou-se considerável participação e interesse do público por assuntos 
relacionados à Física. Isto pôde ser verificado não só nas respostas aos questionamentos 
feitos pelo ministrante, mas também nas formulações, feitas por eles como: perguntas, 
suposições e explicações. Alguns fragmentos de diálogos abaixo demonstram isso:  
1- Ministrante: “-A força gravitacional da Terra puxa os objetos para o centro do 
planeta...” Participante: “-É por isso que os cometas passam próximo ao nosso planeta?” 
2- Ministrante: “-Como os portugueses do período das grandes navegações se 
orientavam? Participante: “-Pelo sol, durante o dia e pelas estrelas, durante a noite.” 
3- Participante: “-Professor, por que a bússola aponta sempre para a mesma 
direção?” Ministrante: “-Porque a agulha da bússola está imantada e se alinha com o 
campo magnético terrestre.” A partir da abordagem de conceitos, aplicações práticas e 
experimentos científicos relacionados a fenômenos físicos e astronômicos, as oficinas 
oportunizaram a constatação da falta de importância dada por livros didáticos e/ou 
professores a alguns conceitos e fenômenos que tem aplicação no nosso dia-a-dia. 
Percebeu-se a dificuldade que os participantes tinham em responder e explicar fatos 
presentes no nosso cotidiano como, por exemplo, “por que existe o dia e a noite?”, “por 
que ao olharmos para a praia reparamos um ‘secar’ e ‘encher’ da maré?”.  Ressaltamos, 
assim, a importância de utilizar no ensino de Física e Astronomia uma metodologia em 
que o estudante  possa experimentar, demonstrar e aplicar os conceitos sobre este 
assunto. Assim, os participantes iniciam o processo de raciocínio, associando teorias com 
os fenômenos. Mostrando habilidades para reconhecer, entender e explicar esses 
fenômenos no seu dia-a-dia. 



 94 

SABERES PEDAGÓGICOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES EM QUÍMICA 
DA UFPA: a co-existência complexa entre saberes da prática com a prática dos 

saberes dos formadores 

RODRIGUES, Jondison Cardoso; FARIA, Francinela Almeida ; DAMASCENO,  

dinho_chemy@yahoo.com.br 

 

Saberes Pedagógicos (SP) é segundo Franco (2008), saberes estruturantes, e que 
outorgam identidade profissional, por ocorrerem na processualidade e dialogacidade entre 
duas lógicas que co-existem na Prática Pedagógica (PP): Saberes da prática (refere-se à 
aquisição de instrumentais teóricos codificados e internalizados, isto é, no saber 
conhecer) e Prática dos saberes (baseia-se no saber fazer, na qual o sujeito constrói 
competências através da práxis). Logo o objetivo do trabalho foi identificar e analisar 
como os Formadores de Educadores em Química da UFPA articulam e complexificam 
essas duas lógicas e quais as suas diferentes abordagens para a mobilização de SP, uma 
vez que desvelar como formadores compreendem a sua PP, estaríamos de algum 
aspecto, revelando um paradigma subjacente de formação, e engendraria a inserção 
interventiva para reestruturação do imaginário formativo e a construção de uma nova 
proposta pedagógica de formação inicial de educadores em Química. Compreendeu-se 
em três momentos: o primeiro fez-se através de levantamentos bibliográficos; o segundo 
deu-se por observações assistemáticas de aulas, palestras e mesas redondas dos 
docentes de Química da UFPA em eventos científicos ocorridos em Belém, de 2005 a 
2008, sobre Concepções sobre Formação docente e coadunação complexa entre as duas 
lógicas para mobilização de SP; O terceiro aplicou-se questionários com perguntas 
abertas para cinco docentes de Química da UFPA (Qual o sentido e quais as 
competências você pensa que sua Prática Pedagógica (PP) ajuda o futuro professor?; De 
que forma você costuma abordar o conteúdo para os alunos?; Como você avalia as 
aprendizagens dos seus alunos? Que tipo de avaliação utiliza?; Você caracterizaria sua 
PP em sala de aula como investigativa? Por quê?; Que SP você acredita que são 
requeridas para a função de um professor formador de futuros professores?). Em seguida 
fez-se a triangulação das informações para que atingisse os objetivos pretendidos.. 
Averiguou-se que os “formadores” apresentam contradições, limitações e dicotomias 
sobre a articulação e complexificação entre os saberes da prática com a prática dos 
saberes, devido configurem sua PP dentro de uma matriz ecológica, isto é, cuja 
mobilização de SP dar-se-ia pela mera intervenção na realidade em que atua e na relação 
entre teoria e prática, e que segundo Azzi (2002) seria um gérmen, pois o SP dá-se pela 
articulação entre saberes de forma intencionalizada, metódica e por práxis e não pela 
mera relação entre teoria e prática. Os formadores transpareceram também quanto suas 
diferentes abordagens: no que concerne à avaliação, que a mobilização dos SP emergiria 
pelo modelo psicométrico (seria instrumento para mensurar o acúmulo conceitual dos 
conhecimentos apreendidos (DANTAS, 2007)) e no que tange ao conteúdo, acreditam 
que ao cientificizar o campo educacional (com a aplicação do método científico) esperam 
melhorar o ensino (concepção de formação prático-artesanal). Assim concluímos que os 
formadores de Química da UFPA apresentam dificuldades em lidarem com a co-
existência complexa entre saberes da prática com a prática dos saberes e 
conseqüentemente mobilizarem os SP, pois o paradigma/modelo de formação inicial dos 
formadores (matriz ecológica, modelo psicométrico, concepção de formação prático-
artesanal) não possibilitarem o fomento nem nos formadores e nem nos futuros 
educadores engajarem-se criticamente em suas circunstâncias, cercando-se e acertando-
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se de sua realidade existencial profissional, isto é, não excitando a integração e a 
complexificação do exercício de uma PP reflexiva, com intencionalidade, unidade e 
relação numa requalificação e re-historicização dos juízos ilusórios da instituição, de si 
próprios e da formação docente. Tomando base isso, faz-se necessário engendrar a 
reestruturação do imaginário formativo dos formadores e a sua proposta pedagógica de 
formação inicial de educadores em Química. 
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PROPOSTA DE JOGOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE QUÍMICA NA 8° SÉRIE NA 
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO NELSON 

RIBEIRO NA CIDADE DE BELÉM-PA 

SILVA, Lourdes de Fátima Miranda da; SILVA, Dariane Silva da 

lourdes_fatima2000@yahoo.com.br 

 

Durante muito tempo, acreditava-se que a aprendizagem ocorria pela repetição em que os 
alunos que não aprendiam eram os únicos responsáveis pelo seu insucesso. Hoje o 
insucesso de um aluno também é fruto do trabalho do profissional em educação. A idéia 
de ensino despertado pelo interesse do aluno passou a ser um desafio à competência do 
professor. É neste contexto que o jogo didático ganha espaço como instrumento 
motivador e fundamental para os processos de ensino-aprendizagem, e os jogos 
caracteriza-se como uma importante e viável alternativa para auxiliar em tais processos 
por favorecer a construção do conhecimento ao aluno. . Primeiramente fomos conhecer o 
espaço físico onde tivemos a ajuda da diretora. Em seguida conhecemos a turma, onde 
fizemos uso de um instrumento que foi  um questionário e através desse recurso que  
podemos detectar  as dificuldades dos alunos  e elaborar os jogos:Bingo químico e a 
Trilha Química onde abordava os assuntos tabela periódica e elementos químicos. E após 
esse processo conseguimos observar que o aluno que possuíam dificuldade com a 
matéria, após jogarem essa dificuldade era minimizado, efetivando a aprendizagem e o 
interesse pela Química. De uma forma geral, os jogos são um importante recurso para as 
aulas de química, pois facilitam a aprendizagem do aluno, além de motivar o mesmo e       
podendo ser trabalhadas diretamente às habilidades dos alunos além de existir uma maior 
socialização entre os colegas de turma, entre o aluno e o professor, entre o aluno e o jogo 
e entre o mesmo e o conteúdo a ser trabalhado. O uso dos jogos e atividades lúdicas em 
sala de aula é de extrema importância para o processo de ensino-aprendizagem. Dessa 
forma, o desenvolvimento desses jogos, corretamente criados e devidamente escolhidos 
com seus objetivos definidos irá proporcionar aos alunos diversas interações, 
promovendo construções e aperfeiçoamentos de conceitos, habilidades e a valorização 
do conhecimento, resgatando as lacunas que o processo de ensino e aprendizagem atual 
deixa em aberto, facilitando o pensamento e construção. Podemos afirmar que estas 
atividades permitiram um maior encantamento pela Química. Acreditamos que é 
necessário encantar para ensinar. 
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RELATO DA EXPERIÊNCIA NO ENSINO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA E 
TRANSTORNOS MENTAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SANTARÉM, 

PARÁ 

BRITO, Deusa Meriam da Silva; SCHERER, Rafael; BARBOSA, Bernardo 

deusameriam@hotmail.com 

  

A experiência de desenvolver atividades docentes em Unidade Básica de Saúde traz a 
grande responsabilidade de poder influir na formação do futuro profissional através dos 
elementos sociais que são encontrados na comunidade. Cabe ao preceptor, utilizando 
metodologias ativas, despertar nos jovens acadêmicos o compromisso não apenas com o 
seu preparo técnico, mas também com o ser humano que procura o atendimento médico; 
despertar o jovem para olhar o ser humano além do físico, mas seu aspecto psico-social 
tem sido um desafio diário que levou ao desenvolvimento da avaliação sobre a 
assistência aos portadores de transtornos mentais na Unidade: fortalecer no acadêmico 
de medicina o entendimento de que a Atenção Básica deve promover prevenir e tratar os 
transtornos mentais, devendo haver a preocupação com o diagnóstico e tratamento 
precoce; revisar casos cadastrados e acompanhados pela Unidade; oportunizar a auto-
avaliação dos conceitos e métodos no acompanhamento de pacientes; discutir estratégias 
para promoção da saúde mental de cuidadores e suscetíveis; fortalecer a relação médico-
aluno-paciente, atentando para sinais e sintomas precoces de alterações mentais: Os 
resultados quantitativos da pesquisa revelaram que o paciente tinha a idade média de 
42,6 anos, distribuição igual por sexo (50%); 4.6 anos de estudo em média, e levaram 
16,2 anos em média desde o inicio dos sintomas e o inicio do tratamento; 75% são 
solteiros e a média de tempo de tratamento é de 14,7 anos.   Na avaliação qualitativa dos 
serviços deram notas de 01a 05 com as respectivas justificativas; a UBS alcançou a nota 
de 3,25 tendo como principais pontos positivos as visitas domiciliares e qualidade da 
atenção; 100% dos entrevistados reclamaram da falta de medicamentos. Na avaliação do 
serviço do CAPS, 28,5% reclamaram da falta de medicamento e 80% elogiaram o 
atendimento porque é multiprofissional. Todos os pacientes apresentavam transtornos 
graves, o que indicou que somente são diagnosticados e cadastrados em estado clínico 
avançado. Os objetivos de fortalecer o entendimento do estudante sobre o papel da rede 
básica na saúde mental foram atingidos. O item que mais sobressaiu na análise dos 
resultados foi a média de anos entre o inicio dos sintomas e o início do tratamento, 
levando a constatação que a dificuldade para a rede básica no acompanhamento dos 
portadores de transtornos mentais é a insuficiente capacitação da equipe para ver através 
do sintoma, dificultando o diagnóstico precoce e a conseqüente intervenção. 
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O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE CEGOS: um estudo em uma escola 
estadual belenense 

GODIM, Seulen Tavares; SILVA.A.G 

suelengodim@gmail.com 

 

Este estudo tem como objetivo examinar a realidade do processo de inclusão escolar em 
uma escola estadual belenense, verificando como vem sendo implementada a inclusão 
escolar de cegos. Buscou-se analisar a preparação dos professores que atuam em sala 
de aula com sujeitos deficientes, as concepções de inclusão destes professores e 
observar se os métodos e técnicas utilizados pelos mesmos constituem-se como 
inclusivos. Além disso, investigou-se o Projeto Político Pedagógico a fim de identificar na 
proposta, mediante cruzamento de dados, as práticas e saberes desenvolvidos na escola. 
Espera-se com este estudo contribuir com o trabalho dos profissionais da escola 
investigada a fim de que o projeto de inclusão escolar, seja uma realidade e não apenas 
um dado estatístico nos documentos das Secretarias de Educação, conforme as mesmas 
anunciam, as quais devem avaliar o processo de maneira crítica para não reproduzirem 
discursos e documentos falaciosos representativos do real. Dentro deste processo, a 
pesquisa enfocou o trabalho por meio de uma abordagem qualitativa, desenvolvida por 
intermédio de um estudo de caso. Inicialmente realizou-se pesquisa bibliográfica e 
documental, a fim de conhecer autores que discutem a realidade da inclusão escolar, 
assim como se apreendeu documentos (leis, declarações, decretos, etc.), os quais 
subsidiaram a análise da realidade. Para proceder à coleta de dados desenvolveu-se 
observação participante, aplicaram-se questionários e entrevistas, que subsidiaram a 
análise e registro da realidade. No trabalho de campo sentiu-se a necessidade de 
investigar a formação dos professores que atuam com os cegos, além de examinar de 
perto todo o processo. Nesse intento, a pesquisa qualitativa, esteve apoiada na análise 
quantitativa dos dados coletados, uma vez que se entende que tais abordagens não se 
excluem, mas se complementam. Possibilitando a identificação de inúmeros problemas 
quanto à condução do processo de inclusão na escola. . Após a realização da pesquisa, 
verificou-se inúmeros problemas quanto à condução do processo de inclusão na escola 
investigada, entre eles, a insuficiente estrutura física e técnica, a falta de qualificação 
profissional dos professores em trabalhar com alunos cegos, inadequações curriculares, 
metodológicas e técnicas, além da falta de recursos. As contradições também se fizeram 
presentes nos questionários aplicados, especialmente quando contrapostos ao discurso e 
à prática dos professores, os quais justificaram a práxis não includente mediante ao 
discurso de formação precarizada, assim como por meio da precariedade da infra-
estrutura escolar. Percebeu-se incoerência entre o discurso verbalizado e a prática 
desenvolvida na escola, representando uma contradição, tanto no que se refere à escola 
investigada, quanto no que concerne ao discurso ideológico do Estado, o qual afiança que 
o projeto de inclusão escolar é uma realidade presente no contexto educacional brasileiro. 
Após a realização da pesquisa, detectou-se que a escola necessita de adequações em 
relação ao processo de inclusão. Os resultados demonstram a precariedade da realidade 
do sistema escolar em receber alunos cegos, e comprova a urgência de se conceber 
alterações nas propostas inclusivas da instituição para desenvolver ações mais coerentes 
e comprometidas com os novos paradigmas defendidos pela própria escola, uma vez que, 
a inclusão escolar está inserida no projeto político pedagógico da mesma. Nessa 
perspectiva, a inclusão se coloca como um desafio à escola pública, visto que além das 
dificuldades acumuladas no decorrer da sua implementação a escola pública passa agora 



 100 

a trabalhar com alunos deficientes no interior das classes regulares acentuando a 
necessidade do respeito à diferença que, não é necessariamente tarefa que diz respeito 
apenas à capacitação de professores e às privilegiadas condições humanas e materiais 
na escola, mas uma construção coletiva da escola e da sociedade. 
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A GESTÃO DA ESCOLA ESPECIAL PÚBLICA 

LIMA, Márcia Valéria Santos de; FERREIRA, S S S; BATISTA, V M G 

marcia@uepa.br 

 

Com poucas discordâncias, desde as reflexões de Durkheim até hoje, a escola sempre foi 
vista como responsável pela transmissão de um saber consagrado, útil para a 
manutenção de uma ordem baseada na divisão do trabalho social. No passado, a escola 
sempre apresentou a tendência de introduzir barreiras entre seus níveis e respectivos 
públicos. Ambígua por natureza, a escola é responsável também pela expansão do 
acesso ao conhecimento ao mesmo tempo em que pode contribuir para o fortalecimento 
de um saber restrito a poucos. Logo, a escola não é apenas a agência que reproduz as 
relações sociais, mas um espaço em que a sociedade produz os elementos da sua 
própria contradição. É um lócus em que as forças contraditórias, próprias do capitalismo 
se defrontam. Na medida em que a educação é dialética e assume formas de regulação 
ou libertação, a escola é arena onde os grupos sociais lutam por legitimidade e poder. A 
gestão de uma escola não é só voltada para o ensino regular, mas também para o ensino 
especial, logo existe a necessidade de se verificar como a política gestacional está se 
desenvolvendo na escola especial pública, isto é, como se dá a gestão em uma escola 
especial pública? A gestão de uma escola é de total importância, pois, os alunos que 
estão na escola especial pública necessitam de uma boa gestão se possível democrática 
para que seu desenvolvimento seja da melhor forma possível. O objetivo principal é 
verificar qual o tipo de Gestão que a escola especial pública possui e quais os princípios 
norteadores para a aprendizagem de seus alunos. Para que ocorra o desenvolvimento 
dessa investigação será necessário que sejam feitas observações e entrevistas, de forma 
individual, com os seguintes seguimentos: Direção, Professores, Alunos e Pais. 
Posteriormente ocorrerá uma analise dos dados colhidos. A escola tem uma contribuição 
indispensável e insubstituível, embora limitada, a dar para a afirmação histórica das 
classes populares, na medida em que pode favorecer a ampliação da compreensão do 
mundo, de si mesmo, dos outros e das relações sociais, no exercício concreto da 
cidadania. A possibilidade de uma ação administrativa na perspectiva de construção 
coletiva exige a participação de toda a comunidade escolar nas decisões do processo 
educativo, o que resultará na democratização das relações que se desenvolvem na 
escola, contribuindo para o aperfeiçoamento administrativo-pedagógico. Essa perspectiva 
de construção coletiva não é só voltada para o ensino regular, o ensino especial também 
necessita dessa ação coletiva, pois, o seu espaço escolar já é repleto de discriminações. 
Com isso observou-se, que a participação dos pais e comunidade na vida escolar ainda é 
pouco significativa / expressiva, ainda não existe um trabalho coletivo integrado. A escola 
é um espaço de livre circulação de ideologias onde a classe dominante espalha suas 
concepções, ao mesmo tempo em que permite a ação dos intelectuais orgânicos rumo ao 
desenvolvimento de práticas educacionais em busca da democratização. A escola como 
uma instituição que deve procurar a socialização do saber, da ciência, da técnica e das 
artes produzidas socialmente, deve estar comprometida politicamente e ser capaz de 
interpretar as carências reveladas pela sociedade, direcionando essas necessidades em 
função de princípios educativos capazes de responder às demandas sociais. Na escola 
permite-se apreender as relações singulares e particulares de diferentes configurações de 
força entre sujeitos e instituições, tal como as variações do desenho de um caleidoscópio.  
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO NO PARÁ: aspectos conjunturais 

SILVA, Marivaldo Oliveira da 

marivaldouepa@yahoo.com.br 

 

O Plano de Qualificação no Estado do Pará vai ao encontro das políticas públicas que 
convergem para a qualificação do trabalhador no Estado, considerando a relação entre 
governo, sociedade, mercado de trabalho e cidadania. Esse Plano faz parte do Plano 
Nacional de Qualificação – PNQ, concebido pelo governo federal a partir do Plano 
Plurianual – PPA, do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, período 2004-2007, com seus 
desdobramentos para os anos seguintes, onde o Estado do Pará adequa-se a essa 
diretriz, dentro de sua realidade. O PPA contempla a questão da participação e da 
promoção do desenvolvimento para a inclusão social, a partir de um debate democrático 
entre os ministérios e a sociedade sobre as prioridades políticas. No Pará esse Plano está 
afeto à Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda – SETER/PA e as de 
intermediação de mão-de-obra, como a Casa do Trabalhador; ambas observando o 
contexto do Sistema Nacional de Emprego – SINE. O estudo valeu-se de uma pesquisa 
bibliográfica e informações do meio eletrônico, bem como uma incursão junto aos órgãos 
do Estado do Pará responsáveis pela implementação do PNQ. Houve uma visita à 
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda – SETER/PA e à Casa do 
Trabalhador, onde informações foram colhidas para subsidiar os dados disponíveis nos 
sites das citadas instituições. Diante do apurado, partiu-se para as análises quanto à 
aplicação dessa política de qualificação profissional no Pará, no período de janeiro de 
2003 a fevereiro de 2008, abordando-se os resultados, tendências e mesmos possíveis 
ajustes necessários à continuação do Plano. Segundo o PNQ, a qualificação como 
construção social trata o trabalhador com ênfase na cidadania, numa complexidade maior, 
como um fator de inclusão social, de desenvolvimento econômico, com geração de 
trabalho e distribuição de renda, indo além do conhecimento como processo estritamente 
individual, associado a uma “derivação das exigências dos postos de trabalho”.  A 
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda do Pará – SETER/PA promove com 
qualidade e efetividade as relações do trabalho e a geração de emprego e renda. Postos 
de intermediação vinculam-se ao SINE, sendo a Casa do Trabalhador o posto que mais 
encaminha pessoas às empresas paraenses. Trabalhadores colocados no mercado vêm 
crescendo de 2004 a 2008. Outra iniciativa no Pará é o programa Bolsa Trabalho, como 
inclusão social, cuja proposta é de investimento em formação profissional, objetivando dar 
oportunidade de acesso ao mundo do trabalho a jovem de baixa renda. O PNQ é um 
avanço na política pública para inserção do cidadão no mercado de trabalho, 
principalmente por contemplar o universo de trabalhadores em potencial que muitas vezes 
ficam à margem pela falta de oportunidades efetivas. A Bolsa Trabalho diversifica as 
formas de acesso ao processo de inclusão social, envolvendo cidadãos em situação mais 
crítica, em se tratando dos jovens, portadores de necessidades especiais e idosos. A 
análise do Plano deve ser permanente para que o mesmo não sofra solução de 
continuidade, já que as ações dos próprios cursos qualificadores precisam estar voltadas 
para as demandas empresariais e “formação” cidadã do ser humano.                                                                         
O trabalho ainda se reflete num período pequeno, considerando a proposta atual da nova 
versão do PNQ, originário do período 2003-2007, em condições de avaliação, de forma 
dinâmica e contínua, marca constante das transformações sociais pelas quais passa o 
mundo. 
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O NOVO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA UEPA 
NA PERSPECTIVA DOS PROFESSORES 

PALHETA, Sonia Maria Souza 

sonia5mari@yahoo.com.br 

 

Buscando descobrir não apenas a importância, mas principalmente a visão que os 
docentes “médicos” possuem de um Projeto Político Pedagógico, considerando o fato de 
que houve mudança de projeto no Curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará, 
cuja implantação ocorreu a partir de 1999, e as várias reformulações que provocaram 
diversos tipos de posicionamentos dos docentes. Esclarecê-los e trazê-los ao 
conhecimento de todos foi o grande desafio desta pesquisa e constitui seu enfoque 
principal.. Foi usada a técnica da entrevista, constituída de 06 (seis) perguntas, aplicadas 
junto aos professores do Curso de Medicina da UEPA, tendo o universo composto por 
198 docentes em 2004, sendo arbitrado em 30% do total, que significa 59 docentes, 
considerando-se o tempo de atividade na disciplina do curso, visto que o novo projeto 
está implantado desde 1999. As entrevistas foram realizadas durante o segundo semestre 
de 2004. O projeto em questão dividiu opiniões. Um dos itens mais citados foi o sistema 
modular, o tempo reduzido para ministrar o conteúdo. Docentes da primeira série 
consideram de extrema importância as novas mudanças. Para outros de disciplinas 
especializadas, a única mudança é o comportamento do discente junto ao paciente em 
aulas práticas. Um ponto interessante, citado pelos professores, é com relação ao 
conteúdo metodológico adquirido pelos alunos durante os 04 (quatro) anos de regência. A 
principal alteração no Internato, o aumento na duração do período de um para dois anos, 
foi tido como muito bom, com algumas críticas referentes a estrutura funcional do 
Internato. A interdisciplinaridade foi lembrada por docentes de várias disciplinas. Sendo 
sugerida por vários docentes a reforma curricular de algumas disciplinas, assim como a 
introdução de outras na grade curricular do curso.. A questão modular, tão criticada pelos 
entrevistados, revela a necessidade de discussões e maior apoio pedagógico por parte da 
Coordenação do Curso. Considerando os fundamentos da Interdisciplinaridade e algumas 
questões expostas pelos docentes, talvez este seja o caminho para que se possa conciliar 
as partes e chegar a solução para itens como: maior estímulo a pesquisa, melhor 
metodologia docente, interesse discente, formação humanística, etc. Com relação a grade 
curricular, observa-se outra questão: a ausência de ênfase maior aos problemas 
regionais, considerando as várias especificidades de nossa região. Além disso, 
poderíamos lidar com dois desenhos curriculares, podendo-se denominar de nuclear, pois 
um seria fixo, e um outro composto por disciplinas opcionais, que poderíamos chamar de 
complementar, a exemplo do que já vem sendo desenvolvido nos Cursos Médicos da 
Inglaterra e Estados Unidos. 
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AS TRANSFORMAÇÕES DO MERCADO E AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL NO PARÁ 

BATISTA, Valdete Maria Garcia; FERREIRA. SSS; LIMA. MVS 

valdete.garcia@gmail.com 

 

No Brasil a reestruturação do mercado contou com a lógica da terceirização que se fazia 
presente no processo de globalização pelos anos 90, paralelo a isto o Estado promovia o 
seu enxugamento. Esses dois fatos afetaram significativamente o mundo do trabalho 
brasileiro implicando na questão do desemprego.  As transformações promovidas pela 
globalização do capital e as mudanças técnico-organizacionais da produção 
desencadearam desafios e situações no campo da educação e, em particular, na 
formação profissional, que precisavam ser enfrentados. Esse movimento suscitou um 
debate nacionalmente que já estava posto em outros países mais desenvolvidos, cujo 
foco era a qualificação da mão de obra visando resolver os problemas de emprego e 
competitividade do mercado. Em 1996, dentro desse emaranhado de questões 
contrapostas, surge a Lei de Diretrizes e Bases, que normatizou, também, a reforma do 
ensino técnico-profissional provocando políticas públicas de trabalho e renda e de 
qualificação. Aos dados estatísticos sobre o surgimento de instituições para educação 
profissional em Belém do Pará admitem análises sobre o impacto de políticas públicas 
brasileiras como o Plano Nacional de Qualificação (PLANFOR), Programa de Expansão 
da Educação Profissional (PROEP) e Programa de Capacitação Solidária (PCS), 
implementados respectivamente em 1996, 1997 e 1999, políticas estimuladas pela 
reforma da educação profissional objeto do Decreto 2.208/97. Em Belém do Pará, 
especialmente nos anos de 1995, 1999 e 2004 houve um vertiginoso aumento das 
instituições com objetivo de formação profissional, seja nos níveis Federal, Estadual, 
Municipal ou mesmo ONGs, Sistema S, Sindical, e Privado,  ampliando opções para 
qualificação para o mercado, fato claramente traduzido pelos números a seguir: 1995 – 
surgiram 26 instituições, em 1999 quase que quintriplicou visto que se somaram as 
anteriores mais 135 e em 2004 mais 154 instituições foram registradas. É possível admitir 
que a partir da implementação de políticas como PLANFOR, PROEP, PCS e da reforma 
de educação profissional, triplicou o surgimento de instituições para educação profissional 
em Belém implicando em modificações significativas e demonstrando o impacto desses 
programas no Estado. Esses atores institucionais detinham caráter neoliberal formado 
pela emergência de novas demandas de formação caracterizadas pelo modelo de 
competências. No Pará é possível afirmar que o crescimento da oferta de ações livres de 
educação profissional foi significativo entre todas as formas existentes, porém, se 
destacam os movimentos sindicais e o setor privado e aquelas ofertadas por 
organizações não governamentais. Verifica-se, portanto, um crescimento discreto das 
instituições federais e municipais que oferecem educação profissional ao nível médio e, 
ainda, uma queda significativa dos atores estaduais, contrariamente ao elevado 
crescimento dessa oferta pelo setor privado. O Brasil tem mostrado, historicamente, 
enorme dificuldade de consolidar políticas para a efetivação de um modelo de 
desenvolvimento com base na inclusão social e na democracia. Dentre as políticas que se 
destacam no enfrentamento das dificuldades para esse desenvolvimento está a de 
qualificação profissional que só poderá ser efetivada se constituir-se em uma política de 
massa e que, ao mesmo tempo, assegure a qualidade de suas ações, que promova 
ampla articulação dos atores envolvidos, somando suas experiência as suas 
competências técnicas, independentemente das diferenças político-ideológicas. A saída 
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que se impõe ao governo federal para um desenvolvimento com base na inclusão social e 
na democracia e manter os acertos da gestão anterior e superar seus limites, se 
desnudando de ideologias e interesses e, assim, mostrando verdadeiro amadurecimento 
democrático para conduzir a sociedade brasileira. 
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A DESCOBERTA DA PRINCIPAL DIFICULDADE DOS ALUNOS NO ENSINO DE 
QUÍMICA E PROPOSTAS DIDÁTICAS 

COSTA NETO, Antonio da Luz 

tonyluzangel@hotmail.com 

 

Sabendo-se da importância do educador e, principalmente, do educando no processo de 
ensino-aprendizagem, este trabalho foi desenvolvido com o propósito de identificar a 
principal dificuldade dos alunos no ensino da ciência da matéria e propor soluções para 
amenizar a problemática. O primeiro passo foi especular as possíveis dificuldades dos 
alunos no ensino de química que pode ser devido à linguagem química, a não 
compreensão do papel da química na sociedade e/ou a metodologia dos professores. Em 
seguida, após a descoberta da principal barreira educacional, foram elaboradas propostas 
didáticas para facilitar a compreensão desta disciplina pelos alunos. Saber como se 
processa o conhecimento químico pode dotar as pessoas de um pensamento crítico mais 
elaborado. Por isso, este trabalho é relevante, pois conscientizará os professores de 
química quanto à dificuldade dos alunos de compreendê-la e irá despertá-los para novas 
metodologias de ensino. A metodologia utilizada foi trabalhar com uma pequena amostra 
correspondente a oito alunos da 8ª série ao 3º ano (convênio), o objetivo era saber o 
problema (se é que existia), para que a química fosse considerada uma das piores 
matérias no ambiente escolar. Foram elaborados questionários com onze questões 
objetivas e discursivas à cerca da má vontade deles em relação à matéria. Além disso, ele 
possui finalidades secundárias como avaliar os alunos, os professores, os métodos de 
ensino e a escola. Após a aplicação do questionário, que durou aproximadamente duas 
semanas, foi analisada a real dificuldade dos alunos relacionada à química. Pela análise 
dos questionários percebe-se que a maior dificuldade dos alunos no ensino de química 
seria compreender o papel da química no cotidiano, tanto que 100% dos alunos 
entrevistados não sabiam a importância dela em nossas vidas. A partir do momento que o 
educador traz para sala de aula situações com as quais o educando se identifique, 
consegue uma das situações imprescindíveis para o aprendizado: a contextualização e, 
consequentemente, a interação. Desta forma seriam interessantes os professores 
utilizarem uma grande diversidade de recursos e abordagens: notícias de jornais, revistas, 
trechos de livros, letras de música, rótulos e embalagens, experimentos e história da 
química. Outra sugestão seria a variedade de atividades proposta aos alunos para 
desenvolver sua capacidade de pesquisar dados, decodificar e construir gráficos, 
interpretar, resumir e criar textos, observar e interpretar fatos, inter-relacionar conceitos. É 
fundamental que os professores de química criem metodologias que estimulem os alunos 
a compreender o papel da química na sociedade, desta forma as aulas necessitam 
sempre ser contextualizadas. O educando é um ser político por natureza, por isso os 
professores não devem trancá-lo em uma sala de aula e oferecer um estudo mecânico 
com conteúdos monótonos e cansativos, incapacitando-lhes de interagir com o meio 
ambiente e a sociedade. 
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LABORATÓRIO DE ESTUDOS EM TERAPIA OCUPACIONAL (LETO): uma 
metodologia ativa como estratégia de fomento à pesquisa e produção de saberes 

em terapia ocupacional 

ARAÚJO, Lucivaldo da Silva 

lucivaldoaraujo@hotmail.com 

 

O Laboratório de Estudos em Terapia Ocupacional (LETO) surgiu como proposição 
pedagógica do estágio supervisionado do curso de Terapia Ocupacional da Universidade 
do Estado do Pará, partindo da necessidade de um repensar sobre o conjunto das ações 
acadêmicas dos discentes do último ano do curso, que se desenvolviam além do campo 
prático. Neste sentido, tem-se valorizado a implementação de ações voltadas não só à 
formação técnica e clínica, mas também crítica e reflexiva para a construção de novos 
saberes e novas práticas. Assim, o LETO, se constitui enquanto espaço coletivo, 
destinado à construção do saber no sentido mais amplo, ao ensino-aprendizagem e à 
pesquisa. Prioriza a epistemologia da Terapia Ocupacional, buscando discutir no âmbito 
dos fundamentos da profissão, suas raízes teórico-metodológicas, sua ação no e pelo 
homem inserido em um determinado contexto sócio-histórico, além de agregar e orientar 
a produção do conhecimento voltado para as necessidades regionais. A estratégia 
desenvolve-se orientada pelos princípios que norteiam as metodologias ativas, 
especificamente a metodologia da problematização e pela adaptação de algumas etapas 
do Arco de Maguerez: 1) problematização; 2) pontos-chave; 3) teorização) 4) hipóteses de 
solução; 5) produção de resumo expandido e; 6) produção de artigo científico. 
Distribuídos em 5 sub-grupos, o LETO se desenvolve em 6 encontros a partir de uma 
linha geral de orientação dos trabalhos, delimitada pelos docentes-coordenadores. Cada 
sub-grupo conta com a orientação de um docente e cumpre as etapas propostas 
desenvolvendo sub-temas que transversalizam a orientação geral. Em cada encontro as 
reflexões, construções, proposições e encaminhamentos ocorrem coletivamente, e todos 
contribuem para o amadurecimento e resolução dos problemas suscitados. As questões 
que exigem maior aprofundamento teórico são trabalhadas por cada sub-grupo a seu 
tempo e posteriormente são compartilhadas com os demais. Tendo como eixo norteador 
das produções “A inserção da Terapia Ocupacional no SUS”, as principais temáticas 
problematizadas pelos discentes foram: a) programa saúde da família; b) estratégias de 
humanização hospitalar; c) programa hipertensos e diabéticos e d) a atuação do terapeuta 
ocupacional nos centros de referência de assistência social (CRAS). A dinâmica de 
organização dos sub-grupos e as demandas apresentadas, qualificam o momento no qual 
os discentes se encontram. Vivendo os últimos semestres da graduação, as temáticas e 
discussões coletivas giram em torno das incomodações oriundas da realidade empírica 
vivenciada durante o estágio e sinalizam tanto uma preocupação com a epistémi quanto 
com o campo de trabalho. Destaca-se ainda, a habilidade dos participantes para a 
construção, discussão e elaboração de encaminhamentos para as questões levantadas. 
Uma dificuldade apresentada foi articular os diferentes posicionamentos para a produção 
escrita em grupo. Considerando o momento atual dos alunos e os objetivos do LETO, 
acredita-se que a implementação dessa estratégia contribuiu para que o discente pudesse 
engajar-se em um processo único de construção do saber, em que a realidade empírica 
vivenciada na prática fosse discutida, investigada, problematizada e refletida à luz de uma 
fundamentação teórica consistente e pluridimensional, a fim de promover a formação de 
terapeutas ocupacionais críticos, éticos e atuantes diante da realidade. Não poderia-se 
deixar de considerar também, a influência da singularidade do momento atual vivido pelo 
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curso de Terapia Ocupacional, em que as inovações curriculares têm provocado 
mudanças significativas no processo de formação dos profissionais de saúde e no 
realinhamento das propostas pedagógicas para a integração entre o ensino-pesquisa e a 
prática, proporcionando condições para o questionamento e a transformação das formas 
tradicionais de construir conhecimento. 
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INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E MEIO AMBIENTE AJUDAM A MELHORAR A VIDA 
DE ALUNOS DE COMUNIDADE CARENTES 

AMARAL, Ana Paula Magno do 
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Tendo em vista o avanço tecnológico crescente no mundo, assim como o conseqüente 
aumento da poluição, entre outros fatores, buscou-se uma ajuda para “ordenar” esse 
crescimento que vem ocorrendo. Para alcançar esse objetivo procurou-se conscientizar a 
população sobre o assunto, nesse caso o meio utilizado foi muito eficiente, a educação, 
pois todos somos muito dependentes da mesma, mesmo que ainda existam muitas 
pessoas sem alfabetização no mundo. Mas uma coisa é certa, a educação ainda é um 
grande canal informativo e de formação dos cidadãos que somos, pois a mesma possui 
um grande poder de persuasão sobre as pessoas. No caso, pode-se dizer que a disciplina 
mais enfatizada foi a química, principalmente ligada ao meio ambiente e a saúde, ainda 
mais em uma região tão carente como a nossa, mas também deve-se dizer que outras 
disciplinas também foram abordas, num contexto de interdisciplinaridade. Como 
metodologia utilizou-se a vivência com alunos de escolas, a maioria da rede pública de 
ensino, da periferia,no caso a E.M.E.F. Doutor Benedito Maia, na qual encontramos um 
maior descaso com a saúde e meio ambiente, gerado pela administração dos municípios, 
assim como pela falta de informação da população. Foram ministradas aulas enfatizando 
o tema saúde e meio ambiente e mostrando a relação entre os mesmos durante um mês 
em todas as disciplinas, na última semana desse mesmo mês realizou-se, com o apoio da 
prefeitura, a “Semana da saúde e do meio ambiente”, na qual as escolas foram palcos de 
apresentações de pesquisas dos alunos, palestras, peças teatrais, gincanas com coleta 
de materiais recicláveis encontrados pelas ruas, atendimento médico e odontológico 
básico. Sempre aberto a membros da comunidade vizinha à escola. No último dia, como 
encerramento, foram plantadas mudas de plantas em vários pontos da cidade pelos 
próprios alunos e também por pessoas interessadas na ação. Como resultado obteve-se 
uma grande conscientização da população ligada ao projeto, pois foi visível a melhora, no 
ambiente escolar e em quase toda a comunidade vizinha à escola, pois uma das grandes 
causas de doenças nas pessoas que lá moram era a falta de higiene, o que leva o 
aparecimento de doenças como a leptospirose, a dengue, entre outras. Também se 
observou na comunidade uma melhora estética, pois as ruas ficaram bem mais limpas, o 
que ajuda a amenizar a infelicidade de morar num local “abandonado” pelos políticos, sem 
saneamento, muitas das vezes até sem um auxílio medico digno de cidadãos. O 
profissional ligado à educação tem um importante papel na formação de cidadãos, 
podendo dessa forma tentar melhorar a vida de muitas pessoas, principalmente aquelas 
vítimas do descaso das autoridades políticas.  Pois nas várias disciplinas ministradas em 
uma sala de aula podem abordar temas muito importantes para o futuro dos alunos, neste 
caso a saúde e o meio ambiente, pois são atos simples como este que podem melhorar o 
futuro do país.  
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ÉTICA E PRÁXIS DOCENTE EM ESCOLAS DE BELÉM. 

DIAS, Alder de Sousa; OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de 
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Este resumo visa socializar os resultados de um trabalho de conclusão de curso de 
Licenciatura Plena em Pedagogia, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), da 
Universidade do Estado do Pará (UEPA), defendido em março de 2007. Fundamenta-se a 
partir da inserção da ética como um dos temas transversais, presentes nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs, tendo em vista que tais temas são tidos como essenciais 
à educação para a cidadania e a Ética, tida como o tema mais importante dentre todos os 
outros. Buscamos compreender como professores atuantes no Ensino Fundamental de 
Belém desenvolvem a ética como tema transversal em suas práxis de sala de aula, além 
de analisar as concepções éticas presentes na práxis educativa desses profissionais.  
Atualmente, enseja-se a continuidade dos estudos de algumas categorias desta pesquisa 
por meio do Curso de Especialização em Docência da Educação Superior do 
CCSE/UEPA, ano 2008. Realizou-se uma pesquisa de campo e de abordagem qualitativa, 
selecionando aleatoriamente uma escola pública e outra particular de Belém. Utilizou-se 
nomes fictícios para se referir às escolas e aos professores que colaboraram com a 
pesquisa. A coleta de dados constou de pesquisa bibliográfico/documental referente à 
ética e sua efetivação na práxis docente e de pesquisa de campo, que se realizou por 
meio de entrevistas, questionários e observações/anotações livres. Escolhemos, ao 
acaso, 10 professores de cada escola, que lecionassem entre a 6ª e 9ª séries do nível 
fundamental de ensino. Na escola pública, este quantitativo representou 30,30% do total 
de 33 docentes enquanto que na escola particular o percentual alcançou 50% dos 
professores. Os dados foram sistematizados e analisados a partir das categorias de 
análise ética da possibilidade de ser, referente à teoria ética de Enrique Dussel, e ética do 
dever ser, em alusão à ética de Immanuel Kant, conforme Oliveira (2006). Os professores, 
em geral, confundiram ética com moral. Ao considerar que a ética para Immanuel Kant 
caracteriza-se por validar o dever ser das normas e sua universalização por meio da 
razão e, para Enrique Dussel, por trazer como pressuposto da ação ética a vida humana, 
os docentes da escola pública, em geral, enfatizaram em seus conceitos o respeito à vida, 
aproximando-se, assim, da ética como possibilidade de ser de Dussel. Os demais 
professores a caracterizaram sob caráter racionalista-prescritivo, assemelhando-se à ética 
de Kant. Esta foi a tônica quanto ao entendimento da ética como tema transversal. Para 
os docentes da escola pública, sua efetivação se dá assistematicamente por meio de 
temas éticos, de acordo com o contexto de sala de aula. Ao contrário dos professores da 
escola particular, que afirmam trabalhar com temas éticos durante as aulas, de maneira 
planejada. Por fim, a maioria destes profissionais mencionou não ter estudado ética na 
graduação e formação continuada.. Os docentes da escola pública, em geral, 
aproximaram seus conceitos de ética à teoria ética de Dussel. As conceituações dos 
demais profissionais assemelharam-se à ética de Kant. É partir deste enfoque que o tema 
transversal Ética foi compreendido pela maior parte dos professores de ambas as 
escolas. Quanto à sua efetivação, os professores da escola pública afirmaram concretizá-
la a partir do contexto vivido em sala de aula, nesse sentido, como fruto do acaso. Já os 
docentes da escola particular disseram trabalhar temas éticos em classe, de modo mais 
sistematizado, aproximando-se da proposta dos PCNs. Por fim, evidencio-se a ética não 
foi vista como um tema relevante aos estudos destes profissionais. Talvez, devamos ver 
neste estudo, um endosso aos que dizem que é preciso repensar a ética no desenho 
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curricular das licenciaturas plenas de uma maneira geral, ao mesmo tempo em que se 
reveja o papel de disciplinas como a Filosofia da Educação para a formação do educador. 
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O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA COMO ESTRATÉGIA DE 
DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 

BITTENCOURT, Simone da Silva; SANTOS, Terezinha Fátima Andrade 
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Este texto resulta de uma pesquisa bibliográfica que desenvolvi até o mês de agosto 
deste ano, quando foi concluída, por meio do Plano de Trabalho “As parcerias escolares 
sob o contexto do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)”, como parte do projeto 
Observatório de Gestão Escolar Democrática - Observe.Teve como objetivos analisar 
como vêm sendo pensadas as parcerias na gestão e funcionamento das escolas, a partir 
do PDDE e identificar a concepção e mecanismos utilizados indutores das parcerias com 
o foco de melhorar a qualidade do ensino nas escolas. A metodologia utilizada foi 
predominantemente qualitativa, com a realização de um estudo bibliográfico sobre o 
PDDE, como estratégia de descentralização da gestão e nova formatação do Estado. O 
objeto de estudo foram as parcerias, buscando nos documentos e legislação do programa 
conhecer as matrizes teórico-metodológicas que as embasam. As análises feitas acerca 
do PDDE e das parcerias realizadas pelas escolas públicas revelaram que o Programa 
incentiva a autonomia financeira das escolas por ter um caráter complementar, fazendo 
com que estas busquem por si próprias recursos que possibilitem suas condições de 
funcionamento. Em virtude disso, as escolas públicas têm buscado parcerias. 
Entendemos parceria como um acordo firmado com entes privados, físico ou jurídico para 
alcançar objetivos comuns, para realização de alguma missão. Existem diferentes 
configurações de parcerias, que podem ser formalizadas com empresas, com ONGs ou 
mesmo com pessoa física. O que parece motivar a realização de tais parcerias, por parte 
das escolas é a possibilidade de conseguir recursos que auxiliem em sua manutenção. 
No caso das empresas, quando as parcerias são efetivadas se tornam em muitos casos 
instrumento de forma a garantir sua legitimidade e produzir a imagem da empresa que 
assume sua “responsabilidade social”. A conseqüência mais direta disso é que as escolas 
podem ficar atreladas aos interesses empresariais parceiros, por meio da transferência de 
princípios mercadológicos que exercem influência na qualidade educacional. Em vista 
disso, torna-se necessário avaliar como as parcerias vêm ocorrendo nas escolas públicas. 
É de suma importância que se questione o por quê, o para quê e como essas parcerias 
ocorrem, pois embora elas possam contribuir com a melhoria do setor educacional, elas 
não devem substituir o Estado, que deve ser o principal mantenedor da educação pública. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS 
MUNICÍPIOS PARCEIROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO ESTADO 

DO PARÁ 

CORDEIRO, Simone do Socorro da Rocha; ALVES, Regina Celli Santos 
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O presente trabalho visa apresentar algumas informações sobre as políticas públicas nas 
ações realizadas em prol da alfabetização de jovens e adultos no estado do Pará, em 62 
municípios prioritários vinculados ao Programa Brasil Alfabetizado. Tais informações 
foram colhidas nas missões iniciais realizadas no período de 28/08/08 à 11/09/08, pela 
equipe de consultoria especializada em EJA do Ministério da Educação (MEC), da 
Secretaria de Educação continuada, alfabetização e diversidade (SECAD) e 
UNESCO.Dos 143 municípios paraenses, 62, foram considerados como prioritários em 
2008/2009 e receberam a visita técnica da consultoria especializada em EJA do MEC 
para que os mesmos façam a adesão ao Programa Brasil Alfabetizado 2008. O Programa 
Brasil Alfabetizado representa um portal de entrada na cidadania, articulado diretamente 
com o aumento da escolarização de jovens e adultos e promovendo o acesso à educação 
como um direito de todos em qualquer momento da vida. Realização de visitas e oficinas 
técnicas divididas em duas missões, realizadas em períodos distintos de 28/08/08 à 
11/09/08, onde as duas consultoras ficaram responsáveis por 31 municípios cada. Ambas 
visitaram os municípios para aplicação de instrumento de diagnóstico, questionário 
padrão MEC/SECAD/UNESCO para coleta das informações relevantes ao tema e 
atreladas a 4 dimensões pré-estabelecidas, sendo elas: Gestão Educacional, Formação 
de professores e de profissionais de serviços e apoio escolar, Formação continuada de 
professores e Práticas pedagógicas e avaliação.. O resultado da aplicação da 
metodologia é a produção de um Documento técnico contendo o diagnóstico inicial sobre 
a realidade educacional de municípios prioritários apoiados à Alfabetização de Jovens e 
Adultos e à educação de Jovens e Adultos. Esse documento técnico com o diagnóstico da 
situação educacional dos 62 municípios prioritários, tem o objetivo de traçar o mapa do 
analfabetismo e da realidade da EJA em municípios com taxa de analfabetismo igual ou 
superior a 25%, como foco na alfabetização de jovens e adultos, bem como a construção 
de base de dados de informação relevante sobre educação de jovens e adultos para 
subsidiar as políticas públicas na área.. As consultoras ainda realizaram duas missões em 
campo, onde as próximas serão de apoio aos municípios que fizeram a adesão na 
construção do PPAlfa (Plano Pluri Anual de Alfabetização) para que esse municípios 
acabem e ou diminuam seus índices de analfabetismo. 
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A BOTÂNICA NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EM ALGUMAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DE BELÉM: propostas para uma experiência transformadora 

AMORIM, Bianca Sousa de; LUCAS, Flavia Cristina Araújo; Thalia 
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O atual panorama da educação brasileira para o Ensino Fundamental e Médio exibe 
diversos pontos fragilizados quanto aos conteúdos trabalhados nos livros didáticos. A 
mera transmissão de informações e sua transcrição numa lousa são práticas recorrentes 
constatadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais. Como grande 
parte dos conteúdos de Biologia, o ensino de Botânica é caracterizado por inúmeros 
problemas, principalmente no que diz respeito às atividades práticas de campo, sempre 
ausentes nas programações curriculares. Com o objetivo de investigar a 
representatividade da Botânica junto aos alunos do ensino fundamental e médio em 
algumas escolas públicas de Belém, e, propor metodologias para que a aulas de Botânica 
se tornem mais prazerosas e estimulantes, essa pesquisa foi idealizada. Durante os 
meses de março, abril e maio de 2008, foram aplicados questionários à alunos e 
professores, que indagavam vários aspectos que envolvem a Botânica, tais como: a 
atratividade científica, utilização de termos técnicos, a abordagem multidisciplinar e 
dinâmica e, a interação entre os centros de pesquisa e a escola. Os resultados revelaram 
alunos e professores desmotivados quanto aos conteúdos trabalhados em sala de aula, o 
que dificulta a construção do conhecimento que relacione os seres humanos às plantas. 
Ou seja, há o distanciamento entre a Botânica e o ser humano. Outro agravante refere-se 
às dificuldades na formação do professor, as quais influenciaram diretamente na 
elaboração de atividades diversificadas. A relevância e singularidade dos relatos obtidos 
nos questionários ressaltaram a necessidade de um trabalho coletivo e de construção, 
não apenas para os professores, mas com os professores, num processo coletivo do 
início ao fim do projeto. 
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A IMPORTANCIA DA EDUCAÇÃO POPULAR NO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO 
PROJETO PLANSEQ – PLANO SETORIAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA ARESANAL EM TERRA ALTA – COMUNIDADE 
DO AREIAL 
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O projeto PLANSEQ, foi debatido pelo Ministério do Trabalho e aperfeiçoado pela Escola 
Agrotécnica Federal de Castanhal.O projeto contou com a participação de alunos de 
algumas Universidades,entre elas UFRA E UEPA. O projeto foi realizado na região do 
Salgado e Nordeste Paraense, chegando a vários municípios, entre eles o município de 
Terra Alta, mais especificamente na comunidade do AREIAL. O processo de 
transformação social, política e econômica nessa comunidade, citada acima, ocorreu de 
forma muito dinâmica a partir do momento em que o projeto começou a ser realizado. O 
projeto envolveu a participação de várias organizações,entre elas os SINDICATOS 
RURAIS,PASTORAL DA JUVENTUDE e das ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS locais. 
Dentro do projeto utilizamos a metodologia Freiriana. O mesmo era desenvolvido através 
de oficinas de educação cidadã que eram ministradas de acordo com uma cartilha pré 
estabelecida ,discutida e elaborada pelos educadores do projeto,podendo ser adaptada a 
realidade local de cada município possibilitando assim um debate mais rico, crítico e real 
das propostas temáticas. As oficinas eram realizadas aos fins de semana,eram debatidos 
temas transversais como por exemplo a cidadania, o voto,a importância do trabalho 
coletivo, entre outros temas. Todos os temas eram trabalhados dentro das rodas de 
conversa com o auxilio de textos e palavras geradoras, acompanhadas de dinâmicas 
lúdicas executada pelos próprios alunos, com o intuito de demonstrar na prática alguns 
valores éticos e morais. Foram trabalhados vários temas entre eles: Associativismo, 
cooperativismo, construção coletiva, além das aulas de cunho técnico voltadas 
diretamente ao processo de plantio e beneficiamento da mandioca. Obtivemos ao final 
dessa jornada de trabalho que durou 7 meses um resultado muito positivo, sendo eles: - A 
realização do plantio coletivo de mandioca em uma área de uma tarefa  
   - A Construção de grupos de trabalhos organizados, com a finalidade de cuidar do 
plantio, colheita e beneficiamento da mandioca. - O fortalecimento da associação da 
comunidade. -A criação do GPAA -Grupo de Proteção Ambiental do Areial. -A construção 
de um grupo sólido, capaz de discutir as diferencias ideológicas e sociais em prol de um 
trabalho coletivo satisfatório e do bem comum. Concluímos que a metodologia freiriana foi 
de vital importância no processo da realização do projeto, pois foi através das rodas de 
conversa, chuva de idéias, temas transversais, e da realidade dos educandos que 
conseguimos realizar o projeto de forma real e proveitosa, apresentando resultados muito 
positivos não só para  os profissionais participantes do mesmo, mas também para  toda a 
comunidade. Sendo assim,fica claro e comprovado através desta experiência que a 
educação popular é um dos melhores mecanismos pedagógicos para trabalhar a 
realidade do educando, tornando-o sujeito social ativo capaz de perceber seu papel 
social, seus direitos enquanto cidadão do mundo e principalmente seu poder de modificar 
a realidade em que vive e transformar sua condição social, econômica e política. 
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TRAJETÓRIAS INVISÍVEIS: uma análise antropológica sobre a mulher imigrante 
japonesa através da autobiografia de Paulo Toshio Ohashi 
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Os imigrantes japoneses trouxeram perspectivas e esperanças em relação ao Brasil 
desde os primeiros desembarques em São Paulo em 1908. Aos que chegavam ao Pará a 
partir de 1929 a situação não era diferente. Dessa forma, os textos autobiográficos, 
escritos principalmente nas décadas de 80 e 90, trazem aspectos significativo para que os 
historiadores possam estabelecer um elo entre história e narrativa. Sabemos, no entanto 
que, os debates são acalorados, ao considerar que, as metodologias relacionadas as 
mais variadas ferramentas de coleta de dados e as técnicas argumentativas característica 
peculiar dos historiadores, de acordo com Giovani Levi (2002), ao considerar que as 
exigências entre historiadores e romancistas são diferenciadas à medida que propõe 
objetivos diversos e, em geral, desencontrados. Tratar de história de vida constitui um 
conjunto coerente e orientado, segundo Bourdieu (2002), um cursus que, transcorre numa 
ordem cronológica, até seu término que também tem um objetivo. Com objetivo de 
reconstituir o contexto histórico da pesquisa, as referências bibliográficas foram 
essenciais para o debate inicial sobre motivos da vinda e ocupação dos 100 mil hectares 
de terras doadas pelo Estado do Pará ao governo japonês, para que fossem distribuídas 
aos colonos que viriam ocupar as terras, até então consideradas desocupadas no Estado; 
no segundo momento a leitura de autobiografias nos trouxe as devidas informações 
através das narrativas das histórias de vida das famílias de japoneses, que chegaram ao 
Pará no mítico ano de 1929, quando iniciou-se a imigração oficial. A autobiografia de 
Paulo Toshio Ohashi carateriza o que podemos encontrar nas demais narrativas, por isso, 
elegemos apenas a publicação deste autor para nossas análises. Na autobiografia escrita 
por Paulo Toshio Ohashi, o autor não menciona o primeiro nome da mãe, apenas se 
refere a ela como “mãe” ou senhora Ohashi como vemos na descrição que aparece em 
uma única fotografia da mãe. ao longo do texto, o pai mantinha um comportamento rígido 
para com a família. A esposa sofria com a situação, porém, preferiu continuar ao lado da 
família devido aos apelos de sua sogra que a implorava para que continuasse no Brasil. 
Ao longo da narrativa, a mãe aparece como a referência da família, como nas fotos dos 
grandes heróis. As esposas sempre são retratadas com semblante sério mas que, ao 
mesmo tempo, misturam serenidade e firmeza. A presença delas, geralmente silenciosas, 
Suaréz (1997, p. 45), tem sido muito pouco problematizada e constantemente esse 
silêncio tem sido interpretado como aceitação, em consequência, de uma suposta 
subordinação. Elas mostraram o papel importante que desempenharam na vida dos 
maridos nos momentos decisivos da vinda para o Brasil. Na análise de Célia Sakurai 
(1993), “a mulher japonesa desempenha não o papel principal nas descrições”, porém, 
detém participação marcante dentro da trajetória da família. Muitas situações decisivas 
durante a vida da família são marcadas pela presença das esposas. No caso da 
autobiografia de Ohashi o enredo marca de forma acentuada a participação da esposa na 
vida cotidiana e doméstica da família. Ela ocupa sua posição dentro das normas da 
sociedade japonesa, onde os fortes são aqueles que desprezam a felicidade pessoal, 
entretanto, cumprem com suas obrigações. Neste sentido, “ser forte é não se rebelar, e 
sim, conformar-se com a realidade” (BENEDICT, 2002). A questão que nos é colocada 
parte do princípio de que urge a necessidade de se observar e descrever sobre o que as 
mulheres fazem e pensam ao invés de escutar por eles. O silêncio delas e a fala deles 
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tem sido constante e pouco problematizado, devido à desígnios culturais com 
possibildiades de que ambos têm de se exprimirem. 
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA FEMININA NA PROVINCIA DO GRÃO-PARÁ 
(1860-1907) 
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A presente pesquisa de iniciação científica, financiada pela Universidade do Estado do 
Pará (UEPA), tem como objeto de investigação a história da educação primária feminina 
na província do Grão-pará, mais especificamente nos anos de 1860-1907. Tem como 
objetivo analisar a educação feminina no Pará no século XIX e início do século XX e o 
perfil das professoras que podiam ministrar as aulas. Para tanto, buscou contextualizar, 
historicamente, a sociedade paraense neste século. Metodologicamente, trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica e documental. Considera como documentos os programas de 
estudos adotados para a educação feminina, os ofícios escritos pelos delegados da 
instrução primária da época, relatórios dos presidentes da província e álbuns sobre as 
escolas no Pará. Como fontes secundárias, os estudos históricos pertinentes ao Estado 
do Pará sobre a educação da mulher no século XIX. Ao longo da pesquisa, constatamos 
que o Pará, no século XIX, presenciou a luta por independência política e econômica da 
província em relação a Portugal, configurada no Movimento da Cabanagem. Vivenciou 
economicamente, o início da produção da borracha, e no século posterior atingiu seu 
apogeu, o que resultou num grande desenvolvimento para a província. E ao analisarmos 
a história da educação primária feminina no Pará (1865-1907), verificamos ainda que 
existia um local específico destinado à educação das meninas, que funcionava como uma 
espécie de internato, onde as educandas recebiam a instrução primária, mas, sobretudo, 
civil e moral. Nesta escola, existiam meninas ricas e pobres, respectivamente, as 
pensionistas e as órfãs e desvalidas. Inicialmente, era apenas um recolhimento, criado 
através de esmolas e doações, para abrigar algumas índias, depois, tornou-se um 
colégio, e, posteriormente, instituto onde funcionava o Colégio Gentil Bittencourt 
permanecendo até os dias atuais. Com o propósito de investigar a organização didático-
pedagógica do Instituto Gentil Bittencourt verificamos que as disciplinas por esta escola 
ensinadas eram as que constituíam o ensino primário (leitura, escrita, doutrina cristã, 
deveres morais e religiosos). Além dessas, as alunas aprendiam: bordados, costura 
desenho, música, canto e piano.  Segundo Mary Del Priore (2004) no Brasil havia um 
discurso hegemônico entre as camadas sociais de que as mulheres deveriam ser mais 
educadas do que instruídas, isto é, formadas moralmente, além de consistir numa 
educação doméstica. Com relação à educação feminina ministrada no Instituto Gentil 
Bittencourt também se relacionava a este discurso hegemônico construído historicamente, 
pois buscava formar a mulher de acordo com o modelo vigente à época: cristã, apta a 
desempenhar os papéis de esposa, mãe e, em menor proporção, o exercício do 
magistério. 

Palavras-Chave: Educação feminina; século XIX; Instituto Gentil Bittencourt. 



 120 

O SISTEMA DE COTAS NA UEPA: um estudo de caso no curso de medicina 
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O trabalho apresentado encontra-se inserido em uma pesquisa matricial intitulada “As 
Cores da UEPA”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais, Educação e 
Cidadania na Amazônia. A pesquisa versa sobre o Sistema de Cotas da Universidade do 
Estado do Pará (UEPA) e foi desenvolvida a partir de uma experiência de ensino-
aprendizagem na Disciplina Sociologia da Educação I, no Curso de Pedagogia desta 
instituição. Tal investigação teve como objetivo, trazer a baila a reflexão e discussão a 
respeito da implementação das cotas para pessoas afro-descendentes nesta IES. O 
campo de estudo escolhido foi o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), 
Curso de Medicina. O tipo de pesquisa trabalhada foi a exploratória de caráter quanti-
qualitativo, utilizando como instrumentos de coleta de dados o questionário com 
perguntas fechadas e abertas.  A forma de apresentação do trabalho se deu a partir da 
tabulação e formulação de gráficos. A pesquisa foi realizada no mês de maio do ano 
corrente e contou com uma amostra aleatória de 132 graduandos, do primeiro ao quarto 
ano, do referido curso, sendo 52% pertencentes ao sexo feminino e 48% ao masculino, na 
faixa etária de 17 a 28 anos de idade. No que se refere a auto-identificação, verifica-se 
que 81% dos alunos denominam-se pardos ou brancos, enquanto somente 8% se 
identificam como afro-descendentes. Destes 91% são provenientes da rede particular de 
ensino, com uma renda familiar acima de 12 salários mínimos (39%). Referente às 
perguntas especificas observa-se que o assunto em questão não é novidade para os 
referidos alunos, pois para 64% destes as instituições de ensino assumiram o papel de 
orientação e debates sobre o assunto abordado, enquanto que para 36% dos 
pesquisados, os veículos de comunicação (TV, jornal, internet e revista) foram os meios 
encontrados para o debate. A principal questão enfatizada no questionário diz respeito a 
seguinte pergunta: Você é a favor ou contra as cotas? Justifique. . As respostas 
apontaram que somente 13% dos sujeitos investigados se posicionaram a favor das 
cotas, enquanto 87% são contrários ao sistema de cotas. As justificativas para tal estão 
voltadas principalmente para a meritocracia do candidato, isto é, ele não será aprovado 
por sua capacidade intelectual, comprometendo o sistema educacional da instituição, 
assim como, o futuro profissional do indivíduo. Segundo os entrevistados o sistema de 
cotas não soluciona os problemas educacionais e ainda propicia a oportunidade de não 
investimento na educação por parte do governo público. 



 121 
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A avaliação constitui-se numa ação intrinsecamente humana, uma vez que o homem, 
sendo o único ser de cultura, é o único que busca dar sentido às suas ações, de modo a 
torná-las compatíveis com suas necessidades. Em qualquer instituição social a avaliação 
é de suma importância, pois permite diagnosticar a realidade e suas necessidades, a fim 
de orientar o planejamento. Isso implica, segundo Luckesi (1999) num “juízo de qualidade 
sobre dados relevantes para uma tomada de decisões”. Assim sendo, temos que um dos 
propósitos da avaliação é ajudar os professores a conhecer melhor o que seus alunos 
sabem e como eles sabem, fornecendo indicadores para futuras tomadas de decisões 
sobre o processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa, quanto aos meios é do tipo: de 
campo, através de uma investigação empírica realizada em escolas; houve aplicação de 
questionário como forma de coleta de dados, contendo 14 questões semi-fechadas, 
conforme o anexo. Os sujeitos da pesquisa foram professores de matemática de diversos 
níveis escolar, tipo de instituição, formação e idade. Com a finalidade de observamos a 
ótica desses professores em relação ao processo de avaliação, bem como, sua atitude 
diante dos erros de seus alunos. Posteriormente, analisaremos e discutiremos os 
resultados encontrados.  Universo da pesquisa e amostra: foram selecionados 
professores de matemática de diversos níveis de formação. A escolha da referida amostra 
é do tipo não-probabilística, escolhida de acordo com os critérios de acessibilidade e de 
tipicidade. A seguir analisaremos os resultados dos dados pessoais dos professores 
entrevistados. Observamos que a maioria dos professores não cursaram nenhuma 
disciplina especifica sobre a avaliação. Isso pode ser decorrente, da época em que os 
mesmos se formaram. Alguns afirmaram que estudaram como tópicos nas disciplinas 
didáticas ou educação matemática.Na questão que tratava de como eram usadas as 
tarefas avaliativas na sua pratica em sala de aula, os professores confundiram tarefas 
avaliativas com metodologia de ensino, respondendo que aplicavam testes, trabalhos, 
avaliação continua, entre outras. O instrumento de avaliação mais utilizado pelos 
professores, de acordo com a pesquisa realizada, foi prova escrita individual e trabalhos 
em sala. Portanto pode-se observar de acordo com as respostas obtidas que os 
professores ainda trabalham a avaliação e o erro de forma que estes não se preocupam 
com o processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno. A avaliação tem que ser 
repensada como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, pois ela pode 
dar pistas para a superação das dificuldades enfrentadas por alunos e professores. Esse 
é o foco da discussão que precisamos estar sempre retomando com os professores, para 
que fique cada vez mais clara a relação entre o ensinar, aprender e avaliar. 
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Este texto resulta de uma pesquisa desenvolvida no mês de junho deste ano e consiste 
em uma sub-pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais, 
Educação e Cidadania na Amazônia, intitulada “As Cores da UEPA”. Tal investigação foi 
realizada a partir de uma experiência de ensino-aprendizagem no Curso de Pedagogia na 
Disciplina Sociologia da Educação I. A metodologia utilizada foi quanti-qualitativa, visto 
que, trabalhou-se questionários contendo perguntas abertas e fechadas. Em uma 
amostragem aleatória conseguiu-se aplicar 79 questionários, sendo 71% do sexo feminino 
e 29% do sexo masculino. Os sujeitos de estudo encontram-se na faixa etária de 17 a 37 
anos de idade, sendo que 88% estão na faixa de 17 a 22 anos de idade, provenientes em 
sua maioria de escolas particulares (82%) contra 9% de escolas públicas e os outros 9% 
do ensino público e privado. A renda familiar fica em torno de 6 a 9 salários mínimos para 
67% desses. As análises revelam que, dos sujeitos investigados, 88% mencionaram ser 
contra o sistema de cotas, 14% são a favor e 4% não possuem opinião formada a 
respeito. A partir das informações obtidas, questiona-se: Os alunos são contra o sistema 
de cotas para afro-descendentes por este não favorecer os estudantes da rede particular 
de ensino (a maioria dos pesquisados), ou eles são contra por acreditarem que esse 
sistema incentiva a discriminação racial e social no país? A maioria (54%) daqueles que 
são contra o sistema de cotas, se auto declararam pardos enquanto 25% de brancos e 
11% de negros, 1% de amarelos e 9% não identificaram a cor. Ainda referente ao 
assunto, 55% dos que se consideram pardos são a favor do sistema, contra 36% brancos 
e 9% de negros. A partir disso, conclui-se que, dada a relevância da temática faz-se 
necessário a participação de todos os cursos, todos os campus, de docentes, discentes e 
técnicos da instituição para a construção de um sistema igualitário e comprometido com a 
realidade regional e, não somente, um modelo reproduzido de outras regiões com 
realidades díspares. 
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UM OLHAR ACERCA DA GESTÃO ESCOLAR DESENVOLVIDA EM UMA ESCOLA 
MUNICIPAL DE BELÉM/PA 

CORRÊA, Alessandro Santos 

alessandrosantos.pa@gmail.com 

 

A população brasileira durante décadas não participou da tomada de decisão acerca das 
particularidades da escola pública, isto por razões sociais e históricas, esta situação vem 
se transformando pela necessária busca da democratização da escola pública. Porém, 
esquemas tradicionais de gerir a escola impedem o processo de transformação 
necessária à administração da educação. Diante das necessidades que vem acontecendo 
acerca de novas perspectivas de gestão escolar, que procura romper com tais esquemas, 
onde um dos pilares da mudança é a eleição direta para gestor, além da consolidação do 
conselho escolar e da responsabilidade de todos na construção do PPP. O 
desenvolvimento deste trabalho teve como temática a Gestão da Escola Pública, na qual 
foi analisada relação teoria/prática no processo de Gestão Democrática em uma Escola 
Municipal. Tendo como questões norteadoras: qual a concepção de gestão desenvolvida 
na Escola? E quais os desafios para a implementação da gestão democrática? Nesta 
pesquisa optou-se pelo método qualitativo, onde elegeu-se como sujeitos da pesquisa 
professores, alunos, técnico, diretor, funcionários e pais / responsáveis. A metodologia da 
pesquisa ocorreu a partir das seguintes ações: Realização de uma pesquisa bibliográfica 
acerca da temática em questão, tendo como referência autores que abordam a Gestão 
Democrática e seus vários enfoques, tais como: administração, democracia, cidadania, 
autonomia, projeto político-pedagógico – PPP, entre outros; Análise documental: PPP, 
Normas de funcionamento do Conselho escolar e editais das ultimas eleições para 
Gestor; Questionário aplicado à comunidade escolar; Observação assistemática da ação 
gestora, visando vivenciar práticas do cotidiano escolar. Os dados e informações obtidos 
tiveram como orientação à abordagem dialética, por considerarmos que ele possibilita 
uma aproximação satisfatória das condições da realidade a ser estudada, evidenciando 
suas contradições. A pesquisa evidenciou que a grande maioria dos funcionários, pais e 
alunos não sabem qual a forma de gestão que é praticada na Escola e qual o papel do 
Conselho Escolar, seus membros e ações, mas se vêem satisfeitos com a gestão e ainda 
não têm uma definição do que seja uma gestão na perspectiva democrática e 
participativa, pois outros dados analisados demonstram que na verdade esses sujeitos 
ainda são passageiros e não condutores dentro desse processo, devido não terem uma 
idéia ampla da dinâmica da gestão democrática. Desta forma, não participam das 
atividades e não se envolvem com as ações da escola. No que tange à forma de gestão 
empregada neste contexto escolar, caminha-se em direção de uma gestão 
descentralizadora e participativa. Sendo assim, é tarefa de todos que fazem parte da 
comunidade escolar garantir meios para que uma educação de qualidade se concretize. 
Ao analisar o cotidiano da escola pesquisada, foram identificados fatores que contribuíram 
para o entendimento, de como se processam as relações da administração escolar com 
os diferentes sujeitos e suas novas perspectivas.  A partir dessa égide, ficou evidente que 
uma gestão na perspectiva democrática e participativa é um caminho longo a ser 
percorrido, e que necessita da co-responsabilidade de todos os atores sociais que 
compõe a escola. Para que se consiga minimizar os desafios encontrados na 
consolidação de uma gestão participativa é necessário estabelecer um diálogo 
permanente entre os sujeitos que compõem o universo escolar; Uma proposta de 
formação continuada do Gestor, Técnicos e Professores; A valorização das Instâncias 
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Colegiadas da Escola. A conscientização dos atores sociais partícipes do processo de 
democratização da Escola, uma vez que, por razões sociais e históricas, esses sujeitos 
ainda se encontram alienados e a parte deste processo. 
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PESQUISA: as cores da UEPA: uma síntese da repercussão da implantação do 
sistema de cotas entre os acadêmicos do curso de educação física 

MORAES, Suellen Cristine Coelho; ARAUJO, Ana Paula Melo de 

suellem_cristine@hotmail.com 

 

O estudo apresentado encontra-se inserido em uma pesquisa matricial intitulada “As 
Cores da UEPA”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais, Educação e 
Cidadania na Amazônia. e foi desenvolvida a partir de uma avaliação da Disciplina 
Sociologia da Educação I, no Curso de Pedagogia desta instituição. O presente 
questionário tem por objetivo buscar opiniões dos alunos sobre o Sistema de Cotas a ser 
implantado nesta universidade. O campo de estudo escolhido foi a Escola Superior de 
Educação Física (ESEF), curso de Educação Física. O tipo de Pesquisa trabalhada foi à 
exploratória de caráter quanti-qualitativo, utilizando como instrumentos de coleta de dados 
o questionário com perguntas fechadas e abertas.A investigação foi realizada no primeiro 
semestre do ano corrente e contou com uma amostra aleatória de 100 graduandos, do 1º 
ao 4º ano do curso referido, sendo 56% masculino e 44% feminino, na faixa etária de 17 a 
28 anos de idade. No que se refere à auto-identificação, verifica-se que 62% dos alunos 
denominam-se pardos ou brancos, 17% denominam-se pretos, 20% não opinaram e 1% 
se auto-identificava como amarelo. Destes, 48% estudaram em instituições particulares 
de ensino, com renda familiar de 9 a 12 salários mínimos e mais de 12 salários mínimos 
(15%). Referente às pesquisas, observa-se que o assunto é bastante comum para os 
entrevistados, pois para 98% dos mesmos o tema abordado foi discutido, trazendo assim 
maiores informações aos acadêmicos, enquanto apenas 2% dos estudantes não 
souberam falar sobre o tema abordado. A principal questão abordada foi: você é a favor 
ou contra o sistema de cotas? Justifique. As respostas apontaram que 29% dos sujeitos 
investigados eram a favor do Sistema de Cotas, enquanto 68% dos sujeitos eram contra 
esse sistema e apenas 3% ficaram indecisos em responder a questão. Sintetizando as 
opiniões analisadas, concluí-se que há necessidade de um estudo profundo da realidade 
do ensino Superior no Estado como uma reflexão de todo o ensino básico, para que a 
decisão a ser tomada seja cabível e compatível com a situação atual da Educação. 

Palavras-Chave: Cotas. Afro-descendência. Educação Física 
________________________ 
 
  Profa. Drda. da UEPA, membro do Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais, Educação e 
Cidadania na Amazônia–lanamacedo@uepa.br / lanacmacedo@ig.com.br. 
  Graduanda do Curso de Pedagogia/noturno da UEPA-ana.paula_ma@hotmail.com. 
  Graduanda do Curso de Pedagogia/noturno da UEPA-suellem_cristine@hotmail.com. 
  Graduanda do Curso de Pedagogia/noturno da UEPA-carolorenz@hotmail.com. 
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TERAPIA OCUPACIONAL SOCIAL COM CRIANÇAS DE RISCO NA AMAZÔNIA 

FERREIRA, Laiana Soeiro; SAMPAIO, E.C.; CARVALHO, M.L.; SOUSA A.T.M.  

laianaferreira_86@yahoo.com.br 

 

As transformações sociais expõem diretamente alguns grupos á degradação do mundo do 
trabalho, causando impactos negativos sobre a qualidade de vida, surgindo assim, 
precárias condições de moradia, educação, sociabilidade e cultura, estes vivem sobre a 
ameaça da exclusão. O Projeto “Trilhas da Vila, Pontes de Saberes: Educação Popular 
com crianças em saúde e meio ambiente” é desenvolvido com crianças e adolescentes, 
que se encontram inseridos nesse contexto. “As trilhas”, como assim chamamos, iniciou 
no ano de 2007, aprovado na chamada de Extensão da Universidade do Estado do Pará, 
ligado ao NEP – Núcleo de Educação Popular Paulo Freire e ao grupo de pesquisa 
PESCA - Pesquisa Práticas Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia. O objetivou 
do estudo é compreender a importância da Terapia Ocupacional social na Vila da Barca, 
bem como identificar e intervir nas necessidades dessas crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social que habitam essa região amazônica. A pesquisa esta 
configurada em uma abordagem qualitativa, crítico-dialético baseado no materialismo 
histórico, estas são as vertentes traçadas na visão da Terapia Ocupacional nesta prática e 
vivência. O projeto desenvolve-se as quartas feiras na Associação dos Moradores da Vila 
da Barca, mediante atividades voltadas à arte-educação, estudos dirigidos, teatro de 
fantoches, reciclagem de garrafas, origami, palestras, sessões musicais, exposição da 
produção cultural, desenvolvimento perceptual e cognitivo, dinâmica de grupo, de 
recreação etc., como referência metodológica, idéias de Paulo Freire, sempre a partir dos 
temas ou palavras geradoras em uma perspectiva terapêutica ocupacional, trabalhando o 
papel social que as atividades podem propiciar como instrumento de emancipação e de 
reconstituição de histórias e contextos. O público-alvo são crianças e adolescentes, com 
faixa etária entre 6 á 14 anos, que moram no bairro da Vila da Barca, região Metropolitana 
de Belém. Enfatizam a construção de uma conscientização das crianças e adolescentes 
no conhecimento adquirido relacionado à saúde, meio ambiente e reconstrução da 
história de vida, ressaltando problemas como a participação popular, identidade cultural, 
conhecimento do corpo, planejamento cognitivo e motor, melhores condições de moradia, 
de saneamento e de higiene. A Terapia Ocupacional deve conscientizar as pessoas e os 
grupos de sua condição de ator social “fazedor de sua história no mundo”, baseada no 
pressuposto teórico de Freire, no qual comenta a importância da educação para a 
formação do cidadão, enquanto seres autônomos e conscientes de sua ação sobre o 
mundo. A partir das técnicas e ações educativas, o terapeuta ocupacional procura 
respeitar os valores e a cultura local da criança e do adolescente desenvolvendo as 
concepções educacionais, facilitando o processo de maturação da criança, fase esta 
primordial e de grande importância na formação do indivíduo. O segmento infanto-juvenil 
da Vila da Barca abordado neste estudo vive a margem da sociedade, sem ter 
assegurado integralmente os seus direitos à educação, saúde e moradia, estes serviços 
encontram-se precarizados nessa área. Este contexto proporciona entre essas crianças e 
adolescentes condutas que levam a violência e a marginalização, reforçando a situação 
social em que se encontram.  Conclui-se que compreender o contexto em que a criança e 
o adolescente estão inseridos é de fundamental importância, com o propósito de 
desenvolver e direcionar as atividades adequadas a estes indivíduos. Neste sentido, 
consideramos que o projeto é fundamental para a vida das crianças e da equipe, assim 
como para a comunidade da Vila da Barca de forma geral, uma vez que a atuação da 
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terapia ocupacional social busca reconstruir a história de vida dessas pessoas, 
visualizando em ações desse porte, a possibilidade de reconhecimento e retorno social. 
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CULTURA DE PAZ: uma construção de paz 

SILVA, Wanessa Cristina da Silva e 

wanessa_nica@hotmail.com 

 

O presente trabalho é referente ao Projeto de Extensão do Programa de Extensão – 
Universidade do Estado do Pará (em andamento, 2008). Trata sobre a construção de uma 
Cultura de Paz junto aos alunos e funcionários da Escola EEEM Magalhães Barata e Na 
EEEM Vera Simplício e por serem escolas que convergem em seus interiores em maioria 
alunos oriundos da Vila da Barca. A prática educacional de intervenção será por meio dos 
seguintes objetivos: Conhecer e descrever os contextos educacionais das proferidas 
escolas; elaborar oficinas pedagógicas a partir dos anseios da juventude dessas escolas; 
realizar acompanhar e avaliar as oficinas pedagógicas que contemplem a construção de 
uma “cultura de paz” no ambiente escolar e fortalecer a capacidade de diagnóstico e 
disseminação de uma Cultura de Paz nas referidas escolas.. Por isso, os procedimentos 
serão por meio da execução de oficinas de ensino-aprendizagem com enfoque no diálogo 
pedagógico de Morais (1995) e interdisciplinar nas diversas áreas do conhecimento de 
Ortega e Del Rey (2002) que possam sensibilizar a comunidade escolar a discutir sobre a 
necessidade da construção de uma cultura de Paz no ambiente escolar. Já se evidência 
com o estudo de contexto a fragilidade das políticas educacionais de prevenção e de 
enfrentamento das violências nas escolas em seus planejamentos anuais e a ausência de 
consistência na articulação dos projetos pedagógicos por parte dos educadores e 
conjuntamente com as famílias e comunidades, a ponto de se discutir o papel dos 
projetos políticos pedagógicos no provimento da cultura no movimento educativo da Paz. 
A conclusão é sinalizada como parcial, a partir do momento que tais escolas há uma 
evidencia considerável quanto ao índice de situações envolvendo violência simbólica 
entre os jovens estudantes e dos nas atividades ensino dos Professores. 
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ATIVIDADES EM GRUPO COM ADOLESCENTES: uma vivência terapêutica 
ocupacional na atenção básica em uma escola 

SOUZA, Gisely Gabrieli Avelar de; MONTEIRO,A.D.  

giselyavelar@yahoo.com.br 

 

A adolescência é uma fase da vida caracterizada por constantes transformações sejam 
elas biológicas ou psicoemocionais. Essas mudanças e vivências terão grande 
contribuição para a sua formação adulta. A escola pode ser considerada contribuidora 
dessa formação, pois geralmente, é a principal fonte de informação e conhecimento do 
indivíduo, e usando do seu papel de educadora pode atuar como facilitadora do 
desenvolvimento de práticas grupais. BALLARIN (2007), afirma que uma das concepções 
que orientam a prática do terapeuta ocupacional com grupos é o conceito de que o fazer 
tem efeito terapêutico, sendo assim, esta ação adquira um sentido e um significado. 
Portanto, acredita-se que a terapia ocupacional no contexto escolar pode, através de 
atividades grupais, favorecer a assimilação de novos conhecimentos, estimular as 
habilidades do adolescente, além de proporcionar momentos de reflexão sobre as 
nuances de sua vida e seus conflitos, auxiliando na construção da sua identidade. A 
pesquisa trata-se de uma análise qualitativa, executada através de revisão bibliográfica e 
observações diretas das aulas práticas da disciplina Prática Curricular II que consta na 
grade curricular do 2º ano do curso de Terapia Ocupacional da Universidade do Estado 
do Pará, vivenciada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Lauro Sodré”, 
com 8 adolescentes na faixa etária de 16 a 18 anos, no período de setembro a novembro 
de 2007, no qual foram realizadas atividades expressivas e recreativas (palestras, 
discussões, dinâmicas, peça teatral, entre outros recursos), que abordavam temas como: 
saúde, sexualidade, drogas, DST`s, relacionamento interpessoal, entre outros. Com a 
prática terapêutica ocupacional no referido contexto buscou-se proporcionar vivências que 
transformassem o processo ensino-aprendizagem em experiências de crescimento e 
amadurecimento, o que contribui para a formação da identidade do indivíduo além de 
favorecer na construção de cidadãos atuantes em favor da melhoria dos níveis de saúde 
pessoais e também coletivo, princípio este de fundamental importância para os preceitos 
da atenção primária à saúde. E, vale ressaltar que o retorno proveniente dos alunos foi 
bom devido a grande participação e aproveitamento das discussões e das atividades. 
Pode-se afirmar que a Terapia Ocupacional no contexto escolar, é imprescindível ao 
passo que estimula o desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais favoráveis ao 
seu bem-estar, dando oportunidade de conhecer-se e absorver experiências que 
influenciam na promoção da saúde e na qualidade de vida do adolescente e do meio em 
que ele vive. 
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: conhecer para acontecer 

COSTA, Anderson Ferreira; PAIXÃO. A, P, J. 

andersonferreiracosta@yahoo.com.br 

 

O Brasil, segundo dados da ONU, ocupa a 63a posição no quesito respeito aos direitos 
humanos, ficando atrás de países como a Macedônia e a Malásia. que possuem condição 
bem mais complicada em termos de ordem constitucional, estado de direito e recursos e 
economia não tão bem ranqueada. O relatório da ONU sobre desigualdade social e 
respeito aos direitos humanos deveria ser motivo de vergonha para nós brasileiros. A 
transformação deste quadro se dá somente pela educação, de forma libertária e 
transformadora (FREIRE, 2001) . Sendo assim a metodologia usada no projeto é de 
realização de oficinas de capacitação dos professores para incrementar suas aulas com 
valores humanos baseados na declaração dos direitos humanos. Através de cursos em 
Bujaru, Inhagapi, Ananindeua e Marituba, formou-se 300 professores em oficinas que 
demonstravam como ensinar os direitos humanos em sala de aula e principalmente a 
importância transformadora deste conteúdo nas disciplinas e no aprendizado das 
crianças. Os estudos acerca da temática foram feitas de forma bibliográfica e através da 
realização de palestras ao longo do ano de 2007. Ao todo foram quatro palestras que 
tinham a temática os direitos humanos e suas várias interfaces, como histórico, aspectos 
conceituais, dimensões contemporâneas e natureza dos direitos humanos. O resultado 
destes estudos foi a publicação de uma cartilha para professores de primeira a quarta 
série que abordava assunto referentes aos direitos humanos tais como: história dos 
direitos humanos, abuso sexual, questão agrária, trabalho escravo, trabalho infantil, ECA, 
Discriminação Etnica e direitos da mulher. Todos estes assuntos foram abordados nas 
oficinas de capacitação e a cartilha fora sido distribuída para os participantes de cada 
município. Trabalhar direitos humanos nas escolas não é uma tarefa fácil de ser realizada, 
pois, existe um preconceito enraizado culturalmente na população de que estes direitos 
são exclusivamente para a proteção de criminosos, excluindo totalmente as outras 
abordagens que a declaração preenche na sociedade, como a liberdade de religião. O 
interesse dos professores foi satisfatório tendo se levado em conta suas aspirações e as 
conclusões ao final de cada oficina nos municípios. Algo que estava tão invisível 
finalmente fora tirado o véu à eles, dando-lhes a oportunidade de preencherem suas aulas 
com assuntos muito interessantes e cheios de cidadania, demonstrando aos alunos a 
importância deste direitos para a boa convivência e para a promoção de uma cultura de 
paz. 
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APLICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVO (SGAP) 
VISANDO O TURISMO SUSTENTÁVEL NO BALNEÁRIO DE CARAPARÚ MUNICÍPIO 

DE SANTA ISABEL DO PARÁ/PA 

SANTOS, Ana Paula Everdosa dos; PIRES, C.S.; ANDRADE. A.C.B. 

apes_ambiental@yahoo.com.br 

 

No contexto da gestão ambiental de locais turísticos, determinado em âmbito nacional 
pela política nacional do meio ambiente (PNMA), o balneário de Caraparu está inserido 
porque, apesar de ser um dos mais visitados do município (chegando a receber em época 
de férias cerca de quarenta mil visitantes), nele ainda não existe uma organização 
adequada para atender as necessidades turísticas de forma sustentável. A gestão 
ambiental surge como ferramenta que pode contribuir para a transformação deste cenário. 
Isto implica na mudança comportamental com tomada de decisão e o desenvolvimento de 
mecanismos, a fim de garantir a sustentabilidade nos processos produtivos e, sobretudo, 
reservar às gerações futuras um ambiente que lhes propicie qualidade de vida e 
perspectiva de futuro. A consciência individual é o ponto de partida às transformações que 
garantirão um ambiente mais equilibrado e harmonioso a todos. Para a implantação do 
Sistema de Gestão Ambiental Participativo - SGAP seguiu-se uma ordem de execução. 
Houve a socialização do projeto, sensibilização e exposição dos princípios da Política 
Nacional de Meio Ambiente por meio de reuniões comunitárias, nas quais foram expostas 
as vantagens sociais, econômicas e ambientais da implantação do sistema. Foi realizado 
o planejamento ambiental participativo, no qual se obtiveram informações sobre os 
principais problemas e potencialidades da região, definindo-se metas, objetivos, 
estratégias de ação e atividades a serem executadas na comunidade. Após estes 
procedimentos o SGAP será aplicado, utilizando-se como instrumentos a Avaliação de 
Impacto Ambiental e o Zoneamento Ambiental a fim de monitorar e avaliar as atividades 
executadas no balneário. Para o monitoramento e avaliação, que irá retro-alimentar o 
processo, serão avaliados os pontos em desacordo com o sistema e que poderão ser 
melhorados ao final do ciclo para início de novas atividades. A realização de reuniões 
contribuiu para a atuação da comunidade de forma organizada; criaram-se grupos de 
ação para a realização das tarefas determinadas em planejamento, bem como foi 
elaborada a Política Ambiental do balneário (documento norteador das ações). As equipes 
criadas atuam em assuntos estratégicos à comunidade, sendo estes: saúde, transporte, 
resíduos, segurança e infraestrutura, esporte e cultura, mutirão e educação ambiental. 
Com a organização da comunidade foram programadas e realizadas várias atividades, 
tais como: o bingo beneficente para a regularização da Associação Comunitária; visitas a 
rios e igarapés e ao lixão municipal localizado no Distrito de Caraparu para verificar a 
situação; reuniões com autoridades municipais. Foram alcançadas algumas metas como 
o patrocínio para a realização do Círio; um projeto de Galpão de triagem e compostagem 
para o lixão, regularização do transporte (horário e segurança), maior fiscalização do 
balneário pelos órgãos públicos. A articulação de ações de diferentes agentes sociais de 
um determinado espaço, com princípios e diretrizes previamente definidos, possibilitam a 
obtenção de êxito no processo de Gestão Ambiental. Na comunidade da Vila de Caraparu 
esse êxito tem sido vivenciado, pois a organização e implementação de ações de gestão 
resultaram em benefícios antes nunca obtidos. No entanto, esse projeto é apenas um 
ponto de partida para a implementação real do tão referido Desenvolvimento Sustentável 
no balneário e na Vila de Caraparu, pois ainda são necessárias ações mais contundentes 
por parte do poder público, como maiores investimentos em educação, capacitação, 
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saúde, saneamento, fiscalização, entre outras. 
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ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO NO PARÁ: análise histórica e 
perspectivas diante das políticas públicas existentes 

MASCARENHAS, Maria Estela da Costa; BARROS, Patrícia de Castro Begot;  

estelauepa@yahoo.com.br 

 

A escravidão no Brasil data de sua colonização, com os índios e africanos, gerando muita 
riqueza através do tráfico negreiro tornando-se uma das atividades mais rentáveis do 
período colonial. Os escravos eram utilizados em trabalhos domésticos e agrícolas, onde 
se destacavam, inicialmente na produção açucareira e mais tarde na mineração, assim 
eram indispensáveis para a manutenção da economia do país. A escravidão saiu das 
senzalas e das plantações de cana de açúcar e, na contemporaneidade materializou-se 
na pessoa do imigrante, que aliciado por empreiteiros, em busca de uma vida melhor 
passou a trabalhar no cultivo de soja, algodão, na pecuária e no desmatamento da 
floresta. Hoje em pleno século XXI a escravidão permanece com traços da época colonial, 
entretanto, com maiores lucros e baixos custos. As formas de manutenção da ordem são 
as mesmas, a “obrigação” com o trabalhador finaliza quando a empreitada termina ou 
quando o mesmo não tem mais condições de produzir. Constituiu-se de pesquisa 
bibliográfica da problemática sócio-econômica e cultural criada a partir da prática de 
escravidão por dívida no Estado do Pará, apresentando dados extraídos dos estudos 
realizados por instituições governamentais e não governamentais com apresentações de 
gráficos, mapas e tabelas no período de 2001 a 2008. Divulgação e sensibilização da 
sociedade sobre a implementação de políticas públicas para o combate da escravidão 
contemporânea que contou com a parceria do Governo Federal que, ao assumir a 
existência do trabalho escravo no Brasil, criou políticas governamentais para coibir a 
prática desse crime, tendo em vista a criação do Grupo Executivo para o Combate do 
Trabalho Escravo (GERTRAF) e o Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), bem 
como, em 2007 foi instituído pelo atual governo o Plano Nacional para a erradicação do 
Trabalho Escravo, criando a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 
(CONATRAE). 
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VIOLÊNCIA NA ESCOLA: experiência vivenciada na E.ED.I.E.F. Nuremberg Borja de 
Brito Filho, com possíveis estratégias para superar ou suprir tal realidade 
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Estudar violência não é uma tarefa fácil, por se tratar de um estudo complexo e de difícil 
definição, no entanto faz-se necessário investigar este fenômeno, que vem aumentando 
consideravelmente nos últimos anos, direcionado particularmente, para a violência na 
escola. Apesar de não ser nas escolas que acontecem as maiores manifestações de 
violência, é um episódio preocupante, preocupa porque a escola é um ambiente que 
prioriza a educação e não a cultura de violência. Este estudo tem como objetivo geral: 
analisar estratégias utilizadas para superar ou minimizar a problemática da violência na 
escola; e como objetivos específicos: caracterizar as formas mais freqüentes de violência 
na escola; elencar as razões que levam os alunos a manifestarem violência na escola; 
analisar os resultados das estratégias utilizadas no combate da violência na escola. . 
Estudar a temática da violência na escola inclui dentre outros aspectos, uma disposição 
interna, uma inquietação frente à problemática e a fim de compreender este fenômeno, 
optamos pela pesquisa com abordagem qualitativa; com estudo de caso; a coleta de 
dados se deu por meio de entrevista individual, norteada por roteiro semi-estruturado a 
duas funcionárias (uma assistente social e uma estagiária de pedagogia) e 13 alunos de 
ambos os sexos (da 2ª e 3ª série do ensino fundamental); a análise de dados foi feita por 
meio de transcrição integral das entrevistas, organizadas em quadros, posteriormente foi 
feita a categorização. O estudo foi realizado na Escola de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental “Nuremberg de Borja de Brito Filho”, conhecida como Fundação Aquarela, 
localizada no bairro da Terra Firme, no município de Belém do Pará. Os tipos de 
violências mais freqüentes nesta escola são: as agressões físicas e incivilidades. As 
funcionárias apontam o contexto familiar, violência no bairro e exclusão social como 
fatores impulsionadores desta violência. A escola oferece dois projetos de combate à 
violência: “A paz é a gente que faz” e o “Recriar”. Os resultados alcançados pelos 
Projetos, de acordo com as funcionárias apresentaram reduções significativas das 
agressões físicas e em menor proporção das incivilidades. Segundo os alunos o Projeto 
“Recriar”, contribuiu na redução das agressões físicas, incivilidades e rendimento escolar. 
Quanto às estratégias de superação ou redução da violência na escola, de acordo com as 
funcionárias, é necessário criar novas alternativas como a oferta de oficinas e cursos de 
dança, teatro, cultura, etc.; já os alunos sugerem a extinção da violência praticada por 
eles, o respeito pelo outro, o diálogo, a busca da paz e projetos de combate à violência 
como os que já existem na escola. Diante da literatura pesquisada sobre a violência na 
escola, chegamos as seguintes considerações acerca do problema de estudo em foco: a 
urgência de se educar para paz como mais uma necessidade dos sujeitos que compõem 
a escola. Este novo tipo de educação requer um maior comprometimento dos 
educadores, para que se resgatem valores como solidariedade, generosidade, respeito, 
amizade e paz que tem se perdido ao longo destes anos. Portanto, acreditamos que a 
escola enquanto espaço de interação e de colaboração da formação humana, é 
fundamental para a superação da violência, por meio de um trabalho crítico por parte de 
seus agentes, que vise o equilíbrio humano, a promoção da paz e superação da violência, 
tendo a educação como ferramenta indispensável neste processo. Por estas razões, 
entendemos que este estudo é de grande relevância social, haja vista que, trata de uma 
problemática que não é inerente somente na referida escola, mas na sociedade em geral. 
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ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO NO PARÁ: análise histórica e 
perspectivas diante das políticas públicas existentes 
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A escravidão no Brasil data de sua colonização, com os índios e africanos, gerando muita 
riqueza através do tráfico negreiro tornando-se uma das atividades mais rentáveis do 
período colonial. Os escravos eram utilizados em trabalhos domésticos e agrícolas, onde 
se destacavam, inicialmente na produção açucareira e mais tarde na mineração, assim 
eram indispensáveis para a manutenção da economia do país. A escravidão saiu das 
senzalas e das plantações de cana de açúcar e, na contemporaneidade materializou-se 
na pessoa do imigrante, que aliciado por empreiteiros, em busca de uma vida melhor 
passou a trabalhar no cultivo de soja, algodão, na pecuária e no desmatamento da 
floresta. Hoje em pleno século XXI a escravidão permanece com traços da época colonial, 
entretanto, com maiores lucros e baixos custos. As formas de manutenção da ordem são 
as mesmas, a “obrigação” com o trabalhador finaliza quando a empreitada termina ou 
quando o mesmo não tem mais condições de produzir. Constituiu-se de pesquisa 
bibliográfica da problemática sócio-econômica e cultural criada a partir da prática de 
escravidão por dívida no Estado do Pará, apresentando dados extraídos dos estudos 
realizados por instituições governamentais e não governamentais com apresentações de 
gráficos, mapas e tabelas no período de 2001 a 2008. Divulgação e sensibilização da 
sociedade sobre a implementação de políticas públicas para o combate da escravidão 
contemporânea que contou com a parceria do Governo Federal que, ao assumir a 
existência do trabalho escravo no Brasil, criou políticas governamentais para coibir a 
prática desse crime, tendo em vista a criação do Grupo Executivo para o Combate do 
Trabalho Escravo (GERTRAF) e o Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), bem 
como, em 2007 foi instituído pelo atual governo o Plano Nacional para a erradicação do 
Trabalho Escravo, criando a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo 
(CONATRAE). Diante da análise realizada, percebe-se que no Brasil já existem inúmeras 
ações, e outras em tramitação, para fiscalizar e punir a prática do trabalho escravo. Mas, 
essas ações ainda não são suficientes para resolver o problema. Precisamos pensar em 
políticas sociais compensatórias, visando à sustentabilidade desses trabalhadores, bem 
como, políticas de prevenção e orientação, considerando-se que a grande maioria são 
analfabetos ou nem chegarão a concluir o ensino fundamental. O caminho para libertar o 
trabalhador desse martírio é mudar a lógica do atual modelo de desenvolvimento da 
economia que se encontra na mão de poucos e as condições mínimas de sobrevivência 
do trabalhador ficaram esquecidas. 
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USO DO CURAUÁ (ANANAS ERECTIFOLIUS B SMITH) COMO MATÉRIA-PRIMA NA 
TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO DE BIOMANTA ANTI-EROSIVA PARA 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS AO LONGO DA ALÇA VIÁRIA 
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Atualmente, o uso de fibras de vários produtos naturais biodegradáveis para recuperação 
de áreas degradadas está sendo bastante difundido no meio científico. É eminente o 
interesse por estes recursos naturais do Pará e da Amazônia como um todo. Entre as 
plantas que podem oferecer fibras naturais, encontra-se o curauá, uma planta nativa da 
Amazônia, pertencente a família das Bromeliáceas, do gênero Ananas, da espécie 
Ananas erectifolius B  Smith, com amplo potencial de aproveitamento para obtenção de 
fibra. A utilização de fibras biodegradáveis tem sido alvo de estudo e pesquisa da 
bioengenharia de solos: através da utilização de recursos naturais, a bioengenharia 
direciona suas pesquisas com a finalidade de recuperar áreas degradadas, pela utilização 
de “biomantas”.  O presente trabalho visa confeccionar “biomantas anti-erosivas” de fibra 
de curauá para serem incorporadas a uma área em visível processo erosivo, visando sua 
recuperação e, consequentemente, a sucessão ecológica no local.. É dividida em 4 
etapas: 1 – Fabricação: Serão confeccionadas 36 biomantas, de 1m x1,5m cada, 
perfazendo um total de 54m2, abrangindo a área de estudo. As fibras serão penteadas e, 
posteriormente, dispostas em uma mesa de 1mx1,70mx0,75m. Serão impregnadas de 
cola branca diluida, primeiramente, e de cola de caseína, no momento da aplicação das 
biomantas no terreno.  2 - Aplicação na área: A técnica de aplicação da biomanta na área 
da Alça Viária será adaptada aos padrões estabelecidos na Norma 074/2006 – ES do 
Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT). 3 - Coleta de Amostras: 
Coleta de amostras em 9 areas, tendo cada uma 4m x 3m, coletando-se 1 amostra da 
camada superficial de 10 cm de cada área, armazenando as amostras em sacos plásticos 
transparentes. 4- Análises: Serão analisadas características químicas (macro e 
micronutrientes e de metais pesados) e físicas (granulometria do solo, umidade, 
densidade do solo ou aparente e macro e microporosidade) do solo. Estima-se a 
eficiência da biomanta na recuperação da área degradada de 5% a 20%, num período de 
3 a 5 meses, levando-se em conta a perda de solo (minimização dos sulcos e dos 
deslocamentos e escorregamento de partículas) e a qualidade química do solo (maior 
retenção de nutrientes). Não há perspectiva de mudança das propriedades físicas do solo 
e nem de sucessão ecológica no local, no período de execução do projeto, já que, para a 
ocorrência desses eventos, demanda-se mais tempo de estudo e pesquisa.. Com essa 
iniciativa, espera-se uma maior disponibilidade de acesso à tecnologia das biomantas 
anti-erosivas ao público interessado, tanto para desenvolvimento de novas pesquisas, 
quanto para sua fabricação e comercialização, contribuindo para o fortalecimento o ciclo 
econômico-ambiental da fibra do curauá, e aumentar os incrementos científicos para 
maior valorização desta fibra no estado do Pará, consolidando e estimulando, assim, a 
criação de cooperativas, a médio e longo prazo, nas comunidades que atuam no cultivo e 
beneficiamento do curauá, essa planta tipicamente amazônica. 
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O crescimento demográfico bem como a elevação do consumo per capto de água vêm 
contribuindo para aumentar as pressões aos mananciais e, ainda, a degradação dos 
mananciais ocasionada especialmente pelo lançamento de efluentes, o que reduz a 
qualidade da água, inviabilizando alguns usos. Uma das alternativas que vem ganhando 
destaque na tentativa de resolver o problema é o reuso direto planejado de água, que 
pode ser definido pela utilização de efluentes com tratamento prévio ou não sem diluição 
em corpo hídrico de forma planejada (BREGA, MANCUSO, 2003). No Complexo Industrial 
de Marabá a atividade siderúrgica engloba os empreendimentos com maior potencial 
poluidor do distrito, o uso dos efluentes industriais para suprir demanda no lugar de serem 
lançados nos corpos hídricos municipais ajudam a reduzir os impactos locais nos rios e 
igarapés. O presente trabalho objetivou contabilizar as indústrias siderúrgicas que fazem 
reuso e a modalidade praticada no Distrito Industrial de Marabá.. A metodologia utilizada 
neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica no banco de dados da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (SEMA) e a entrevista de técnicos desta instituição, através de um 
levantamento de informações identificando as industriais siderúrgicas existentes no pólo 
industrial de Marabá, as plantas industriais onde aplica-se a técnica, a procedência do 
efluente e a finalidade a que se destina.. Foram identificadas 10 empresas que atuam na 
atividade de siderurgia. Grande parte do uso da água no processo produtivo está 
relacionado à necessidade de resfriamento dos alto-fornos, cerca de 34%, para evitar a 
deformação dos mesmos, considerando-se que a fundição do ferro ocorre em elevadas 
temperaturas (HESPANHOL E MIERZWA, 2005);. Todas as empresas realizam a 
recirculação deste efluente, o qual passa por lagoas para diminuição da temperatura. O 
efluente proveniente da lavagem dos finos originados na combustão do carvão para 
realização de fusão do ferro-gusa gera uma lama rica em compostos poluentes (BRAILE, 
1993). Das indústrias estudadas, duas realizam recirculação deste efluente, após 
sedimentação e concentração da lama, material que posteriormente é doado para ser 
utilizado.. As indústrias siderúrgicas têm avançado na racionalização do uso da água, 
contudo a técnica ainda precisa de aperfeiçoamento e monitoramento adequado, este 
último já solicitado pela SEMA e em fase de implantação pelos empreendimentos. 
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O tucupi é o suco das raízes da mandioca que também é conhecido sob o nome de 
manipuera. É um líquido esbranquiçado que escorre do beneficiamento (prensagem) da 
mandioca (Manihot esculeta Crantz) quando do processamento da farinha ou fécula. É um 
subproduto que fisicamente se apresenta na forma de suspensão aquosa e, 
quimicamente é composto de diversas substâncias entre as quais carboidratos (glicose), 
proteínas, limanarina e derivados cianogênicos (ácido cianídrico, cianetos e aldeídos). O 
tucupi é um líquido que muitas das vezes é descartado no solo e em cursos d’água. A 
avaliação do potencial inseticida do tucupi foi realizada em cultura de citros infestada pela 
Mosca Negra dos Citros (Aleoroconthus woglumi). A Mosca Negra dos Citros que é um 
inseto picador e sugador conhecido cientificamente como Aleurocanthus woglumi Ashby 
(Hemiptera, Aleyrodidae) que, ao sugar a seiva das plantas, prejudica as folhas novas em 
crescimento. Para a realização do teste do potencial inseticida do tucupi estabeleceu-se 
uma área experimental em blocos ao acaso com quatro tratamentos e quatro repetições 
*T1: Tratamento testemunha *T2: Tratamento químico: diluição de Paration Metílico em 
água na proporção de 1:1; *T3: Tratamento 1: diluição de tucupi em água na proporção de 
1:1; *T4: Tratamento 2: diluição de tucupi em água na proporção de 1:2. Cada repetição 
constou de nove plantas, sendo que as bordaduras foram eliminadas e somente a planta 
central foi utilizada para coleta de dados e análise de resultados. As Avaliações foram 
realizadas através de inspeções (contagens) do número de insetos adultos vivos e mortos 
após um, dois, cinco, dez e quinze dias decorridos da aplicação. A praga avaliada foi a 
Mosca Negra dos Citros (Aleorocanthus woglumi Ashby), que é um inseto picador e 
sugador que, ao sugar a seiva das plantas, prejudica as folhas novas em crescimento. 
Média Acumulada da Mortalidade da Mosca Negra 
TRATAMENTOS  M1 (%)  M 2 (%)  M5 (%)  M10 (%)  M15 (%)  
        T1                          0     1     1      0       2  
        T2                         20    20    20     25      15  
        T3                         27    24    23     16      10  
        T4                         34    19    19     16      12                 
T1 - testemunha; T2 – tratamento químico; T3 – tratamento com tucupi 1:2; T4 – 
Tratamento com tucupi 1:1.  M1–média da mortalidade após o primeiro dia da aplicação; 
M2 –média da mortalidade do segundo dia após a aplicação; M5 – média da mortalidade  
do terceiro ao quinto dia após a aplicação; M10 – média da mortalidade do sexto ao 
décimo dia após a aplicação; M15 – média da mortalidade do décimo primeiro ao décimo 
quinto dia após a aplicação também foram obtidos gráficos com a normalização da 
quantidade de pragas para as plantas avaliadas com os inseticidas naturais. Após o 
tratamento conclui-se que o tucupi apresenta atividade inseticida contra a Mosca Negra 
dos Citros, pois foi obtida alta taxa de mortalidade da praga para os tratamentos T3 e T4, 
inclusive o índice de mortalidade do tucupi foi próximo do índice de mortalidade 
apresentado pelo inseticida químico Paration Metílico. Além disso, as concentrações de 
tucupi 1:1 e 1:2 apresentaram maior atividade inseticida nos primeiros cinco dias após a 
aplicação. 
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A utilização de combustíveis alternativos em veículos automotivos visa à substituição ou à 
redução do consumo de combustíveis fósseis. Quaisquer estudo e desenvolvimento de 
métodos e técnicas que venham a melhorar o desempenho dos motores com o uso de 
combustíveis alternativos são de grande importância tecnológica, econômica, social e 
ambiental. Com isso, pesquisadores vêm trabalhando há vários anos no desenvolvimento 
de métodos que permitam a utilização de fontes de energias alternativas visando maior 
eficiência e menores impactos ambientais. O D-limoneno é um composto da classe de 
substâncias químicas chamada monoterpenos e é encontrado em concentrações altas 
nas frutas cítricas. Pode ser obtido a partir da resina da casca da laranja, constituindo 
assim um combustível de qualidade devido a seu alto Poder Calorífico Inferior (PCI), o 
qual supera a gasolina comum brasileira, além de apresentar índice de octana inferior ao 
do álcool (SANTOS, et al).. Serão realizados ensaios dinamométricos em motores 
movidos à gasolina, verificando os valores de consumo ar-combustível, carga de 
alimentação e ponto de ignição, potência e momento de força (torque). . Espera-se obter 
uma alternativa a qual mostre maior eficiência, desempenho, potência e rendimento em 
motores de ignição por centelha (veículos), economia de combustível em relação à 
gasolina, valorização do resíduo da laranja.. As cascas da laranja, serão utilizadas, por 
meio da extração de sua resina à base de d-limoneno, a qual poderá ser apontada como 
uma fonte de energia alternativa de biocombustível para veículos e, com isso, ocasionará 
uma gestão no tratamento desse resíduo. Assim o d-limoneno deve ser estudado, a fim 
de se obter seus constituintes puros ou frações os quais tenham alto valor agregado. 
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O Distrito de Icoaraci localizado a dezoito quilômetros de Belém é conhecido como pólo 
produtor de cerâmica marajoara, tapajônica e manacá, cerca de 156 mil pessoas vivem 
da produção artesanal familiar ou micro empresarial. Apesar da importância econômica do 
distrito, não se sabe como alguns Arranjos Produtivos Locais (APL) são estruturados, 
como é o caso da comunidade Vila do Rio Paracuri, onde é feita a extração de argila e a 
produção de objetos artesanais. A análise do APL é importante para o entendimento da 
microeconomia movida pelo artesanato. Este estudo trará benefícios sócio-econômicos 
para a população, pois ao ser finalizado será possível analisar toda a teia econômica, 
desde a obtenção da argila até sua transformação no produto final. Também será 
verificado se a extração de argila esta causando alterações ambientais que possam vir a 
modificar o meio ambiente das espécies aquáticas e terrestres, além da diminuição da 
quantidade das jazidas de argila ao longo do rio Paracuri.. Para a estruturação do APL, 
segundo MULLER (2003), é necessário que se faça a pesquisa de diversos dados sócio-
econômicos que aplicados a realidade da comunidade se materializam nas seguintes 
informações: quantidade mensal de argila extraída, artesões ativos, distribuição interna da 
matéria prima, quantidade de produto vendido e destinação final do mesmo. Estes dados 
foram obtidos por meio de entrevistas com representantes de cooperativas da 
comunidade além da visita ”in loco”. Na realização do estudo econômico foram utilizados 
os conceitos de “teia econômica” de MULTZY (2001) e “microeconomia” de AZEVEDO 
(1997). Para avaliação ambiental foram realizadas pesquisas bibliográficas de trabalhos 
realizados no Rio Paracuri desde o ano 2000. Com os resultados das entrevistas e 
cruzamento dos dados pesquisados foi possível criar uma metodologia de análise 
aplicável ao estudo de formulação do APL da comunidade além de ressaltar a importância 
do uso sustentável do recurso natural. Com a análise finalizada e o APL aplicado a 
realidade local verificou-se os seguintes resultados: em média são retirados pela 
comunidade cerca de 1600 Kg mensais de argila bruta, diretamente das jazidas do rio 
Paracuri, que é dividida igualmente para 92 famílias associadas às cooperativas. Desta 
quantidade 560 Kg são direcionados para micro-empresas que beneficiam e exportam o 
produto final para outros estados e países, os outros 1040 Kg são destinados a artesãos 
mais humildes, com produção rústica e familiar, gerando mensalmente R$ 330,00 por 
família (os objetos variam de R$ 5,00 a R$ 65,00). De acordo com MONTEIRO (2005) o 
rio Paracuri vem sofrendo com o assoreamento devido à extração da argila, pois as 
margens perdem material e conseqüentemente a rigidez fazendo com que os sedimentos 
rochosos se desagreguem e caminhem em direção ao rio junto com resíduos vegetais, 
causando diminuição média na profundidade de 1,5 metros e 43,76 centímetros da 
diferença da lâmina d’água para a margem. Com base nos resultados da pesquisa 
concluímos que a micro-economia dentro do APL da comunidade Vila do Rio Paracuri não 
está estruturada de acordo com as necessidades básicas da comunidade, já que a renda 
mensal média esta fora da realidade de mercado fazendo com que as pessoas passem 
por necessidades socioeconômicas. A extração de argila nas margens do rio Paracuri 
esta causando impactos ambientais significativos, pois o assoreamento gera mudanças 
no habitat das populações aquáticas e terrestres além de por em risco o abastecimento 
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das jazidas de argila que poderia causar um colapso econômico na comunidade. Este 
estudo afirma a necessidade de um planejamento que proponha medidas mitigadoras 
para a extração da argila promovendo o uso sustentável da mesma, evitando assim a 
perda de patrimônio ambiental e econômico além de ressaltar a necessidade do aumento 
da renda familiar mensal. Conciliando o uso sustentável do recurso natural e uma boa 
renda chega-se ao equilíbrio sócio-ambiental. 
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Os peixes de forma geral são boas fontes de ácidos graxos para a dieta humana. No 
entanto, a ingestão de lipídeos deve ser balanceada, para redução de problemas de 
saúdes relacionados a essa ingestão desequilibrada, como dislipidemias, colesterol alto, 
alergias e infecções crônicas, além de doenças cardiovasculares. A pescada amarela, 
Cynoscion acoupa destaca-se por ser o terceiro peixe mais capturado no estado do Pará 
e na cidade de Belém, no ano de 2005, com produções de 14100 t e 3170 t 
respectivamente. A safra dessa espécie no município de Vigia (PA) é de junho a 
dezembro e pode ser encontrada no mercado do Ver-o-Peso (Belém/PA) de janeiro a 
março. Apesar da grande relevância desta espécie em Belém e no Pará não foram 
encontrados dados referentes aos aspectos nutricionais desta espécie. Assim, este 
trabalho objetivou determinar o perfil de ácidos graxos dos lipídeos totais da pescada 
amarela e caracterizar a qualidade nutricional dos mesmos.. Foram adquiridos 20 
exemplares em entreposto pesqueiro localizada no distrito de Icoaraci (Belém/PA). O 
estudo desconsiderou sexo, idade ou estágio de maturação das espécies de peixes. Os 
peixes foram agrupados aleatoriamente em 4 lotes de 5 peixes. Os exemplares foram 
filetados e homogeneizados, para a obtenção de um pool amostral por lote.  
A determinação dos ácidos graxos foi realizada para cada lote, por separação dos ésteres 
metílicos em um cromatógrafo a gás Varian CP-3380, detector de ionização de chama 
(FID), coluna capilar de sílica fundida CP-Sil 88, utilizando hélio como gás de arraste. E a 
identificação dos ácidos por comparação dos tempos de retenção da amostra com os de 
um padrão.  Os índices de aterogenicidade (IA) e trombogenicidade (IT) foram realizados 
de acordo com Ulbricht e Southgate (1991) e da razão entre ácidos graxos hipo e 
hipercolesterolêmicos conforme Santos-Silva et. al. (2002). Os resultados foram 
submetidos aos cálculos de média e desvio padrão.. O resultado do teor médio de 
lipídeos foi de 0,67±0,16%, onde o ácido graxo saturado presente em maior proporção foi 
ácido palmítico (16:0) e o insaturado foi o docosahexaenóico (22:6 n-3). O somatório das 
médias de ácidos graxos saturados (SFA) foi de 36,91%, de monoinsaturados (MUFA) foi 
34,36% e polinsaturados (PUFA) foi de 28,75%. Os PUFAs ômega-3 somaram 27,17% 
dos ácidos totais, enquanto os ômega-6 apenas 1,84%. A pescada amarela apresentou 
boa razão PUFAs/SFAs, pois seu valor (0,78) é superior o recomendado (0,45) 
(Departament of Health and Social Security, 1987). Além disso, os ácidos graxos 
polinsaturados apresentaram boa razão PUFAs &#969;6/&#969;3, com valor (7:100) 
muito inferior ao máximo recomendado (8:1). Os índices de aterogenicidade (0,68) e 
trombogenicidade (0,31) mostraram ótimos resultados, bastante baixos e a razão entre 
ácidos graxos hipo e hipercolesterolêmicos (1,29) também se mostrou adequada (>1).. A 
espécie pescada amarela pode ser considerada uma excelente fonte de lipídeos de boa 
qualidade, em virtude da alta quantidade de PUFAs em relação aos SFAs, além de ótima 
relação &#969;6/&#969;3, podendo ser considerada uma fonte saudável deste nutriente e 
poder auxiliar no balanceamento de dietas visando o aumento da ingestão de PUFAs 
ômega-3, tendo em vista os benefícios que acompanham a ingestão equilibrada desses 
ácidos graxos. Além disso, o perfil lipídico desta espécie apresenta baixo potencial 
aterogênico, trombogênico e hipercolesterolêmico. 
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APROVEITAMENTO TECNOLÓGICO DA POLPA DE AÇAÍ (EUTERPE OLERACEA 
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A bebida açaí é um alimento calórico, com alto percentual de lipídeos e rico em fibras 
alimentares, particularmente as insolúveis. Os frutos do açaizeiro são considerados uma 
fonte de vitamina E (tocoferóis) (ROGEZ, 2000), sua cor se deve, em grande parte, à 
presença de pigmentos naturais, denominados antocianinas (BOBBIO et al., 2000), 
pertencentes ao grupo dos flavonóides, e considerados em estudos como atioxidantes 
(JACKMAN & SMITH, 1996). O processamento de frutas na forma de balas de goma se 
apresenta como uma importante ferramenta tecnológica para aproveitar frutos 
amazônicos durante a época da safra (BUENO et al., 2002; MARQUES, 2002). Na busca 
de inovar aproveitando a diversidade Amazônica, foi desenvolvido um processo 
tecnológico para obter balas de goma sabor açaí como alternativa para o aproveitamento 
da polpa do fruto e inserção de novos produtos com sabor de frutas regionais. O 
tratamento térmico da polpa de açaí foi realizado através de pasteurização a 65ºC por 30 
minutos. Para a preparação do xarope a 83°Brix, utilizou-se açúcar (40%), xarope de 
glicose (26%) e polpa de açaí (25%). O xarope foi elaborado sob agitação manual e 
aquecimento. A solubilização da gelatina foi realizada em água a 90°C na proporção de 
1:1, mantida em banho-maria a 70-75°C por 15 minutos. O xarope foi resfriado, fazendo-
se adição da gelatina solubilizada e de ácido cítrico (1%), sob agitação manual. A 
formulação obtida foi depositada em moldes de amido e resfriada naturalmente até 
temperatura ambiente. Após o resfriamento, o produto foi cortado e embalado em saco 
plástico de polietileno e armazenado à temperatura ambiente. Para a avaliação física e 
química da bala foram realizadas as análises de pH, sólidos solúveis, umidade e acidez 
total titulável, de acordo com metodologias descritas na AOAC (1997). 
. Os valores encontrados para as análises de pH (3,62), sólidos solúveis (77%), umidade 
(22%) e acidez total titulável (1,41%) da bala de açaí, estão próximos aos relatados por 
Moreira et al. (2007), pH (3,28), sólidos solúveis (79%), umidade (23,82%) e acidez total 
titulável (1,56%), respectivamente, estudando aproveitamento da polpa de cupuaçu na 
elaboração de bala de goma. A bala de açaí apresentou-se como uma goma de corte, 
com consistência firme, textura elástica, de cor púrpura, aspecto brilhante e sabor ácido.  
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Astrocaryum vulgare Mart. é uma palmeira que ocorre com freqüência na Amazônia 
Oriental (Leras et al. 1983) e seu fruto pode se constituir em uma nova alternativa para a 
produção de óleos na Amazônia, a custos baixos, por ser uma planta extremamente 
rústica (Lima et al 1986). Em 2006, o tucumã entrou oficialmente na lista de espécies 
potencialmente viáveis para geração de biodiesel (Folha da Embrapa, 2006). Este fato 
motivou, ainda mais, pesquisas em andamento, para viabilizá-lo, tanto como fonte de 
fibras e alimentos, como de biocombustíveis. A Embrapa instalou na cidade de Belém-PA 
uma área experimental constituída de 187 plantas, de diferentes procedências, aonde 
vem desenvolvendo estudos que podem subsidiar as etapas de melhoramento genético, 
manejo e domesticação desta espécie (Oliveira et al 2003).. Para a caracterização, a 
polpa foi retirada manualmente, seca em estufa e triturada. Foram realizadas análises de 
umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, fibras (detergente ácido) e carboidratos por 
diferença, de acordo com  as metodologias oficiais da Association of Official Analytical 
Chemists - AOAC (1997). Óleo da polpa foi obtido por extração com n - hexano, em 
extrator do tipo Soxhlet. Os ácidos graxos foram esterificados de acordo com a 
metodologia de Hartman e Lago (1973) e foram determinados utilizando - se cromatógrafo 
gasoso GC - 14A Shimadzu, com integrador C-RBA Shimadzu. A identificação foi 
realizada pela comparação dos tempos de retenção com os padrões de ésteres metílicos 
autênticos e a quantificação, por Normalização de Áreas. Os índices de iodo e de 
saponificação foram calculados a partir da composição dos principais ácidos graxos 
(FAME).. O principal ácido graxo encontrado foi o oléico (55-67%), sugerindo que o óleo 
de tucumã é uma fonte promissora de matéria - prima para a culinária, frituras e 
confecção de margarinas. Outro ácido graxo predominante foi o palmítico (22-30%), 
conferindo ao óleo de tucumã uma composição semelhante à do óleo de dendê. Os 
índices de iodo e de saponificação estimados encontram - se nas faixas de 58,59-
75,07gI2/100g e 170,54-202,08 mgKOH/g, respectivamente. Estes valores estão 
ligeiramente maiores que os encontrados por Bora et al. (2001), que detectou 46,81%  de 
oléico, 13,86% de palmítico, I.I. 82 gI2/100g e I.S. 110,5 mgKOH/g. O balanço entre os 
ácidos saturados e insaturados confere a este óleo propriedades que também são de 
interesse para a indústria de biocombustíveis, assim como o óleo de dendê, podendo 
gerar biodiesel de boa qualidade atendendo aos parâmetros de número de cetano, ponto 
de névoa, ponto de fluidez dentre outros.. A polpa de tucumã apresentou - se como 
importante fonte de carboidratos e lipídeos. O óleo da polpa de tucumã apresentou 
características semelhantes às do óleo de dendê, configurando - se como uma fonte 
alternativa de óleos tanto para a indústria de alimentos quanto de biodiesel. 



 146 
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Este estudo socializa uma experiência pedagógica desenvolvida no Núcleo de Estudos 
em Educação Científica, Ambiental e Práticas Sociais (NECAPS), da Universidade do 
Estado do Pará (Campus I, Belém), no período de Setembro de 2008 por meio da oficina 
“Ei você! Cuidado com essa água!” que contou com a participação de 15 jovens na faixa 
etária de 12 a 14 anos, oriundos da rede pública de ensino de Belém. Objetivou-se com o 
trabalho sensibilizar os jovens para a importância da conservação da água potável, alertar 
para o mau uso e desperdício da água potável, que um dia poderá acabar, bem como 
desenvolver habilidades e valores diversos. . Metodologicamente, a oficina foi dividida em 
4 etapas: na primeira, chamada de quebra gelo, o grupo foi dividido em 3 equipes e 
solicitado que os participantes desenhassem as formas de utilização que faziam da água 
no dia-a-dia, incluindo o tempo de gasto. Os cartazes foram socializados com os demais.  
Com a atividade foi possível mostrar a quantidade de água que utilizavam 
individualmente, multiplicando esse gasto com o número de pessoas que tem em suas 
casas, possibilitando uma previsão do gasto de água utilizada. Foi apresentado ainda, 2 
vídeos sobre a temática, sendo o primeiro discutido o ciclo da água e suas utilidades, 
enquanto o segundo tratou das relações que se estabelecem entre os seres vivos e a 
água, mostrando que somos dependentes da água e que sem ela não haverá qualidade 
de vida para os seres vivos. Por fim, as crianças escreveram mensagens de reflexão 
sobre a conservação ou importância da água, bem como foram construídas 10 dicas de 
economizar a água no dia-a-dia. . Assim, os processos pedagógicos utilizados na oficina 
despertou interesse dos jovens pela temática da água, resultando num compromisso dos 
participantes de ampliar essas informações e difundi-las no seu meio familiar e social, se 
constituindo numa ação coletiva de educação ambiental em prol da conservação da água 
potável.. Com as atividades realizadas foi possível perceber que muitas crianças não 
sabiam como utilizar a água de forma correta e econômica, e que seus pais também 
fazem o uso indevido da água, desperdiçando-a bastante. 
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A indústria de extração de suco no Brasil produz uma importante quantidade de resíduo 
sólido que apresenta alto conteúdo em fibra alimentar. Estas, são consumidas 
naturalmente em cereais, frutas e hortaliças, mas podem ser adicionadas na forma 
concentrada em alimentos processados. Diferentes tipos de fibras têm diferentes 
estruturas e composições químicas, que irão definir a sua finalidade nutricional ou 
tecnológica. Larrauri (1999) comenta que as propriedades funcionais tecnológicas das 
farinhas de frutas podem ser afetadas pela composição química e propriedades físicas e 
tratamento térmico aplicado. Algumas características de farinhas ricas em fibra são 
descritas pelos parâmetros: índice de absorção de água (ISA) e óleo (IAO), solubilidade 
em água (ISA) e volume de intumescimento (VI). Estas foram avaliadas, neste trabalho, 
para as farinhas de borra de açaí, mesocarpo babaçu, casca de bacuri, pseudofruto do 
caju, albedo de maracujá e laranja. As farinhas de frutas foram elaboradas em diferentes 
condições. O resíduo do açaí é proveniente da borra obtida diretamente na despolpadeira 
industrial. O mesocarpo de bacuri foi obtido após retirada de resina por cocção. O resíduo 
do pseudofruto de caju foi obtido após despolpagem. O da laranja (B) foi obtido após 
retirada da camada de célula de óleo e da extração de suco. A farinha do albedo de 
laranja (C) foi separado manualmente. A casca de maracujá por despolpa manual. Estes 
resíduos foram desidratados em estufa com circulação de ar, em temperatura de 60°C e 
triturados. A farinha do mesocarpo do babaçu (B) foi obtida de comunidade de 
quebradeiras de coco, cuja extração é artesanal, (após a casca secar, a farinha é extraída 
por batição). A amostra chamada de D, foi obtida em máquina experimental para extração 
da amêndoa do babaçu. As propriedades higroscópicas foram determinadas em triplicata, 
seguindo os métodos descritos por Guillon e Champ (2000). A expressão das 
propriedades higroscópicas das farinhas apresentou diferença nos valores que podem ser 
justificado pela variação genética, índice de maturação, fatores edafoclimáticos, 
características físicas e químicas, etapas de processo, entre outras. Os valores 
encontrados de IAA para as amostras estudadas variaram de 2 a 11g de H2O/g mat. 
seca. Valores padrões foram estabelecidos em 20g de H2O/g de mat. seca (Robertson et 
al.,2000). Os ISA atingiram valores entre 4 e 20%. Os IAO atingiram valores entre 2,5 e 
3,5 g de óleo/g de mat. seca. Segundo Santana (2005) o óleo fica retido na superfície da 
fibra principalmente através de processos de adesão ou coesão, isso foi verificado para 
as farinhas, ricas em fibra, de laranja e maracujá. Robertson et al (2000) comenta que 
valores acima de 20 mL.g-1 de VI, são considerados típicos para frutas e vegetais. Neste 
estudo o maior valor encontrado foi para o maracujá, 9,51 mL.g-1 e o menor foi o do açaí 
com 0,3 mL.g-1.. A avaliação das propriedades higróscópicas das fibras forneceu dados 
importantes para o processamento de alimentos com este ingrediente e revelaram que 
estes materiais possuem qualidade tecnológica para serem incorporados aos produtos 
alimentícios. Para o IAA e VI os valores encontrados foram abaixo dos padrões 
estabelecidos na literatura. 
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O litoral amazônico abrange a linha de costa dos estados do Pará, Amapá e Maranhão e 
recebe a influência do rio Amazonas e outros rios situados em domínio de macromarés 
atingindo até 12 metros de altura. Nessa região, o ambiente de praia constitui processos 
complexos influenciados por agentes meteorológicos, geológicos, antrópicos e 
oceanográficos (Souza-Filho, 2005). A ilha de São Luís possui 914 km2 e está localizada 
às margens da Baía de São Marcos no Estado do Maranhão (Ahid, 1999).   
O patrimônio histórico-cultural e a vocação natural para o turismo têm atraído brasileiros e 
estrangeiros e influenciado a ocupação desordenada na orla das praias de São Luís. 
Ponta d’Areia apresenta alguns atributos importantes para a freqüência de usuários tais 
como, boa infra-estrutura, fácil acesso, localização no centro da cidade, entre outros. 
Buscando caracterizar o estado atual dessa praia, este trabalho apresenta as condições 
de ocupação da orla sob os aspectos ambientais. A coleta de dados foi realizada em 
setembro de 2007 e abril de 2008, sendo utilizado um check list, para levantamento de 
todos os serviços e infra-estrutura existentes na orla. O mapeamento da ocupação na 
faixa de praia foi realizado através de GPS enquanto que as amostras de água utilizada 
para contato primário foram coletadas. Os procedimentos de coleta e análise da água 
seguiram de metodologia descrita pela American Public Health Association (2004) e foram 
comparadas aos índices propostos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
resolução 396/2008.  Ponta d’Areia apresenta alta densidade habitacional composta por 
prédios e hotéis. Os serviços públicos e particulares disponíveis são: o centro de 
banhistas, corpo de bombeiros, banheiros (N=02), telefones (N=04), caixas coletoras de 
lixo (n=48), postes de iluminação (N=26) e restaurantes (N=14). Nessa praia cerca de 
69% da ocupação territorial ocorre em dunas frontais, onde observa-se estruturas de 
contenção costeira em vários trechos. Somente 31% da área total encontra-se 
desocupada. A ocupação em dunas frontais se constitui numa infração. Em outros litorais 
do Brasil e do mundo casos como esse têm desencadeado vários prejuízos ambientais 
(Araújo et al, 2007; Davenport e Davenport, 2006; Pereira et al, 2006). Ao longo da praia 
existem 37 pontos de esgotos “in natura” sendo despejados em direção ao mar. A análise 
de coliformes totais e fecais apresentou maior contaminação durante a maré vazante com 
concentrações acima de 1100 NMP/100ml, estando imprópria para banho. Em São Luís o 
Gerenciamento Costeiro não conseguiu conter o avanço da ocupação na orla das praias. 
Por conta disso, Ponta d’Areia vêm sofrendo contínuas agressões tais como, ocupação 
desordenada e erosão costeira, lançamento de esgotos domésticos e sanitários e 
contaminação da água da praia. Esses problemas exigem políticas públicas e uma gestão 
costeira adequada tendo em vista a minimização dos problemas observados. 
O controle ao crescimento de edificações à beira-mar, adotando a legislação para a 
análise de novos projetos de edificações, e a adoção de medidas corretivas ao tratamento 
das águas, devem ser as primeiras medidas a serem implementadas em busca da 
qualidade ambiental de Ponta d’Areia.   
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O abacaxi apresenta excelente qualidade sensorial decorrente do sabor e aroma 
característicos que lhe são atribuídos, como os açúcares, ácidos, ésteres, carotenóides, 
as vitaminas, aminoácidos e proteínas. (GONÇALVES E CARVALHO, 2000). A cenoura é 
a mais importante fonte de pró-vitamina A, por acumular alfa e beta-caroteno, as duas 
formas principais de pró-vitamina A (SIMON & WOLFF, 1987). A legislação brasileira 
(Decreto nº 2.244/97) define o iogurte como o produto obtido pela fermentação lática 
através da ação do Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophillus. A ingestão de 
iogurte ajuda na produção de anticorpos, hormônios e enzimas que reforçam o sistema 
imunológico e retardam o envelhecimento, a presença do cálcio contribui para o 
fortalecimento dos ossos e sistema nervoso. Sendo assim, o presente trabalho teve como 
objetivo a formulação de um iogurte bifásico de abacaxi com cenoura, através do “mix 
fruta/hortaliça” e a sua influência sobre a nutrição e a saúde humana.. Foram utilizadas 
polpas de cenoura e abacaxi, adquiridas no comércio local da cidade de Belém. Na 
obtenção do iogurte foi elaborada a seguinte formulação (20% de calda de polpa de 
abacaxi, 4% de leite em pó e 3,5% de cultura lática). O leite foi submetido à esterilização 
e inoculado a cultura a 43ºC, acompanhamento da fermentação até 80°D e refrigeração a 
8°C por 24 horas. Na formulação da geléia de abacaxi com cenouras às polpas 
(proporção de 2 (abacaxi):1(cenoura)). Em função do teor de sólidos solúveis, calculou-se 
a quantidade de açúcar para elevar o teor de sólidos para 65ºBrix. Foram adicionados 
pectina (1%) e ácido cítrico (0,3%). A geléia foi despejada em copos descartáveis 
imediatamente e mantida sob temperatura ambiente, logo em seguida despejou-se o 
iogurte sobre a geléia, mantendo-se sob refrigeração a 8°C. Para a avaliação físico-
química do iogurte bifásico foram realizadas as análises de sólidos solúveis, lipídios, 
proteínas e acidez total titulável, segundo AOAC (1997).. Os valores encontrados para as 
análises de sólidos solúveis (26,30%), lipídios (1,5%), proteínas (4,98%) e acidez total 
titulável (0,78%) do iogurte bifásico de abacaxi com cenoura, estão próximos aos 
relatados por Moreira et al. (2007), sólidos solúveis (24,75%), lipídios (1,2%), proteínas 
(4,93%) e acidez total titulável (0,38%), respectivamente, estudando a elaboração e 
caracterização físico-química de iogurte saborizado com calda da polpa de manga.   
As análises realizadas no iogurte de abacaxi com cenoura, encontram-se dentro dos 
padrões estipulados pela Legislação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária).. A formulação de iogurte bifásico de abacaxi com geléia de cenoura mostrou 
êxito com a formulação bem aceita do ponto de vista nutricional e da aplicação de 
tecnologia para a agregação de valor a cenoura e ao abacaxi. A inserção de hortaliças na 
produção de iogurte mostrou-se viável, devido às qualidades sensoriais e organolépticas 
relativamente agradáveis do produto final. 
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ANATOMIA FOLIAR DE DUAS ESPÉCIES DE ASPIDOSPERMA MART. & ZUCC. 
(apocynaceae) 
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Na Região Amazônica o gênero Aspidosperma Mart. & Zucc.é utilizado como remédios 
fitoterápicos, devido a presença de princípios ativos no látex. Entretanto este gênero 
possui problemas taxonômicos, como é o caso de Aspidosperma desmanthum, e A. 
spruceanum, em conseqüência de suas semelhanças morfológicas, o que pode ocasionar 
erros na identificação. A anatomia foliar contribui significativamente com a taxonomia. 
Com isso, o presente trabalho tem por objetivo descrever as estruturas anatômicas da 
folhas das duas espécies citadas, corroborando para distinção correta dos taxa.. as folhas 
adultas foram fixadas em F. A. A. 70% e acondicionadas em álcool 70%. Seccionadas 
transversalmente a mão livre e em micrótomo, coradas em azul de astra e fucsina básica, 
além da diafanização e dissociação das epidermes. Utilizando-se a microscopia de luz e 
microscopia eletrônica de varredura para as ilustrações.. As espécies apresentam folhas 
dorsiventrais, com células epidérmicas poligonais e heterodimensionais; Feixes 
vasculares bicolateriais com presença de laticiferos articulados anostomosados e 
esclereideos ramificados dispersos pelo mesofilo, ocorrendo desde a face adaxial até a 
abaxial, tendo como principal estrutura de diferenciação a organização dos feixes 
vasculares no pecíolo e o padrão de nervura, no campo. . Diante disso, os caracteres 
anatômicos das espécies estudadas podem ser utilizados com sucesso para distinção 
correta das mesmas. 
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CRIAÇÃO DE PRODUTOS COM BASES SUSTENTÁVEIS E EMPRÉSTIMO VISUAL 
DO IMAGINÁRIO AMAZÔNIDA 

PIMENTEL, Bento Gustavo de Sousa 
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A proposta deste trabalho consiste em expor de forma sucinta, o processo de criação de 2 
(dois) projetos de produto em todas as suas fases e interfaces, da documentação ao 
protótipo. Vale ressaltar o entrelaçamento entre os eixos que envolvem o objetivo deste 
trabalho e sua pilastra principal, o desenvolvimento regional aliado á: sustentabilidade da 
cadeia de produção e do ciclo de vida do produto. Para isso, foram desenvolvidas 
pesquisas no âmbito da materialidade, com a intenção de que se buscasse o que havia 
de mais acessível do ponto de vista do desenvolvimento regional, assim como na área do 
reaproveitamento de resíduos fabris e coleta de lixo. . Trata-se de dois produtos: um 
acessório (bolsa) para vestuário unissex sport, e, um móvel para estações informatizadas 
integradas, com suporte á acessibilidade, porém sem uso de CPU. Para sua realização, 
foram levantadas questões metodológicas utilizando-se os paradigmas clássicos de 
desenvolvimento, idealização e confecção de projeto. Em termos de sustentabilidade, 
foram pesquisadas alternativas para a materialidade do produto que pudessem se 
encaixar dentro da proposta de fazer Design moderno na região Norte, usando recursos 
provenientes da região (palha do tucumã-i), tendo em vista também parcerias com o 
pequeno e médio produtor (couro bubalino), e certas sobras da produção, ou materiais 
descartados (côco, lona de caminhão). Visualmente, há uma elaboração que empresta 
parte do imaginário folclórico amazônida através de discursos utilizados pela arte, 
utilizados aqui com o devido resguardo e cuidado com os processos da teoria da 
percepção, com o que é comercializável.. A pesquisa foi satisfatória, sendo obtidos 
resultados esteticamente eficientes, materialmente idealizados e discutidos dentro da 
ética sustentável, á serem apresentados na forma de pesquisa em exemplos 
iconográficos, projetuais até materiais, para serem suscetíveis a debate. . Os resultados 
deste projeto podem colaborar para o desenvolvimento regional, se aliado á uma série de 
políticas com este fim. Para isso, os resultados expostos poderão ser aprimorados, 
reelaborados e revisados, para que dentro das propostas oferecidas acima, possam se 
encaixar perfeitamente em contínuo processo. 
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TECNOLOGIA DE FRUTOS E SEMENTES DE ASPIDOSPERMA SPRUCEANUM 
BENTH EX MULL (apocyneaceae): variáveis biométricas 
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Programas de reflorestamento ganham cada vez mais importância na região amazônica, 
entretanto esses programas esbarram na falta de conhecimento das espécies a serem 
utilizadas, como é o caso da araracanga (Aspidosperma spruceanum Benth ex. Mull). É 
uma espécie florestal de alto valor madeireiro, farmacológico, medicinal e ecológico, muito 
utilizada na região e de grande interesse para tais programas. Diante disso, o objetivo do 
trabalho foi avaliar e comparar variáveis biométricas de frutos e sementes de araracanga, 
contribuindo assim com os programas de reflorestamento na Amazônia.. Coletou-se os 
frutos no Parque Ecológico de Gunma, localizada no município de Santa Bárbara (PA) e 
analisados no Laboratório de Sementes Florestais da Embrapa Amazônia Oriental. A 
metodologia utilizada foi a determinação de comprimento, largura e espessura para 100 
frutos, 100 sementes com asa e 100 sem asa. Usou-se estatística descritiva e teste de 
média.. As análises da matriz 1 constatou-se que a média do comprimento dos frutos é de 
128,72 mm, com largura de 87,28 mm e espessura de 45,29 mm. As sementes com asa 
possuem comprimento de 76,95 mm, largura de  70,26 mm e espessura de 2,56 mm, 
enquanto que a semente sem asa possui comprimento de 21,24 mm, largura de 18,82 
mm e espessura de 1,56 mm. A matriz 2 apresenta comprimento dos frutos igual a 163,15 
mm, largura  93,93 mm e espessura de  46,70 mm, as sementes com asa apresentaram 
comprimento, largura e espessura igual a 76,76 mm, 71,94 mm e 2,33 mm, 
respectivamente, e sem asa 224,85 mm, 22,87 mm e 2,02 mm, para comprimento, largura 
e espessura, respectivamente. . De posse dessas variáveis observa-se que a espécie A. 
spruceanum produz fruto relativamente grande com média de 17 sementes por fruto e que 
cada espécime produz entre 19 a 25 kg de fruto. Em relação ao comprimento dos frutos 
houve diferença significativa entre as matrizes, entretanto o tamanho do fruto não 
influencia no tamanho e número de sementes por fruto. 
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ANATOMIA FOLIAR DE XYLOPIA BENTHAMII R. E Fries 
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A família Annonaceae apresenta várias espécies produtoras de óleos essenciais, entre 
estas as espécies do gênero Xylopia. Os óleos essenciais das espécies do gênero 
apresentam propriedades medicinais, farmacológicas e biológicas. No entanto pouco se 
conhece sobre a anatomia foliar das espécies do gênero. Dessa forma, o presente estudo 
tem como objetivo conhecer a anatomia foliar da espécie Xylopia benthamii R. E. Fries. . 
Para a realização desse estudo foram utilizadas as técnicas usuais em anatomia vegetal, 
como a dissociação de epidermes, maceração, secções transversais e longitudinais, 
testes histoquímicos, utilizando-se a microscopia de luz e a eletrônica de varredura.. A 
espécie  é dorsiventral, folha hipoestomática, estômatos paracíticos, tricomas simples 
filiformes, feixes vasculares colaterais, cavidades secretoras dispersas no mesofilo e 
presença de idioblastos em drusas no pecíolo. A lâmina foliar possui paredes anticlinais 
sinuosas e paredes anticlinais retas nas regiões estudadas. A cutícula é levemente 
estriada na face abaxial, e em ambas as superfícies a cera epicuticular é do tipo 
escamosa. Em secção transversal as células epidérmicas são heterodimensionais, 
retangulares com paredes anticlinais retas e a periclinal externa é levemente invaginada. 
Nas células epidérmicas adaxiais ocorre a presença de cristais em drusas. O mesofilo é 
composto por duas camadas de parênquima paliçádico e até seis de parênquima 
lacunoso. A nervura central apresenta tecido vascular semicircular, envolvido por uma 
bainha esclerenquimática descontínua. A região vascular do pecíolo situa-se na região 
central e é constituída por três traços foliares, colateral. . a espécies possui caracteristica 
comum a família annonaceae, sendo as estrutura secretora nessecita de mais informação 
para uma possivel utilização na industia de cosmésticos.  
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AVALIAÇÃO SENSORIAL DE BALAS DE GOMA OBTIDAS A PARTIR DE FIBRAS DA 
POLPA DE BACABA (oneocarpos bacaba mart,) 
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A bacaba é um fruto cuja palmeira tem seu centro de origem na região Amazônica. A fruta 
é preferencialmente consumida na forma in natura, lembrando que sua polpa é utilizada 
no preparo do “vinho da bacaba” (SHANLEY & MEDINA, 2005). Lobato (2008), sugere o 
aproveitamento da polpa de bacaba na produção de geléias, o que gera como subproduto 
uma massa rica em fibras. GORINSTEIN et al., (1999), destaca a importância da ingestão 
adequada de fibras dietéticas (FD) (solúveis e insolúveis), pois proporcionam diversos 
benefícios à saúde. A parte insolúvel está relacionada com a absorção de água e a 
regulação intestinal. A parte solúvel está associada com a diminuição do colesterol no 
sangue e a diminuição da absorção de glicose no intestino. Este trabalho propõe a 
utilização das fibras da polpa de bacaba na produção da balas de goma, como também a 
avaliação sensorial do produto obtido.. Para a preparação do xarope a 83°Brix, utilizou-se 
açúcar (40%), xarope de glicose (26%) e as fibras da polpa de bacaba filtrada (25%). O 
xarope foi elaborado sob agitação manual e aquecimento. A solubilização da gelatina foi 
realizada em água a 90°C na proporção de 1:1, mantida em banho-maria a 70-75°C por 
15 minutos, a seguir adicionou-se a gelatina e o ácido cítrico, as amostras 01 e 02 diferem 
no teor de ácido cítrico adicionado, (1% para formulação 1 e 0,5% para a formulação 2), 
em seguida as formulações foram depositadas em moldes cobertos com amido. As balas 
foram submetidas à análise sensorial, mediante uma escala hedônica estruturada de 9 
pontos, com relação aos atributos: sabor, textura e impressão global, foram avaliadas 
também quanto a Intenção de Compra (STONE & SIDEL, 1993). Os resultados das 
características sensoriais avaliadas foram submetidos a análises estatísticas, comparadas 
pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade.. Não foi detectada diferença estatística entre 
os atributos estudados: sabor (F1= 7,32  e F2= 7,35 ), textura (F1= 7,80  e F2= 7,77 ) e 
impressão global (F1= 7,05  e F2= 7,00 ), para as duas formulações de balas, pelo teste 
de Tukey (p&#61603;0,05). Observou-se, quanto à intenção de compra, a média 67,1% 
de aceitação para a primeira formulação e 83,3% para a segunda, respectivamente, 
indicando que possivelmente os provadores comprariam o produto se ele estivesse à 
venda. Uma possível explicação para a maior aceitação da Formulação 02 seria a menor 
quantidade de ácido cítrico empregada, o que indica a preferência do consumidor por uma 
bala menos ácida. . Para as balas enriquecidas com fibras da polpa de bacaba  não foi 
determinado diferença estatística entre os atributos estudados. O produto elaborado teve 
um bom desempenho com relação a sua aceitação pelos potenciais consumidores, com 
uma aceitação de 67,1% para a amostra 01 e 83,3% para a amostra 02. 
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A manga apresenta como seu principal valor o seu conteúdo vitamínico, constituído pelas 
vitaminas A, C, B1 e B2, além de fibras e sais minerais indispensáveis à composição de 
hormônios, músculos, sangue, dentes e bom funcionamento intestinal.  A beterraba é rica 
em açúcares e destaca-se como uma das hortaliças mais ricas em ferro. Dentre as 
qualidades nutricionais do iogurte, temos: é um alimento bastante completo e bem 
balanceado; tem a propriedade de restabelecer a microbiota intestinal afetada pelo uso 
excessivo de antibióticos; possui uma elevada digestibilidade; o ácido láctico formado no 
iogurte melhora a digestão das proteínas, a utilização do cálcio, ferro e fósforo. O 
presente trabalho objetivou a elaboração de um iogurte tipo sundae saborizado com polpa 
de manga e base de beterraba, induzindo o consumo alimentos nutritivos (hortaliças, 
frutas e leite) a partir da elaboração de um produto que inova com cores, sabores 
atrativos e diferentes.. O leite UHT foi aquecido a 42ºC, e inoculou-se a cultura láctea, em 
seguida foi levada a estufa incubadora para fermentação a 42ºC até 80ºD. Para cessar a 
fermentação fez-se um choque térmico. O coalho foi quebrado e acrescentou-se a calda 
(proporção 1:1/2). Quantitativamente distribuiu-se a geléia e o iogurte saborizado com a 
polpa da manga em recipientes para armazenamento sob refrigeração. Para a análise 
sensorial utilizou-se o método de escala hedônica, na qual o provador expressa o quanto 
gostou ou desgostou do produto numa escala que vai de 1 a 9 variando de “gostei 
muitíssimo” a “desgostei muitíssimo” .O iogurte tipo sundae saborizado com polpa de 
manga e base de beterraba foi submetido às análises sensorial e microbiológica, sendo 
avaliado por 30 provadores não treinados. Na análise sensorial observou-se média 8 para 
impressão global, índice satisfatório de avaliação do produto. Os resultados 
microbiológicos mostram que o mesmo encontra-se dentro dos padrões estabelecidos 
pela RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001, uma vez que apresentou ausência de 
Salmonella spp em 25g e para Coliformes a 45ºC apresentou um índice de contaminação 
menor que 3 NMP/g.. A partir dos resultados deste estudo, observou-se que, o 
processamento do iogurte tipo sundae saborizado com polpa de manga e base de 
beterraba ocorreu de forma satisfatória, resultando num produto com excelente aparência, 
textura e sabor. Na análise sensorial o produto obteve um bom índice de aceitação com 
média de 8 para impressão global e na microbiológica apresentou-se dentro padrões 
estabelecidos pela legislação. 
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A madeira vem sendo desde muito tempo utilizada para a fabricação de carvão vegetal, 
no entanto raramente encontram-se especificações sobre sua qualidade, principalmente o 
de uso doméstico. O consumidor é pouco exigente e orientado para quantidade e não 
qualidade do carvão. O trabalho teve como objetivo analisar a qualidade do carvão 
vegetal comercializado na “Feira da 25”, através da avaliação de suas propriedades 
físicas, químicas e mecânicas. Para realização de testes foram adquiridos 10 kg de 
carvão, comercializados na feira como “leve” e “pesado”. Os testes foram realizados de 
acordo as normas da ABNT: MB 1269/79, NBR 8112 e MB 1375/80. O delineamento 
utilizado foi o inteiramente casualizado e as médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey, em nível de significância de 5%. . Constou-se que o carvão “leve” em relação ao 
“pesado” apresentou diferenças a nível de 5% de significância em relação as 
propriedades: densidade aparente básica média de 0,26 e 0,38 g/cm3; densidade a granel 
de 168,33 e 240,33 kg/m3; teor de cinzas de 2,93 e 1,47 %; materiais voláteis de 8,63 e 
20,06 %; e teor de carbono fixo de 86,91 e 78,47%; a friabilidade foi considerado 
medianamente friável e pouco friável. Não foi observada diferença a nível de 5% de 
significância entre o teor de umidade para ambos os tipos de carvão. Quanto às 
propriedades químicas o carvão “leve” obteve baixo teor de materiais voláteis, tornando-
se uma característica vantajosa quando utilizado como combustível doméstico. . O carvão 
comercializado na ”Feira da 25”, ambos os tipos, apresentaram propriedades físicas, 
químicas e mecânicas de boa qualidade, mas o tipo “pesado” apresentou melhores 
resultados. 
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O consumo de alimentos prontos e semi-prontos têm ganhado grande destaque nos 
hábitos alimentares da população, devido sua praticidade, essa consciência já atinge 
grande parte dos consumidores. (AKIRA et al, 2002). Visando atender as exigências do 
mercado, torna-se interessante à elaboração de novos produtos, entre estes, o néctar de 
frutas, o qual é classificado como bebida não fermentada, obtida da dissolução, em água 
potável, da parte comestível de frutos e sacarose, destinado ao consumo direto, possuem 
larga aceitação no mercado consumidor. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um 
néctar à base de polpa de pitáia e maracujá agregando o valor nutricional de ambas as 
frutas em um único produto e verificar sua aceitação sensorial por potenciais 
consumidores.. As polpas foram processadas no laboratório de alimentos na universidade 
do Estado do Pará. Foram elaboradas três formulações de néctar com diferentes 
concentrações, onde as proporções foram  50% de maracujá e 50% de Pitáia para F1, 
30% de maracujá e 70 % de pitáia  para F2 e  70% de maracujá e 30% de pitáia para F3, 
as três formulações apresentavam 30% de polpa em relação a massa total de néctar. A 
análise sensorial verificou o grau de aceitabilidade dos produtos através do teste de 
Ordenação-Prefência e escala Hedônica de 9 pontos ancorados em seus extremos nos 
termos: 1-Desgostei muitíssimo; e 9-Gostei muitíssimo, onde objetivou-se avaliar quanto à 
melhor concentração das polpas e a  aceitação do produto em termos globais (STONE, H. 
S.; SIDEL,1993).. Os resultados das características avaliadas foram analisadas 
estatisticamente a variância e as médias pelo Teste de Tukey à 5% de significância  
utilizando a tabela de Newell e MacFarlane. Nos resultados do teste Ordenação-
Preferência obteve-se a soma das ordens. Os valores 41 para o néctar F1, 118 para o 
néctar  F2 e 91 para o néctar  F3 , sendo que as diferenças entre as somas das ordens do 
néctar A, B e C, foram: /A-B/=77; /B-C/=27; /A-C/=50. Fazendo uma comparação das 
diferenças entre as somas das ordens A-B; B-C e A-C, com valor crítico 19, ao nível de 
5% para 3 amostras de acordo com método de Newell e Macfarlane, constatou-se que 
não houve preferência significativa entre as amostras, pois estão abaixo do valor crítico. . 
Entretanto o néctar F2 foi preferido pelo os provadores, pois obteve menor ordem, sendo 
este selecionado para realização do teste de aceitabilidade, onde obteve-se uma média 
de 8,29 e um  índice de aceitabilidade média de 92,18 sendo que 43,33% dos provadores 
atribuíram nota 9, enquanto que  46,66% atribuíram nota 8 e 10% nota 7. De acordo com 
estes resultados, o néctar elaborado apresentou uma elevada aceitabilidade, pois para 
Costa & Silva, (2006), para ser considerada aceitável qualquer amostra a ser analisa deve 
obter no mínimo 70% de aprovação, tornando viável a elaboração deste produto em 
escalas comerciais. 
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O consumo médio de pescado no estado do Pará é três vezes superior ao nacional, 
porém existem poucos dados na literatura especializa sobre a qualidade nutricional das 
espécies consumidas nesta região. Entre as espécies encontradas no estado do Pará, 
pode-se destacar o bagre (Arius passany), cuja captura é da ordem de 4.000 
toneladas/ano e corresponde a 4,77% da produção marítima do estado. Dentre os 
diversos nutrientes a serem analisados para a avaliação do padrão nutricional de uma 
espécie de pescado, destaca-se a determinação do perfil de ácidos graxos, com ênfase 
para a composição dos ácidos graxos polinsaturados, os quais possuem grande 
importância na alimentação humana, pois exercem funções fisiológicas essenciais para o 
corpo. O objetivo deste trabalho foi determinar o perfil de ácidos graxos dos lipídeos totais 
do bagre, bem como a qualidade nutricional dos mesmos.. As amostras de peixes foram 
coletadas em entreposto pesqueiro, localizado no município de Belém-PA, onde 20 
exemplares foram aleatoriamente selecionados pesados e divididos em 4 lotes com 5 
exemplares cada. Os exemplares foram filetados e homogeneizados, para a obtenção de 
um pool amostral por lote. A determinação dos ácidos graxos foi realizada para cada lote, 
por separação dos ésteres metílicos em cromatógrafo a gás Varian CP-3380, com 
detector de ionização de chama (FID), coluna capilar CP-Sil 88, utilizando hélio como gás 
de arraste. E a identificação dos ácidos foi realizada por comparação com um padrão. Os 
índices de aterogenicidade (IA) e trombogenicidade (IT) foram realizados de acordo com 
Ulbricht e Southgate (1991) e da razão entre ácidos graxos hipo e hipercolesterolêmicos 
conforme Santos-Silva et. al. (2002). Os resultados foram submetidos aos cálculos de 
média e desvio padrão.. Os exemplares coletados apresentaram em média de 4,35±0,88 
kg e 0,52±0,11% de gordura, destes lipídeos os mais abundantes foram os ácidos 
palmítico (31,89%), docosahexaenóico (11,68%) e oléico (11,18%). Os ácidos graxos 
saturados somaram 45,70, os monoinsturados 28,95 e os polinsaturados 25,35% do total. 
Dos ácidos graxos polinsaturados cerca de 92% foram da família &#969;-3 e o restante da 
família &#969;-6, estes resultados estão de acordo com Ogawa e Maia (1999) que 
indicam altos teores de &#969;-3 em peixes magros. O índice de aterogenicidade foi de 
0,97, similar ao de carnes, o índice de trombogenicidade foi de 0,47, ligeiramente superior 
ao do azeite de oliva e a razão entre ácidos graxos hipo e hipercolesterolêmicos foi de 
0,99, valor inferior ao encontrado em outras espécies de pescado (RAMOS FILHO et. al., 
2008; TESTI et. al., 2006).. De forma geral a espécie bagre apresentou baixos índices de 
aterogenicidade e trombogenicidade, e alta proporção de ácidos graxos insaturados, 
principalmente os polinsaturados da família &#969;-3, sendo uma espécie de alta 
qualidade nutricional, podendo auxiliar no balanceamento de dietas, visando aumentar a 
ingestão de ácidos graxos polinsaturados, tendo em vista os benefícios que acompanham 
a ingestão equilibrada destes. 
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DIAGNÓSTICO DE ESTÂNCIAS, COM ÊNFASE NAS ESPÉCIES COMERCIALIZADAS, 
LOCALIZADAS AO LONGO DA AVENIDA BERNARDO SAYÃO, JURUNAS, BELÉM - 

PA 

MACEDO, Eunice Gonçalves; DIAS, Andréa Lorena Lima; BRENO, Willian 

eunicemacedo@yahoo.com.br 

 

Em Belém é notória a presença de pequenos estabelecimentos que comercializam 
madeira denominados de estâncias.Devido ao grande número destas o presente trabalho 
objetivou caracterizar estâncias localizadas na Avenida Bernardo Sayão no bairro do 
Jurunas em Belém- PA, mais especificamente identificar macroscopicamente as espécies 
comercializadas. . Para tal intuito, realizou- se entrevista, para diagnosticar o perfil desses 
estabelecimentos, quanto a identificação foram coletadas amostras com repetição e as 
descrições macroscópicas e miscrocópicas foram realizadas de acordo com as 
recomendações do IBAMA; ao final as amostras foram  comparadas com o as 
catalogadas na xilotéca Walter A. Egler do Museu Paraense Emílio Goeldi. . As estâncias 
caracterizam-se por apresentarem origem familiar, pequeno porte, comercializando além 
de madeira materiais de construção em geral, atuando também como serraria, a matéria 
prima utilizada apresenta um beneficiamento primário sendo transportada por via fluvial 
ou rodoviária, o maquinário de beneficiamento é rudimentar, confeccionando peças 
comumente usadas na área da construção civil. Das treze espécies coletadas somente 
seis determinou-se em nível de espécie. . Constatou-se que existe uma distorção entre as 
nomenclaturas usuais empregadas nas empresas e a nomenclatura referente à 
identificação científica destas espécies. Concluiu-se que os erros de identificação podem 
comprometer o uso final destas espécies, entretanto é necessário que se façam testes 
tecnológicos.  
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ADERÊNCIA DO PERICARPO DE AÇAÍ EM FUNÇÃO DA HIDRATAÇÃO DO FRUTO 

OLIVEIRA, Lua Caldas de; STEFANINI, Thais França; REIS, Alan Ribeiro dos;  

oliveiraxd@hotmail.com 

 

O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é nativo da Amazônia brasileira e o Estado do Pará é 
o principal centro de dispersão natural dessa palmácea. O açaí é considerado alimento de 
alto valor calórico, com elevado percentual de lipídeos, e nutricional, pois é rico em 
proteínas e minerais. O fruto de açaí apresenta uma superfície lisa de cor violeta, quase 
negro quando maduro, com massa de 2,6 a 3 g e diâmetro de 1 a 2 cm. Possui um 
pericarpo com cerca de 1 mm de espessura, parcialmente fibroso e, quando hidratado, 
destacável da semente. A qualidade do fruto de açaí para processamento é avaliada 
através da aderência do pericarpo, por um teste mecânico de caráter subjetivo realizado 
com as mãos. Sabe-se que a imersão do fruto em água diminui a aderência do pericarpo 
ao caroço, e a absorção de água no fruto aumenta com o aumento do tempo de imersão e 
da temperatura da água quando aquecida. Frutos maduros foram colhidos pela manhã na 
ilha Murutucu e levados imediatamente para o Laboratório de Agroindústria da Embrapa 
Amazônia Oriental (Belém- PA).  Os frutos foram selecionados, lavados, sanitizados em 
banho de 5 minutos em solução 0,2% hipoclorito e separados em lotes. Cada lote sofreu 
diferentes tratamentos: sem hidratação, hidratação de 30 minutos à 26º.C, 5 minutos à 
32º.C e 10 minutos à 32º.C. Após o tratamento, os frutos foram secos em papel toalha e 
iniciadas as medidas de aderência em aparelho especialmente desenvolvido no 
Laboratório de Instrumentação Pós-Colheita da Embrapa Instrumentação (São Carlos-SP) 
para avaliação da força de aderência do pericarpo do fruto de açaí.. Os frutos sem 
hidratação apresentaram uma média de aderência de (0,146 ± 0,004) Newton-metro 
(N.m), porém seu pericarpo não saiu completamente, apresentando o rompimento logo 
abaixo da casca do fruto, sem a exposição do caroço. Este comportamento também foi 
observado nos frutos hidratados durante 30 minutos à 26º.C que apresentaram uma 
aderência média de (0,14 ± 0,01) N.m. Os frutos hidratados por 10 minutos à 32º.C 
apresentaram retirada completa do pericarpo, expondo o caroço e a camada de gordura, 
com uma força de aderência média de (0,04 ± 0,01) N.m. Já o lote hidratado por 5 
minutos à 32º.C apresentou frutos com retirada completa e incompleta do pericarpo, com 
uma aderência média de (0,11 ± 0,02) N.m. A hidratação à 26º.C apresentou pequena 
redução na aderência do pericarpo quando comparada ao lote sem hidratação, apesar do 
longo tempo de imersão. E apesar do pequeno tempo de hidratação à 32º.C uma grande 
redução na aderência foi percebida, além da retirada completa do pericarpo.. A hidratação 
à temperatura ambiente apresentou pouco efeito na aderência do pericarpo, e a imersão 
dos frutos em água aquecida permitiu a retirada completa do pericarpo com uma 
aderência menor, oferecendo maior rendimento no processamento do fruto. 
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DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE, ÍNDICE DE ACIDEZ E REFRAÇÃO DE ÓLEO DE 
COPAÍBA 

SANTANA, Maristela de Fátima Simplício de; SOUSA, Sarah Soares de; LÚCIA 
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O óleo de copaíba, extraído do tronco de árvores de diversas espécies do gênero 
Copaifera, é bastante empregado na medicina popular, principalmente no norte do Brasil. 
Além de ser utilizado como componente de produtos, tais como pomadas e xaropes, é 
também muito consumido in natura, por administração oral ou aplicação tópica. Convém 
também não esquecer a importância da atividade comercial, através da exportação do 
óleo de copaíba para a indústria de cosméticos. Entretanto, pouco se tem sobre a 
diversidade de espécies nas regiões. Para avaliação da qualidade um parâmetro 
importante é o índice de acidez, que é definido pela massa de hidróxido de potássio, em 
miligramas, gasta na neutralização dos ácidos livres presentes em um grama de amostra 
de óleo. O objetivo deste trabalho foi determinar o índice de acidez, índice de refração e 
densidade de óleo de copaíba proveniente de diferentes comunidades do Estado do 
Acre.. Os óleos são provenientes da comunidade Porto Dias, do Estado do Acre, 
coletados de forma artesanal. Os procedimento para determinação do índice de acidez, 
seguiram a metodologia descrita em Moretto e Fett (1998), no qual  pesou-se cerca de 2 g 
do óleo em um erlemeyer de 125 mL e a seguir adicionou-se 25 ml da mistura eter etílico : 
álcool etílico (2:1) acompanhado de agitação. Adicionou-se a seguir 2 gotas de solução 
alcoólica de fenolftaleina e titulou-se com solução 0,1 N de hidróxido de sódio até que a 
solução passasse de incolor para uma coloração rósea.O índice de acidez é calculado 
pela equação; IA = VN.56,1/m,em que V é o volume de solução de NaOH gasto na 
titulação em mililitros, N é a normalidade da solução e m é a massa da amostra em 
gramas. Para o índice de refração, utilizou-se um refratômetro Abbé em temperatura de 
25°C. A densidade foi calculada pela relação massa/volume.. Os resultados de índice de 
acidez das 25 amostras de copaíba variaram entre 24,79 e 93,60 mg KOH por g de óleo. 
Os valores para o índice de refração variaram entre1,518 e 1,588 para as amostras. E a 
densidade dos óleos apresentou-se entre 0,86 a 0,99g.cm-³. Estes resultados revelam 
composições diferentes para óleos de copaíba de mesma área e a comparação entre 
estas, bem como, a diversidade de um mesmo material biológico. Estes dados podem ser 
utilizados para averiguação de qualidade deste óleo. Vasconcelos e Godinho (2002) 
compararam amostras de óleo de copaíba comercial com extraído por eles e identificaram 
que índice de acidez abaixo de 80 mg KOH por g de óleo, juntamente com determinações 
de índice de éster poderiam indicar adulteração. Estes dados comparados ao deste 
estudo são divergentes.. Os resultados de índice de acidez, índice de refração e 
densidade dos óleos de copaíba provenientes de comunidades do Estado do Acre 
apresentaram grande variação. 
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COMPORTAMENTO PÓS-COLHEITA DE FRUTOS DE CUPUAÇU (theobroma 
grandiflorum, willdenow ex sprengel, schumann): parâmetros biométricos 

OLIVEIRA, Denize Cristine Rodrigues de; CUNHA, Roberto Lisboa; MARCUS  

denize.cris@hotmail.com 

 

O cupuaçuzeiro é uma espécie perene pertence à família das Sterculiacea, ocorre 
naturalmente na Amazônia. Seu fruto é muito apreciado em função das características 
sensoriais da polpa. O experimento foi realizado em condições de laboratório de 
Agroindustria da Embrapa Amazônia Oriental. Os frutos foram recolhidos por volta de 16 h 
após a queda. Para tal, foram avaliados comportamento pós-colheita por 30 dias frutos de 
cupuaçu provenientes de plantação na Embrapa Amazônia Oriental após o 
desprendimento natural da planta mãe. Foram tomados dados de ambiente e da massa 
fresca de os frutos durante o armazenamento. As avaliações foram realizadas 
diariamente, após a queda, utilizando-se de uma régua, paquímetro e balança. Os 
parâmetros biométricos foram avaliados, com base na massa fresca, pela pesagem 
individual dos frutos, casca e polpa + semente. A temperatura ambiente e umidade 
relativa média durante o período experimental foram de 28ºC e 81%, respectivamente. A 
massa média do fruto, massa média da polpa + semente, massa média da casca, o maior 
diâmetro, menor diâmetro, formato do fruto, coloração da polpa, sabor e aroma, nessa 
ordem, foram de 888, 428, 480 g, ovóide, amarelada, ácido e próprio. A perda de massa 
do fruto, como era de se esperar, praticamente, não ocorre no início do tratamento. 
Contudo, essa perda de massa se acentua e, a partir do 4º dia de avaliação mantêm 
comportamento linear ao longo do período experimental. Além disso, no 30º dia, foi 
observado redução de até 50% da massa inicial. Registra-se que, utilizando observações 
empíricas foi constatada a ocorrência de fungo no material em estudo a partir do 7º dia de 
armazenamento. Assim, houve uma redução acentuada na massa de frutos, 
principalmente após o quarto dia de vida de prateleira, devido à perda da integridade de 
membrana ao longo da pós-colheita. É sugerido que, nas condições deste experimento, 
houve uma redução acentuada na massa de frutos, principalmente após o quarto dia de 
vida de prateleira, os quais foram em grande parte devido à perda da integridade de 
membrana ao longo períodos de pós-colheita. 
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CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI    

 

ARRANJOS PRODUTIVOS PRIORITÁRIOS NO ARRANJOS PRODUTIVOS PRIORITÁRIOS NO ARRANJOS PRODUTIVOS PRIORITÁRIOS NO ARRANJOS PRODUTIVOS PRIORITÁRIOS NO 
ESTADO DO PARÁ ESTADO DO PARÁ ESTADO DO PARÁ ESTADO DO PARÁ –––– FLORES, FRUTAS, JÓIAS E  FLORES, FRUTAS, JÓIAS E  FLORES, FRUTAS, JÓIAS E  FLORES, FRUTAS, JÓIAS E 

ARTESANATO MINERAL, MADEIRA, ...ARTESANATO MINERAL, MADEIRA, ...ARTESANATO MINERAL, MADEIRA, ...ARTESANATO MINERAL, MADEIRA, ...    
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A OCORRÊNCIA E A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DAS ESPÉCIES EUTERPE 
OLERACEA MART. E MAURITIA FLEXUOSA I., (família arecacea) NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA - PA 

TEIXEIRA, Tania de Nazaré Pontes; SILVA. KCM; SOUZA, GCM 
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O município de Abaetetuba localiza-se ao nordeste do Estado do Pará a 52Km da capital. 
A área é caracterizada por um mosaico vegetacional de mata de várzea e floresta 
secundaria, se destaca entre os demais municípios da capital por ser um dos mais 
importantes fornecedores de açaí, do qual é produzido o “vinho do açaí” (Euterpe 
Oleracea Mart.). Mas apresenta uma particularidade em outro vinho, consumido 
assiduamente no próprio município, é vinho de miriti (Mauritia Flexuosa L.), sendo um 
importante complemento alimentar dos abaetetubenses, assim como matéria prima para 
artesanato e culinária regional. Essas duas espécies pertencentes á família Arecacea 
segundo Lorenzi (1996) são um das mais comuns entre as monocotiledôneas, alem de 
sua importância ecológica, as palmeiras em geral, possuem um amplo catalogo de 
utilização, por exemplo, para fins ornamentais, artesanais e alimentação, sendo fatores de 
importância econômica e cultural. A metodologia esta sendo desenvolvida através de 
bibliografias, utilizamos uma chave de identificação para espécies cedidas pelo herbário 
Murça Pires (MPEG), que possibilitou o reconhecimento das mesmas. Foram realizadas 
excursões nas vilas da Colônia e nas comunidades ribeirinhas dos rios Taueramiri e 
Taueraçu, no porto e feira do município nos meses de fevereiro, julho, e outubro de 2007 
e junho de 2008, com aplicações de formulários e tiragem de fotos das espécies em seu 
habitat, e manipuladas para fabricação dos produtos provenientes delas. Através das 
fotos analisamos os fatos que levam a grande ocorrência das espécies dentro do 
município e todas as etapas da fabricação de seus produtos. Os fatores que influenciam 
na ocorrência das espécies estudadas no município de Abaetetuba são de naturezas 
biológicas e de manejos adequados para o plantio das espécies. No município 
predominam áreas de matas de várzeas e igapós, habitat natural das espécies. Sendo 
assim, propicia para o desenvolvimento das mesmas. Um outro fator biológico é a 
dispersão das sementes, que mostra-se bastante acentuado pelo nível pluviométrico 
elevado que permiti, além da dispersão, matas úmidas e perenifólias   caracterizando um 
reflorestamento natural. Nas vilas aos redores do município temos como fator de 
influência para a excessiva ocorrência o manejo das espécies, que vem crescendo cada 
vez mais, devido a grande procura de matéria prima, principalmente o buriti. A ocorrência 
das espécies na região do município de Abaetetuba são provenientes dos elementos que 
caracterizam a paisagem natural de uma várzea, e suas distribuições abundantes em todo 
esse território está diretamente ligado a água. É exclusivamente de sua atividade que 
derivam as formas do terreno, promove a dispersão biologia e reprodução, montando 
dessa forma a fisionomia vegetal da área.as associações junto aos representantes 
políticos do município estão há cinco anos promovendo o festival dos brinquedos de miriti, 
que acontece  durante o mês de junho,  desenvolvendo turismo e curiosidade não só do 
Estado do  Pará, mais também, de outros Estados e Países. Tanto as obras de arte de 
miriti quanto a exportação do açai estão sendo o ponto de partida para o desenvolvimento 
econômico do município, mais ainda é grande a carência de recursos para as 
associações que cuidam da produção dos brinquedos e da reposição dos espécimes que 
são “ sacrificados” para o faze-lo. 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DAS OPERAÇÕES DE 
ABATE DE UM MATADOURO-FRIGORÍFICO NA CIDADE DE BELÉM - PA 

CUNHA, Pámela Stephany Jennings; SOUZA, Lisiane Diniz; SILVA, Renêe 
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O Brasil como maior exportador mundial e o segundo maior consumidor de carne bovina, 
com números em franco crescimento, ainda apresentam grandes problemas no que se 
refere a abatedouros clandestinos. Só no estado do Pará quase 60% da carne 
consumida, são originárias de abatedouros e frigoríficos que não possuem qualquer tipo 
de fiscalização sanitária ou condições técnicas adequadas para o abate e 
armazenamento dos animais. Estudos realizados por órgãos de saúde comprovam que 
existem atualmente mais de quarenta doenças transmissíveis através da carne bovina 
contaminada por microrganismos, podendo destacar a cisticercose, tuberculose, 
botulismo, entre outras (LOURENÇO JÚNIOR et al., 2002). Nesse contexto, é necessário 
que seja realizado uma avaliação nas operações de abate e nos aspectos higiênicos 
sanitários dos matadouros, garantindo assim uma segurança maior ao consumidor. Este 
tema será abordado no presente trabalho através de uma avaliação no estabelecimento 
em estudo. O trabalho foi realizado nas dependências do matadouro frigorífico – SOCIPE, 
localizado na cidade de Belém-PA. No estudo foram realizadas três visitas com intervalos 
de 15 dias cada uma, ocorreu à aplicação do check-list, sendo feita a avaliação visual e 
preenchimento do mesmo, para verificação das condições higiênico sanitárias da 
empresa. O check-list foi baseado na Portaria n° 368 de 04 de setembro de 1997, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1997). Realizou-se um 
cálculo para avaliar as operações de abate, de acordo com a metodologia descrita por 
GUIA (2001), cada item avaliado foram apresentados três critérios, atribuindo notas a 
todas as respostas obtidas no check-list, (Satisfatório-10; Regular-05 e Insuficiente-00). 
Após os resultados obtidos no check-list, realizou-se a soma dos valores e dividiu-se pelo 
número de perguntas, criando-se uma média percentual, onde esta representou as 
condições higiênico-sanitárias das operações de abate. Após o processo de utilização da 
ferramenta de avaliação (check list), observou-se que os resultados estavam dentro dos 
padrões, para um matadouro de inspeção estadual, por ser esta, uma inspeção menos 
criteriosa, pois para os autores Mathias (1999) e Pigatto (2001), o sistema de inspeção 
Estadual está mais vinculado a abatedouros de menor porte quando comparados aos de 
inspeção Federal. Entretanto, verificou-se que houve restrições em alguns setores como: 
curral, apresentando rachaduras no chão que além de causarem lesões nos animais, 
dificultam a remoção dos resíduos. As áreas posteriormente avaliadas, sala de abate, sala 
de miúdos, bucharia limpa, triparia 1° e 2° fase, câmaras e tendal, apresentaram em maior 
predominância problemas com a falta de manutenção estrutural do estabelecimento, pois 
de acordo com a Portaria n° 368 (BRASIL, 1997) prédio e equipamentos, assim como 
todas as demais instalações da empresa deverão ser mantidas em bom estado de 
conservação e funcionamento. A partir da reavaliação das condições higiênico-sanitárias, 
observou-se à necessidade de aperfeiçoar o programa de boas práticas na empresa, com 
simples ações que passaram a ser utilizadas pela mesma sempre que necessário, 
melhorando assim a qualidade e a segurança do alimento. Verificou-se também que o 
check-list ajudou o estabelecimento a se auto-avaliar, o que mostra o interesse de 
melhora da empresa. Contudo, observou-se a falta de conscientização sobre a 
importância de se investir na aquisição e na manutenção de equipamentos e estruturas 
fato este, que acaba por prejudicar a qualidade do produto. Por isso faz-se necessário 
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que haja maiores investimentos por parte dos proprietários que já se mostraram bastante 
flexíveis a mudanças. 
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PRODUÇÃO MAIS LIMPA (PMAISL): aplicação da metodologia na microempresa de 
confecções feminina dessus no município de belém/PA 

PIRES, Camila da Silva; SANTOS, A.P.E.S 

camilapires@ymail.com 

 

A metodologia foi aplicada em uma microempresa de confecções feminina denominada 
Dessus, constituída por uma fábrica e uma loja, localizada no bairro do Marco em 
Belém/Pará. Conta com um pequeno quadro de funcionários, duas costureiras e a 
proprietária que atua como gerente da fábrica e vendedora na loja. Para a aplicação da 
metodologia foi necessário o comprometimento por parte da gerência, bem como das 
funcionárias da microempresa Dessus. A aplicação da metodologia de Produção Mais 
Limpa (PmaisL) teve como princípio básico eliminar a geração de resíduos durante o 
processo de produção e não no final deste. Isso porque todos os resíduos gerados 
possuem um custo, pois foram adquiridos como matéria-prima e consumiram insumos 
como água e energia durante o processo produtivo. Uma vez gerados, os resíduos 
continuam a consumir dinheiro, seja sob a forma de gastos de tratamento e 
armazenamento, de multas pela falta desses cuidados ou ainda pelos danos à imagem e 
à reputação da empresa. A aplicação da metodologia PmaisL é organizada em 10 etapas. 
A primeira objetiva o comprometimento da direção, sensibilização dos funcionários e 
formação do ECOTIME. Na segunda é apresentada a metodologia. Na terceira é feita 
uma pré-avaliação da empresa. Na quarta são elaborados os fluxogramas do processo 
produtivo em três escalas. Na quinta são elaboradas tabelas quantitativas. Na sexta são 
definidos os indicadores de monitoramento, bem como são realizadas as avaliações dos 
dados quantitativos que servirão de base para a definição das etapas, processos, 
produtos que serão priorizados para efetivar as medições e os balanços de massa e/ou 
energia. Na sétima são planejadas e realizadas as medições e o balanço de massa. Na 
oitava são avaliadas as causas de geração de resíduos e as oportunidades de mudança. 
Na nona é realizada a avaliação técnica, ambiental e econômica das oportunidades e 
seleção das opções. Na ultima etapa são implantadas as oportunidades e um plano de 
monitoramento. O primeiro passo para demonstrar a importância da aplicação da 
metodologia à direção da empresa foi consolidado a partir de uma visita a uma empresa 
Paraense que já havia implantado a PmaisL. O processo produtivo linear da Dessus é 
composto pelas seguintes etapas: almoxarifado, corte (produção do molde), costura, 
bordado a mão para algumas peças, empacotamento e direcionamento para a loja. Não 
existe a geração de efluentes líquidos e gasosos, mas há geração de resíduos sólidos 
classe-II B (sobras de tecidos e papel), na etapa de corte, sendo produzidos cerca de 2 kg 
diários, 40 kg mensais e 480 kg anuais. Durante a execução do trabalho foram levantadas 
algumas alternativas de melhoria, tais como: destino das sobras de tecidos para 
cooperativas, necessidade de armazenamento organizado dos moldes (objetivando uma 
economia no tempo de corte em até 90%), o maior controle dos custos mensais, 
promoção de propaganda no bairro e a troca das sacolas plásticas por embalagens 
recicláveis.. Na microempresa de confecções femininas Dessus foram destacados alguns 
pontos para a melhoria do processo. Como em relação à destinação do resíduo gerado 
classe-II B (composto pela sobra de tecido, papel de molde, linhas, plástico), 
anteriormente recolhido pelo serviço público de coleta de lixo, foi priorizada a destinação 
para cooperativas e pessoas carentes.  Quanto à necessidade de organização dos 
moldes das confecções, tal atividade propiciará uma economia de 85% no tempo de corte 
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dos tecidos. Dessa forma, a partir da implementação da metodologia de produção Mais 
Limpa pode-se ter um melhor entendimento do processo produtivo da fábrica, 
direcionando para a adoção de medidas simples, no entanto eficazes de redução de 
desperdícios; além da sensibilização quanto à necessidade de atividades produtivas em 
maior harmonia com o meio ambiente. 
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CAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIII    

 

BINÔMIO SAÚDE/DOENÇA NA AMAZÔNIABINÔMIO SAÚDE/DOENÇA NA AMAZÔNIABINÔMIO SAÚDE/DOENÇA NA AMAZÔNIABINÔMIO SAÚDE/DOENÇA NA AMAZÔNIA  
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A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO INSTRUMENTO POTENCIALIZADOR 
DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DE UM 

AMAZÔNIDA PORTADOR DE LEPTOSPIROSE 

CONÇEIÇÃO, Danielly Nobre; TRINDADE, N.M.P; PONTES, A.R.B 

danielly_nobre@yahoo.com.br 

 

No Brasil a leptospirose é considerada uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em 
períodos chuvosos, sendo vinculada a locais onde a incidência de chuvas é elevada. No 
Pará, vivenciamos freqüentemente essa situação, visto que, a cada ano, aumenta o 
número de casos da doença, principalmente, nas comunidades amazônidas carentes de 
infra-estrutura e saneamento básico. Este trabalho relata a vivência das Acadêmicas de 
Enfermagem perante a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), voltada ao 
processo de educação em saúde, a um cliente portador de leptospirose. Mas, como ser 
um enfermeiro-educador no âmbito hospitalar? Para consolidar o papel educativo da 
enfermagem nas ações hospitalares torna-se necessário promover a associação da SAE 
com as ações educativas; levando-se em consideração os níveis de informação referida 
pelo cliente, assegurando, assim, a restauração da sua saúde e melhoria na qualidade de 
vida do cliente, família e comunidade.. Utilizou-se a metodologia da Problematização e de 
abordagem teórico-vivencial, possibilitando uma reflexão crítica sobre a importância da 
prática da educação em saúde, no espaço hospitalar, como um instrumento 
potencializador para a recuperação do cliente e norteador na prestação dos cuidados de 
enfermagem. Pesquisa esta realizada no hospital de referência em doenças infecciosas e 
parasitárias , localizado em Belém do Pará, no período de outubro a dezembro de 2007. 
Foram obedecidas, neste estudo, como padrão ético, as recomendações contidas na 
resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.. Observou-se 
que os resultados esperados em relação ao aprendizado do !educando"foram 
satisfatórios, demonstrando ter assimilado as informações referentes a sua enfermidade e 
o tratamento, auxiliando dessa forma, na sua recuperação. Compreende-se então, que a 
educação em saúde faz parte dos cuidados primordiais da enfermagem, devendo ser 
incorporada na assistência ao cliente enfermo, constatando que a partir dos 
esclarecimentos das principais dúvidas sobre a doença, houve maior adesão e 
progressão do tratamento e conseqüentemente a reabilitação da qualidade de vida, pela 
transformação social do cliente e socialização da informação com sua família e 
comunidade. 
Palavras-chave: Leptospirose, assistência de enfermagem e educação em saúde.  
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ENTEROPARASITOSES EM CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE 
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO EM BAIRROS PERIFÉRICOS DE SANTARÉM 

LOBÃO, Carolinn Albuquerque; SILVA, João Fabrício Palheta da; ZILMA  

carolinnlobao@hotmail.com 

 

As doenças infecciosas e parasitárias ainda constituem um dos principais problemas de 
saúde, os índices de positividade podem alcançar até 95% em determinados segmentos 
populacionais. No Brasil grandes inquéritos coproparasitários, foram realizados até a 
década de setenta, mas nos últimos anos, contamos apenas com trabalhos isolados, que 
pela diversidade geográfica, social, econômica e cultural do país, nem sempre podem ser 
comparados. Segundo a UNICEF, a população menor de cinco anos espelha as 
condições sociais da comunidade onde habitam pela maior vulnerabilidade e pouca 
capacidade de deslocamento.. Foi realizado um trabalho Descritivo Retrospectivo do tipo 
levantamento estatístico na Unidade de Saúde. Como critérios de exclusão foi 
padronizada a inclusão de ambos os sexos, na faixa etária compreendida entre zero e 
cinco anos, residentes nos bairros Uruará e Área Verde no município de Santarém,  
inscritas no  programa de Crescimento e Desenvolvimento (CD) até 2006. Foram 
excluídos pacientes maiores de cinco anos de idade; e pacientes atendidos pelo 
programa, mas não moradores dos bairros. Foram identificados 368 prontuários,destes, 
foram excluídos 168, por não preencherem os requisitos da pesquisa, restando 200 
prontuários que constituíram a presente amostra. Foram analisadas informações sobre o 
sexo, idade, raça, peso, procedência, tempo de sintomatologia, sinais e sintomas 
sugestivos de parasitoses, exames parasitológicos solicitados e tratamento; estes dados 
foram coletados dos impressos Ficha da Criança e Cartão da Criança.. Observou-se que 
as enteroparasitoses mais freqüentes foram Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, 
Entamoeba coli e Ascaris lumbricoides. O protozoário Giardia lamblia foi o que apresentou 
maior índice de positividade nas faixas etárias estudadas.No estudo em questão o 
número dos casos positivos eleva-se com o aumento da idade das crianças. 
Consideramos que esta ocorrência seja conseqüência das modificações comportamentais 
das crianças, que à medida que crescem acentuam o contato físico com o ambiente. O 
poliparasitismo intestinal atingiu um percentual  de 41,18%. O relacionamento de 
enteroparasitas com os outros seres, com o ambiente e com o hospedeiro (humanos) é 
que vai determinar, em última análise, a existência dos parasitas e o conseqüente 
parasitismo. A semelhança do modo de transmissão de muitos helmintos e protozoários 
contribui significativamente para o poliparasitismo. Há um nítido predomínio das infecções 
parasitárias causadas por protozoários sobre as helmintíases. Foi verificado também que 
a freqüência de positividade dos enteroparasitas aumenta de acordo com a evolução da 
idade; e que mais de 30% das crianças infectadas apresentam mais de um parasita. 
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PRINCIPAIS ACHADOS PATOLÓGICOS EM EXAMES DE PREVENÇÃO DO CÂNCER 
DE COLO UTERINO (PCCU) EM PACIENTES ATENDIDAS NA CASA FAMÍLIA 

MANGUEIRÃO NOS ANOS  DE 2005 E 2006 

BOETTGER, Raul Cruz 

raulcruz89@gmail.com 

 

Atualmente, o câncer do colo uterino é o segundo mais comum entre mulheres no mundo, 
sabendo-se que variações geográficas influem na epidemiologia desse tipo de neoplasia e 
de suas lesões precursoras (lesão intra-epitelial cervical – NIC). Deste modo, o presente 
estudo visa levantar os principais achados patológicos em exames de prevenção do 
câncer do colo uterino (PCCU) em pacientes atendidas na Casa Família Mangueirão nos 
anos de 2005 e 2006.. Foram incluídos aleatoriamente na pesquisa os prontuários de 106 
pacientes do sexo feminino entre 18 e 60 anos que realizaram o exame de prevenção do 
câncer do colo uterino (PCCU) do Programa Família Saudável (PSF), no período de 
janeiro de 2005 a dezembro de 2006, cadastradas nas áreas I ou II da Casa Família 
Mangueirão. Os dados analisados dos prontuários referem-se a aspectos sócio-
econômicos (renda familiar, estado civil e escolaridade), a área em que a paciente reside 
(de acordo com a divisão realizada pela Casa Família Mangueirão), idade, número de 
filhos, freqüência com que realiza o exame do PCCU, achados colpocitológicos e 
patológicos das pacientes.. Observou-se que as mulheres da faixa etária entre 18 e 25 
anos, procedentes da Área I, com renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos, possuindo 2 
filhos, casadas e que realizam PCCU esporadicamente obtiveram resultados 
estatisticamente superiores aos outros grupos; sendo que a maioria dos casos clínicos  
observados estatisticamente foram inflamação e Gardnerella vaginalis, seguidos por 
Trichomonas vaginalis e Candida sp, o que reflete um baixo nível de higiene e 
promiscuidade. 
Apesar de essa faixa etária ter apresentado maior frequência absoluta, em termos 
proporcionais as mulheres entre 38 e 48 anos realizam mais o exame. Há mais mulheres 
de renda baixa porque a Casa atende apenas as famílias cadastradas na área de 
abrangência da Casa Família Saudável do Mangueirão, onde praticamente não existem 
pessoas com rendas elevadas. E, de fato, conforme registrado na Síntese de Indicadores 
Sociais do IBGE, a família brasileira está menor, o que explica o fato de terem poucos 
filhos.. Os principais achados patológicos detectados em exames de prevenção do câncer 
do colo uterino (PCCU) em pacientes atendidas na Casa Mangueirão nos anos de 2005 e 
2006 foram a prevalência de Gardnerella vaginalis e Candida sp, originando a 
manifestação de casos de inflamação. 
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ESTUDO DA APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA DE FUNCIONÁRIOS DO SEXO 
MASCULINO DE UMA UNIVERSIDADE PARTICULAR PARAENSE 

PEREIRA, Everton Mesquita Dias; PEREIRA, Roose Mary Nunes 

ton_emd@yahoo.com.br 

 

O risco de morbimortalidade por doenças crônico-degenerativas e a baixa produtividade 
no ambiente de trabalho têm sido associados a baixos níveis de aptidão 
cardiorrespiratória e atividade física (MARANHÃO NETO e FARINATTI, 2006). Portanto, 
tem-se como objetivo levantar o perfil de aptidão cardiorrespiratória de funcionários 
administrativos do sexo masculino de uma universidade particular paraense.. Estudo 
transversal, observacional descritivo, realizado no Laboratório de Fisiologia do Exercício 
da Universidade da Amazônia (UNAMA). Casuística constituída por 21 funcionários da 
UNAMA-Alcindo Cacela, sexo masculino, selecionados de forma aleatória. Na coleta de 
dados utilizou-se um freqüencímetro Favor Polar, um metrônomo Quick Time e um banco 
de 40,6 centímetros. Foi aferida a freqüência cardíaca (FC) de repouso dos sujeitos 
estudados e, posteriormente, aplicado o protocolo de Mcardle do Queens College em 
banco, com freqüência de 96 passos/min durante três minutos, e no final foi novamente 
verificada a freqüência cardíaca. O resultado foi aplicado na equação VO2máx=111,33-
0,42XFCpós-teste, para a determinação do consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e a 
classificação do nível de aptidão cardiorrespiratória dos sujeitos, de acordo com a 
American Heart Association (FERNANDES FILHO, 2003). O tratamento estatístico foi 
realizado no software BioEstat 5.0 para a estatística descritiva.. O teste realizado 
provocou aumentos acentuados na FC, o que é explicado fisiologicamente. O VO2máx, 
obtido pela FC após o teste, mostrou uma média de 46,28 ±5,53 ml/Kg/min, o que 
evidencia, em relação à média etária de 33,10 anos da amostra, que estes se encontram 
em um nível de aptidão cardiorrespiratória BOA, baseado na tabela da American Heart 
Association. Verificou-se que, no geral, 42,86% dos sujeitos apresentaram condição 
Excelente, 28,57% Boa e 28,57% Regular.. Os sujeitos estudados estão em um BOM 
nível cardiorrespiratório, o que permite concluir que têm suas funções orgânicas 
preservadas e mantém boa capacidade de desempenho funcional. 
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PARASITISMO INTESTINAL NA ALDEIA INDÍGENA ASURINI- XINGÚ, SUDOESTE 
PARAENSE, BRASIL 

PEREIRA, Suellen de Nazaré 

sukyty@bol.com.br 

A prevalência de parasitoses intestinais é reconhecidamente elevada entre populações 
indígenas. Apesar do estabelecimento de medidas de atenção primária e secundária, esta 
forma de parasitismo muitas vezes se encontra fora de controle por parte dos serviços de 
saúde, em face da grande transmissibilidade dos parasitas, favorecida por fatores de 
ordem ambiental e sócio-cultural.(Coimbra Jr. & Mello, 1981; Coimbra Jr. & Santos, 1991; 
Lawrence et al., 1983; Santos et al., 1995). O presente trabalho trata-se de um estudo 
realizado na aldeia Asuri-xingu, nos meses de fevereiro á abril de 2008.Foram efetuados 
inquéritos coproparasitológicos, utilizando-se amostras de 86 índios. Primeiramente, 
procurou-se explicar junto às lideranças da aldeia a importância da pesquisa. Em seguida, 
foram distribuídos frascos para a coleta das amostras de fezes, que foram posteriormente 
etiquetadas com o número de registro de cada índio. s métodos utilizados na identificação 
dos agentes parasitários foram os de Hoffman e exame direto, disponíveis na aldeia. 
Todos os exames foram realizados utilizando-se simultaneamente os dois procedimentos, 
em ambos os inquéritos.Os dados foram organizados em um gerenciador de banco de 
dados (Dbase III) e posteriormente processados e analisados em um programa de 
epidemiologia e estatística (Epi Info 6.0). Em fevereiro de 2008, de uma amostra de 86 
índios,64 encontravam-se parasitados por pelo menos um enteroparasita. O parasitismo 
por ancilostomídeos foi encontrado em 33,3% da amostra, por Ascaris lumbricoides, em 
42,8%, por Trichuris trichiura, em 0,8%, e por Strongyloides stercoralis, em 5,6%. Quanto 
aos protozoários, Entamoeba histolytica foi encontrada em 65,1% e Giardia lamblia, em 
46,8%. Vários fatores são responsáveis pela elevada prevalência de parasitismo nesta 
aldeia. Alguns que favorecem a transmissão dos agentes parasitários têm sido 
observados, tais como defecação dentro e nas proximidades do domicílio e ausência do 
uso de calçados por grande parte da população, principalmente entre as crianças. Fatores 
ambientais não devem ser esquecidos, o clima úmido e o solo arenoso da região 
propiciam o desenvolvimento e manutenção de estágios infectantes destes parasitas. . A 
despeito das ações de saúde e saneamento empreendidas nas aldeias, a prevalência de 
parasitas intestinais ainda se encontra elevada na aldeia. A realização periódica de 
inquéritos coproparasitológicos, incluindo a determinação da carga parasitária, faz-se 
necessária para o controle das enteroparasitoses na aldeia Paranatinga, assim como para 
a avaliação das estratégias e medidas de combate a esta forma de parasitismo.Também 
se faz necessária a administração em massa de anti-helmínticos nas aldeias, para a 
diminuição das taxas de prevalência. .  
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QUANTIFICAÇÃO DA IMUNORREATIVIDADE PARA CÉLULAS DE LANGHERANS EM 
LESÕES DAS DIVERSAS FORMAS CLÍNICAS DA DOENÇA DE HANSEN 

CARMO, Lucas Santiago Santos do; QUARESMA, Juarez Antonio 

lucasantiago@gmail.com 

 

A hanseníase apresenta-se de 4 formas: virchowiana, tuberculóide, indeterminada e 
dimorfa. A hanseníase virchowiana e a tuberculóide são consideradas formas estáveis, 
enquanto que a hanseníase indeterminada e a dimorfa são aceitas como formas instáveis 
(SOUZA, 1997; RIDLEY, JOPLING, 1966). As formas mais benignas, HT e HDT, são 
conhecidas como paucibacilares e são caracterizadas pela resposta imune do tipo Th1, 
onde há  produção de citocinas ativadoras da resposta imune celular (TNF-&#945;, IL-1 e 
IFN-&#947;). Em contraste, HDD, HDV e HV são as formas multibacilares, nas quais é 
encontrado alta carga bacilar e resposta do tipo Th2, com produção de citocinas 
supressoras da resposta fagocitária (IL-4 e TGF-&#946;) (SANTOS et al.,2002; 
SPELLBERG, EDWARD, 2001; KAPLAN et al., 1989). Desta forma, a interação do bacilo 
de Hansen com as células apresentadoras de antígenos é de vital importância para a 
evolução clínica da doença.. Os pacientes envolvidos no projeto foram esclarecidos do 
estudo, são oriundos de Unidades Básicas de Saúde de Belém e de municípios próximos 
e ambulatórios médicos do Núcleo de Medicina Tropical da UFPA e foram diagnosticados 
e classificados de acordo com as normas recomendadas pela OMS. O material, oriundo 
de biópsias de pele, foi submetido ao estudo morfológico com a coloração HE e à 
marcação com pela técnica de imunohistoquímica (Estreptavidina-biotina peroxidase) 
para o anticorpo específico.  Os eventos positivos foram quantificados através da 
visualização em microscopia óptica (lente de 40x), tendo como critério a escolha aleatoria 
do campo de contagem inicial e a partir deste realizava-se a contagem em mais quatro 
campos subseqüentes, perfazendo um total de 5 campos. Os resultados obtidos durante 
os experimentos analisados estatisticamente usando o programa BIOSTAT 4.0. sendo 
considerados significantes os dados com nível de interferência p < 0,05.. Na contagem 
dos fragmentos marcados positivamente com anticorpo anti-CD1a houve diferença 
significante (T de Student), sendo os pacientes portadores da forma MHT àqueles com 
maior escore de fragmentos positivos, com média de 29,41±13,11 por campo. Na forma 
MHV observaram-se 8,3±3,75 por campo. Acredito que a proliferação frente a exposição 
antigência (Miranda & cols., 2007) seja importante em fases iniciais, onde juntamente com 
as células NK, ocorreria uma secreção de citocinas favoráveis à uma resposta Th1. 
Outras funções importantes das céls. de Langerhans na defesa contra M.leprae são: 
efeito bactericida direto e apresentação de antígenos à Células T citotóxicas que 
reconhecem antígenos apresentados especificamente por moléculas CD1 (SIELING, 
1999). O motivo, porém, pelo qual não há um aumento no número de céls. dendríticas na 
forma MHV ainda é obscuro. Como primeira linha de defesa as células de Langerhans 
tem importância na patogenia das doenças infecciosas, porém como determinantes de um 
ambiente citocínico favorável à resposta imune Th1, através de suas interrelações célula x 
bacilo e célula x célula, quando se trata da fisiopatogenia da moléstia hansênica essa 
célula adquire importância fundamental, atuando como célula-chave para o sucesso 
imunológico da resposta do hospedeiro.  
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ELABORAÇÃO DE PLANO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM AO PÁCIENTE 
PORTADOR DE CIRROSE AUTOIMUNE TIPO 1 LUIPÓIDE 

ARAÚJO, Dianne Costa; REIS, Fernanda de Carvalho; PINHEIRO, Eliene Lima 

didikas_uepa@yahoo.com.br 

 

O estudo de caso trata da assistência de enfermagem ao paciente portador de Cirrose 
Autoimune Tipo I – Lupóide, dando ênfase a complicações oriundas do paciente 
acometido. Observamos que a evolução com piora do caso clínico se dá devido à 
descompensação severa que a doença causa ao paciente. O estudo pretende elaborar 
um plano assistencial de enfermagem ao paciente portador de Cirrose Autoimune Tipo I – 
Lupóide, pretendendo identificar os possíveis diagnósticos de enfermagem, resultados 
esperados e intervenções mais adequadas e proporcionar aos acadêmicos o 
conhecimento necessário para uma boa assistência de enfermagem.. A pesquisa foi 
realizada por meio da abordagem qualitativa com estudo do tipo Estudo de Caso, no qual 
buscou-se definir uma relação entre a teoria e a prática. Pois entende-se que a pesquisa 
qualitativa permite que o pesquisador possa interagir de maneira direta com a fonte de 
informação. (CHIAZZOTTI, 1999). A coleta de dados foi realizada por meio de consulta ao 
prontuário da paciente, avaliação clínica, observação direta (acompanhamento contínuo) 
da paciente e evoluções de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem, os resultados 
esperados e as intervenções encontradas para o estudo de caso pesquisado foram 
respectivamente: Risco para Infecção relacionado ao local de Invasão do Organismo 
secundário a Intubação/Evoluirá com melhora do quadro apresentado/Lavagem 
meticulosa das mãos, utilizar técnicas assépticas, restrição de procedimentos invasivos e 
monitorar o uso excessivo de antimicrobiano; Volume de Líquido Excessivo relacionado a 
Hipertensão Portal Secundário a Doença Hepática/Apresentará diminuição do 
edema/Realizar e monitorar balanço hidroeletrolitico, monitorar gatejamento.. 
Constatamos então, que o enfermeiro deve prestar uma assistência de enfermagem 
pautada nas necessidades apresentadas pelo paciente, levando em consideração a 
patologia em questão, a fim de traçar um Plano Assistencial que atenda de maneira 
integral e humanizada as reais espeficidades de cada paciente. 
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ESMAGAMENTO DE MÃO – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

OLIVEIRA, Larisse Marionor Santana de 

enfermeiraoliveira@yahoo.com.br 

 

A ferida traumática é conceituada como uma lesão tecidual, abrangendo desde uma 
simples escoriação cutânea, passando por uma ferida com grande destruição tecidual e 
perda de substâncias, até as amputações de membros e segmentos, destes muitas vezes 
produzindo deformidades permanentes ou mesmo a morte do doente. Objetivamos relatar 
a evolução de uma lesão com a utilização de carboximetilcelulose com prata iônica e 
alginato de cálcio e sódio de um paciente que seria submetido a amputação de mão 
esquerda.. Utilizou-se com metodologia uma abordagem descritiva, a fim de descrever a 
evolução de uma lesão em região mão esquerda. Realizou – se o acompanhamento 
através da evolução das características das lesões e através de fotografias, após 
assinatura do termo de consentimento livre esclarecido pelo paciente, sendo respeitada a 
sua identidade seguindo a resolução nº 196/ 96. A pesquisa foi realizada nos Hospital 
Metropolitano de Urgência e Emergência, no Estado do Pará, no ano de 2008.. JPS,vitima 
de acidente de trabalho com esmagamento de mão esquerda por marromba.Admitido no 
dia 15/04,submetido à limpeza cirúrgica.Evoluindo com cianose do 4º quirodáctilo e 
dificuldade de retorno venoso,lesão extensa com odor fétido,com exsudato 
purulento,iniciado a utilização de hidrogel e carboximetilcelulose com prata iônica mantido 
conduta por 48 horas,porém sem melhora.Dia 22/05 foi acionado a Comissão de 
Prevenção e Tratamento de Feridas para avaliação da lesão sendo indicado limpeza 
cirúrgica e submetido no mesmo dia e sendo informado pela equipe da traumatologia a 
hipótese de amputação da mão,trocado conduta para carboximetilcelulose com prata 
iônica associado a  alginato de cálcio e sódio,mantida por 9 dias.Havendo evolução da 
lesão com a presença de tecido de granulação,pouco tecido desvitalizado e diminuição de 
exsudato trocado conduta para hidrogel e carboximetilcelulose por 10 dias,com evolução 
da lesão com tecido de granulação e submetido a enxertia..  Notamos a evolução da 
lesão complicada e grave em 17 dias, observamos um excelente resultado do 
carboximetilcelulose com prata iônica, alginato de cálcio e sódio e hidrogel na melhora da 
lesão. Através dos curativos biológicos o cliente deixou de amputar sua mão esquerda, 
visto que ocorria este grande chance para a equipe da traumatologia realizar tal 
procedimento. Percebemos que através da disponibilidade de produtos de alta tecnologia 
no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, e a habilidade do profissional na 
indicação e utilização dos mesmos e a persistência do enfermeiro no tratamento, 
favoreceu a sistematização do cuidado com a lesão, posto que o paciente não fosse 
submetido a uma amputação, o que afetaria para sempre sua vida. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: hidrogel e hidrofibra com prata na restauração de lesão 
traumática 

BITTENCOURT, Margarete Carrera; OLIVEIRA, Larisse Marionor Santana de 

meg@hmue.org.br 

 

A ferida traumática é uma lesão tecidual, causada por um agente vulnerante que atuando 
sobre qualquer superfície corporal, promovendo uma alteração na fisiologia tissular, com 
ou sem solução de continuidade do plano tecidua. Nosso objetivo é relatar a evolução de 
uma lesão complicada pós-trauma com utilização de hidrogel a base de 
carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio hidrofibra com prata iônica. Utilizamos 
abordagem qualitativa descritiva. Realizamos o acompanhamento da lesão através da 
evolução da lesão e através de fotografias, após assinatura do termo de consentimento 
pela geitora da paciente, posto que a mesma era menor de idade. Tal pesquisa foi 
realizada no Hospital de Urgência e Emergência, no Estado do Pará, Respeitando a 
resolução 196/96, a qual regulariza a pesquisa com seres humanos. . Adolescente de 15 
anos,admitida no 22/12,vitima de atropelamento com laceração de região perineal, com ID 
fratura de ilíaco.Sendo submetida a tratamento cirúrgico de urgência,drenagem de 
abscesso pélvico+laparotomia exploradora,realizado colostomia temporária.Lesão 
extensa em região do vasto lateral e glútea intercomunicando com região perineal,com 
perda considerável de estrutura importante, presença de tecido desvitalizado,com 
abundante exsudato purulento por toda sua extensão e odor fétido,sendo submetida a 
três limpezas cirúrgicas.Iniciado curativo com irrigação de solução salina a 0,9% e 
aplicação de hidrogel associado à hidrofibra com prata iônica.Após 13 dias de 
tratamento,ferida mantendo área com esfacelo em menor quantidade, permanecendo com 
odor e área de necrose,com tecido de granulação em formação.No dia 29/01 ferida com 
tecido de granulação com diminuição acentuada de esfacelo.No dia 10/02 lesão em fase 
de granulação.Após 16 dias paciente submetida a enxertia.. Observamos a eficácia da 
carboximetilcelulose e hidrofibra com prata iônica a esta lesão traumática, visto que esta 
foi recuperada em um período mínimo de tratamento (dois meses) e notamos o controle 
da infecção instalada através da propriedade que a hidrofibra de prata iônica proporciona. 
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 
AMERICANA, NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (2003 a 2007), NO MUNICÍPIO DE 

SANTARÉM-PARÁ 

MAUÉS, Silvia Letícia Silvia; MARTINS,D. S. L. 

silvinha_maues@yahoo.com.br 

 

A leishmaniose é considerada pela OMS como uma das cinco doenças infecto-
parasitárias endêmicas de maior relevância. A LTA disseminou-se por todo o território 
nacional, até a década de 50, coincidindo com o desflorestamento provocado pela 
construção de estradas e instalação de aglomerados populacionais. A partir de 1974, com 
a ocorrência de um surto periurbano de LTA no Rio de Janeiro vários autores alertaram 
para a importância da transmissão peridomiciliar fora da região amazônica.  
Este fato corrobora-se nas alterações da história epidemiológica da LTA, que vem 
deixando de ser considerada zoonose típica de mata fechada, onde indivíduos 
eventualmente eram infectados e agora se manifesta também em residentes da zona rural 
em áreas desmatadas e próximas a cidade. Assim, este estudo teve como objetivos 
analisar o perfil dos pacientes com diagnóstico de LTA e estudar as mudanças no perfil 
destes casos, no município de Santarém nos anos de 2003 a 2007. Estudo quantitativo, 
retrospectivo e observacional, realizado através de levantamento de dados coletados do 
prontuário de pacientes atendidos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do 
município de Santarém. Foram coletados do prontuário: idade, sexo, profissão e local 
provável de contágio; e repassados para um banco de dados do Microsoft Access®. 
Foram incluídos na análise todos os pacientes com diagnóstico de leishmaniose 
tegumentar americana (LTA) confirmado, através de pesquisa direta de Leishmania em 
esfregaço de lesão de pele e/ou em casos de diagnóstico clínico epidemiológico, no 
período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007. Foram feitas análises de freqüências 
simples univariada. Todos os pacientes da presente pesquisa foram estudados, segundo 
os preceitos da declaração de Helsinque e do código de Nuremberg, respeitadas as 
Normas de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Res. CNS 196/96) do Conselho 
Nacional de Saúde – Ministério da Saúde.. Nos anos 2003 a 2007 foram diagnosticados 
640 casos de LTA no município de Santarém. A maioria em pacientes do sexo masculino, 
correspondendo a 87,96% do total de casos. Fato este relacionado ao tipo de atividade 
desenvolvida pelos mesmos. A profissão mais afetada nos anos estudados é a de 
agricultor, com 50,78% dos casos. O estudante devido se locomover por caminhos feitos 
nas matas até as escolas rurais é o segundo grupo com maior índice de casos, 11,56% 
do total. A terceira mais afetada é a de motorista, 4% do total, devido ao fato de cada vez 
mais estarem adentrando as matas para retirada de madeira com aumento do 
desequilíbrio ambiental. Referente à faixa etária, 80% do total dos pacientes com LTA 
possuem entre 15 e 50 anos, relacionado a uma maior exposição desses indivíduos aos 
vetores nas suas atividades diárias. Nos anos estudados observaram-se casos de LTA na 
zona urbana, deixando de ser doença exclusivamente de mata fechada avançando no 
sentido periurbano e urbano. O perfil dos pacientes com LTA corresponde à faixa etária 
de caráter ocupacional; sexo masculino, relacionados às suas atividades diárias; profissão 
de agricultor, desenvolvida próximo à mata com maior exposição aos vetores; e local 
provável de contágio na região de Corta Corda e Mojuí dos Campos, ambas na zona de 
planalto e casos na zona urbana, relacionado com o tipo de organização do espaço rural 
que propicia a reprodução do vetor nessas áreas. Apesar dos casos de LTA ter reduzido 
nos anos estudados, ela ainda possui características endêmicas no município de 
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Santarém. Assim, medidas de prevenção e a utilização de uma faixa de segurança entre o 
local de habitação e a floresta, a fim de se evitar o desequilíbrio ambiental, são 
necessárias para redução do contato homem-vetor em áreas de risco. Além disso, é 
fundamental a educação em saúde à população exposta ao risco, o apoio e a 
continuidade das medidas de controle, visando à prevenção de LTA e outras doenças 
endêmicas. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM HUMANIZADA A GESTANTES COM 
CARDIOPATIA 

CORDEIRO, Adriana Cristina Machado; MARTINS,N.C.N; LOPES,F.E.S 

drica.cordeiro@yahoo.com.br 

 

O referido trabalho discute sobre a assistência de enfermagem em gestantes cardiopatas, 
a qual é dividida em três momentos: anteparto, durante o parto e pós-parto objetivando 
realizar tal assistência. O método utilizado foi qualitativo descritivo onde a coleta de dados 
deu-se em um hospital público de grande porte, do estado do Pará, referência em 
materno-infantil e gestação de alto risco no município de Belém. A enfermeira(o) deve 
orientar conforme a gravidade da cardiopatia, providenciar hospitalizacão da maioria das 
gestantes, orientar quanto ao risco de aborto espontâneo, parto pré-termo, aborto 
terapêutico, risco de vida para mãe, e esterilização. Ficar atenta para evitar a insuficiência 
prevenindo ou tratando infecções, estresse, deficiências nutricionais e anemia, limitar as 
atividades da paciente . Orientá-la para evitar ganho de peso excessivo, oferecer dieta 
hipossódica, observar sinais e sintomas cardiopulmonares e minimizar o medo e a 
ansiedade, avaliar a evolução do trabalho de parto e verifica a freqüência dos sinais vitais. 
O parto vaginal é recomendado quando possível, a episiotomia e o fórcipe podem ser 
necessários para diminuir o esforço do coração. Cabe a enfermagem observar sinais de 
insuficiência cardíaca congestiva ou outras complicações, e estimular deambulação 
precoce, observar sinais de fadiga e auxiliá-la nos cuidados com o recém-nascido e com a 
amamentação. A observação de uma gestante portadora de cardiopatia foi de extrema 
importância para nossa formação acadêmica, pois a partir desse processo, enriquecemos 
nossos conhecimentos quanto à assistência prestada a essa paciente durante todo o 
período de internação hospitalar. Portanto esta exige uma maior atenção, pois é uma 
grávida de alto risco onde conhecer a gravidade da doença é primordial para assistência 
de enfermagem humanizada. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM HUMANIZADA A GESTANTE COM RUBÉOLA 

MARTINS, Nandara Celana Negreiros; CORDEIRO, A.C.M.; LOPES, F.E.S 

nandamartins_25@yahoo.com.br 

 

O referido trabalho discute sobre a assistência de enfermagem a gestante com rubéola, 
objetivando realizar tal assistência, que engloba a prevenção da infecção e o 
aconselhamento da gestante pós-infecção. O método utilizado foi qualitativo descritivo do 
tipo documental, pois baseou-se em “leitura e releitura para análise e síntese de fontes 
não-vivas”. (TEIXEIRA,2001). A rubéola é uma doença exantemática aguda, contagiosa, 
de etiologia viral, que ocorre predominantemente na infância e adolescência. Quando 
acomete gestantes, a rubéola pode ocasionar abortos, natimortos ou a Síndrome da 
Rubéola Congênita (SRC). Em sua assistência a enfermagem deve, primeiramente, 
realizar anamnese e solicitar sorologia para rubéola para todas as gestantes que iniciam o 
pré-natal. Caso seja suscetível no início da gestação, deve-se repetir a sorologia em torno 
da 14a semana de gestação. Além disso, a enfermagem deve orientar dieta balanceada, 
rica em vitamina A, complexo B e vitamina C. Diante de um quadro diagnosticado de 
rubéola deve-se realizar tratamento paliativo. A enfermagem também tem como função 
orientar a gestante e a família sobre os riscos de anomalias fetais, mínimos a partir da 
12a semana de gestação, para que não decidam por um aborto desnecessário. Em caso 
confirmado de rubéola a gestante deve ficar isolada para evitar a transmissão da 
patologia.. Obteve-se uma importante reflexão da assistência de enfermagem prestada a 
gestantes com rubéola, pois pelo processo de cuidar enriquecemos nossos 
conhecimentos quanto a assistência prestada a cliente. 
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OCORRÊNCIA DE HANSENÍASE EM COMUNICANTES ATENDIDOS POR UMA 
UNIDADE DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM MARITUBA-PA, NO PERÍODO DE 

2002 A 2006 

SILVA, Danilo Santos  

dabioenf@yahoo.com.br 

 

A hanseníase atinge atualmente cerca de dez a doze milhões de pessoas em todo o 
mundo, principalmente das camadas menos favorecidas e se apresenta endêmica em 
todas as regiões brasileiras, sendo uma moléstia de evolução prolongada com grande 
potencial incapacitante. Os comunicantes intradomiciliares de hansenianos têm o risco de 
contrair a doença várias vezes aumentado, desta maneira é indispensável à existência de 
dados referentes aos comunicantes em todos os programas de controle de casos de 
hanseníase, pois, em se tratando de uma doença transmissível, o diagnóstico precoce 
dos casos pode ser iniciado pelo controle dos comunicantes. . Trata-se de um estudo 
transversal de caráter retrospectivo englobando os anos de 2002 a 2006, realizado no 
período de novembro e dezembro de 2007 com 871 casos hansenianos dos quais 66 
eram casos comunicantes, a partir dos quais o estudo foi realizado. A incidência de casos 
comunicantes hansenianos foi de 7,6%. Do total de casos, a maioria apresentou de 0 a 5 
comunicantes registrados na unidade (80%). Ainda em relação ao total de casos índices, 
a maioria apresentou de 0 a 5 comunicantes registrados examinados (98,4%). 
Considerando somente os casos comunicantes, o ano de 2004 foi o que obteve um maior 
número de registros (33,3%), a faixa etária predominante foi de 41 a 50 anos (24,2%) e o 
sexo masculino representou 57,6% dos estudados. A forma mais freqüente foi a dimorfa 
(42,4%) sendo a maioria dos pacientes provenientes do município de Marituba (66,7%). A 
maior parcela dos estudados não apresentava incapacidade (75%) e realizavam 
tratamento multibacilar (65,1%). Portanto, a ocorrência de casos comunicantes de 
hansenianos atendidos pela Unidade de Referência Especializada Marcelo Cândia 
(Marituba-PA) no período 2002 – 2006 foi de 7,6%. A pesquisa aponta a necessidade de 
uma maior atenção das equipes de saúde no desenvolvimento dos programas de 
educação e saúde relacionados ao combate da hanseníase e controle dos comunicantes.        
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM ÚLCERA GÁSTRICA: estudo de caso no 
hospital Ofir Loyola 

FLEXA, Joana Kátia de Mendonça; SANTANA,M.B; GUERREIRO,D.D; PEREIRA,K.R 

joflexa_enf@yahoo.com.br 

 

Úlcera gástrica é a lesão do revestimento (mucosa) do estômago, que pode ser 
acompanhada de lesão do esôfago ou duodeno.As principais causas são a ação da 
bactéria Helicobater pylori,uso de medicamentos antiinflamatórios e aspirina,além do fumo 
que facilita o aparecimento da úlcera e dificulta sua cicatrização. A característica mais 
comum da úlcera é a dor,geralmente referida como uma queimação,e às vezes,como dor 
de fome,pode acontecer da úlcera não causar sintomas e a primeira manifestação ser 
uma complicação da doença como sangramento e perfuração.O diagnóstico é feito 
basicamente através das queixas e de sua confirmação pela endoscopia digestiva,ou 
quando não está disponível, pelo raio-x contrastando o estômago e duodeno.Outros 
procedimentos são complementares à endoscopia,como a retirada de um fragmento da 
úlcera (biópsia para exame). Os principais tratamentos utilizados são os antiácidos para 
neutralizar o excesso de ácido existente no estômago ou para inibir sua secreção. No 
sentido de viabilizar a pesquisa proposta e atender seus objetivos o modelo utilizado foi o 
estudo de caso, realizado no Hospital Ofir Loyola nos dias 20 e 21 de maio de 2008. 
Partindo desse modelo e buscando atingir os objetivos propostos, desenvolveram-se as 
seguintes etapas: -Revisão teórica sobre o assunto relacionado. -Realização de um 
Estudo de Caso aplicando a Anamnese (revisão de prontuário) e o Exame Físico no 
paciente. -L.G.S.C.,64 anos sexo masculino,casado,residente em Capanema-PA.Foi 
admitido no Hospital Ofir Loyola (HOL) no dia 16 de maio de 2008,internado para cirurgia 
oncológica,diagnosticado com C16.0-neo gástrico.Há quatro meses com quadro de 
enjôo,cefaléia,dor gástrica.Fez endoscopia  em Capanema onde foi diagnosticada úlcera 
gástrica e abdominal. Em Belém foi submetido à gastrectomia subtotal (laparotomia 
exploratória + gastroentero/anastomose);cirurgia eletiva,potencialmente contaminada de 
grande porte.O diagnótico de enfermagem (realizado em 20/05/2008) foi de risco para 
infecção relacionado ao local de incisão do organismo secundário à cirurgia, 
apresentando conforto prejudicado relacionado ao traumatismo dos tecidos e espasmos 
da musculatura reflexa. O exame físico (realizado em 21/05/2008) mostrou que o paciente 
encontrava-se consciente,com sinais vitais nos padrões normais. O abdômen 
apresentava-se com dor leve a palpação, com sonda vesical de Foley e bolsa coletora de 
colostomia. O estudo de caso mostra a importância da conduta da equipe de 
enfermagem, para uma boa recuperação do paciente,procedimentos como aferição e 
registro dos sinais vitais,realização de curativo nas ferida operatória,medir e anotar débito 
e aspecto de dreno, soro e monitorar queixas de dor,proporcionam uma assistência 
integral e individualizada para o paciente e sua família. Assim o conhecimento sobre a 
úlcera gástrica é de extrema relevância para a classificação de seus graus de 
desenvolvimento, a fim de promover estratégias para sua prevenção e 
tratamento,otimizando um atendimento humanizado e a assistência prestada. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE CIRANÇAS DE 7 A 10 ANOS DE IDADE, ESTUDANTES 
DE ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DE BELÉM 

SOUZA, Divaldo Martins de 

divaldodesouza@superig.com.br 

 

Uma boa avaliação do estado nutricional permite o acompanhamento e a reorientação 
para uma boa e saudável alimentação, além do encaminhamento à programas de 
exercício físico dentro das necessidades individuais de cada criança, auxiliando na busca 
da saúde. O problema central deste estudo foi identificar qual o perfil nutricional de 
crianças de 7 a 10 anos de idade, estudantes de escolas públicas e particulares de 
Belém? O objetivo do estudo foi o de identificar o estado nutricional de crianças 
integrantes da amostra do estudo. O estudo foi do tipo descritivo e comparativo.. A 
amostra foi constituída por 208 crianças, sendo 161 de escolas públicas (10 meninas de 7 
anos, 25 de 8 anos, 31 de 9 anos e 30 de 10 anos; 10 meninos de 7 anos, 12 de 8 anos, 
18 de 9 anos e 25 de 10 anos e 47 de uma escola particular (6 meninas de 7 anos, 4 de 8 
anos, 5 de 9 anos e 3 de 10 anos; 5 meninos de 7 anos, 7 de 8 anos, 8 de 9 anos e 9 de 
10 anos). Os dados foram tratados através da estatística descritiva, do teste t de Student 
e da correlação linear de Pearson. Nas meninas se viu diferença no percentual do peso 
nos 7 anos de escolas públicas e de escolas particulares; no percentual da estatura se 
observou diferença no grupo de 9 anos; No percentual da relação entre o peso/estatura, 
observou diferença. Nos meninos se viu diferença nos 10 anos, onde os das escolas 
públicas apresentam um percentual de peso e um percentual de relação entre 
peso/estatura menores que os das escolas particulares. Foram encontradas correlações 
nas meninas entre idade e percentual de peso, entre idade e percentual da estatura e 
entre idade e percentual da relação entre peso/estatura. Nos meninos se observou 
correlação entre idade e percentual de relação entre peso/estatura Comparando meninas 
e meninos para cada grupo observou-se nos 9 anos que as meninas tem percentual de 
relação entre peso/estatura menor que os meninos. Nos 10 anos se verificou que as 
meninas tem percentual do peso, percentual da estatura e percentual da relação 
peso/estatura menores que os meninos. Conclui-se que meninos e meninas diferem de 
forma relativa para os parâmetros investigados no estudo, além de que os estudantes de 
escolas particulares se encontram em um estado de saúde menos favorável que os das 
escolas públicas. 

Palavras-Chave: Estado nutricional; Saúde; Estudantes. 
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TRATAMENTO DOMICILIAR DE EMERGÊNCIA EM CASO DE QUEIMADURA 

GUERREIRO, Diana Damasceno; FLEXA,J.K.M; PEREIRA,K.R 

ddg22_@hotmail.com 

 

Queimaduras são lesões da pele,provocadas pelo calor,radiação, produtos químicos ou 
certos animais e vegetais, que causam dores fortes e podem levar a infecções.Costuma-
se classificar as queimaduras de acordo com a profundidade da pele lesada 
em:Queimadura de primeiro grau:é a queimadura mais superficial e caracteriza-se por 
deixar a pele hiperemiada,edemaciada e extremamente dolorida (uma exposição 
prolongada ao Sol pode desencadear este tipo de lesão);Queimadura de segundo 
grau:caracteriza-se pelo aparecimento da flictena que é a manifestação externa de um 
descolamento dermo-epidérmico;Queimadura de terceiro grau:caracteriza-se pelo 
aparecimento de uma zona de morte tecidual (necrose),é a mais profunda e a mais 
grave.. As informações contidas neste trabalho foram obtidas através da revisão 
bibliográfica com abordagem qualitativa.. O corpo possui cerca de 15% do peso corpóreo 
de um adulto que corresponde à pele,que é o maior órgão do corpo humano.A sua função 
é proteger o corpo contra infecções,é também órgão sensorial do tato,dor,dando-nos a 
sensação da temperatura e da pressão exercida sobre ela.Em uma área queimada,temos 
perda do controle da temperatura e de fluidos orgânicos,de água e da barreira contra 
infecção.Assim sendo quando a queimadura é extensa e profunda,surgirá graves 
alterações metabólicas,hormonais e imunológicas.Na fase imediata após a queimadura,as 
necessidades energéticas do paciente queimado se aproximam do limite de reserva 
fisiológica, excedendo em até duas vezes os níveis calóricos basais exigidos por uma 
pessoa saudável.O quadro de hipermetabolismo tem intensidade e duração variável de 
paciente para paciente,dependendo de outros fatores,da extensão e da profundidade da 
superfície corporal queimada,da presença de infecções e da eficácia do tratamento 
inicial.. O tratamento domiciliar de emergência é de extrema importância para o processo 
de cura da queimadura,não interessa qual a profundidade da queimadura térmica,o 
primeiro cuidado é o da interrupção da atividade agressiva aos tecidos orgânicos do 
agente agressor,podendo ser conseguido com a utilização de água corrente na zona 
lesada,bem como pode ser utilizado o creme de Sulfadiazina de prata a 1,00 %,trata-se 
de um genérico de baixo custo,que pode ser usado topicamente em muitas outras 
pequenas lesões.Portanto mais importante que prestar os primeiros socorros em 
queimaduras é prevenir tais acidentes,principalmente em épocas de festejos populares, 
como o Círio de Nazaré,em Belém do Pará,épocas nas quais é evidenciado um aumento 
de incidência do numero de queimados. 
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As doenças de caráter hídrico, sanitário e higiênico são responsáveis por 4% de todas as 
mortes e 5,7% das doenças de todo o mundo, dentre elas estão doenças diarréicas 
agudas, giardíase, ascaridíase, hepatite A e amebíase. (PRÜSS ET AL, 2002).No Brasil, o 
INMED (Instituto Nacional de Medicina) confirma que, no país, doenças decorrentes da 
falta de saneamento básico matam mais que a AIDS (2004 – 2005). Por esse motivo, o 
presente trabalho tem o objetivo de verificar a incidência das doenças de veiculação 
hídrica dentre os moradores da Vila da Barca. Todos os sujeitos da pesquisa foram 
estudados segundo os preceitos da Declaração de Helsinque, do Código de Nuremberg e 
das Normas de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Res. CNS 196/96) e pelo Comitê 
de Ética do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do 
Pará. Foi verificada a incidência das doenças de caráter hídrico na comunidade da Vila da 
Barca de 2002 a 2006.  Nesse contexto foram obtidos os dados estatísticos de 
prontuários de 130 indivíduos cadastrados na Unidade de Saúde da Vila da Barca de 
2002 a 2006. Os dados foram  devidamente registrados pela equipe realizadora do 
trabalho, depois foram transcritos na forma de tabelas para que se processasse  uma 
análise sobre o que será observado.Trata-se de um trabalho retrospectivo e transversal. 
Foi encontrado a prevalência de ascaridíase em 31,5% dos pacientes, de giardíase em 
30% de amebíase em 28,4% dos pacientes.Houve prevalência de 75% dessas doenças 
nas idades de 0 a  12 anos. A alta incidência de enteroparasitas como o Ascaris 
lumbricoides, a Giardia lamblia e a Entamoeba histolytica  também foi encontrada no 
trabalho de (GILIO; MIORANZA; TAKIZAWA, 2006), onde 36,5% dos pesquisados 
estavam infectados pelo Ascaris lumbricoides, 22%, pela Giardia  lamblia e 19,5% pela 
Entamoeba histolytica. Pode-se notar que nas crianças o índice de contaminação é 
preponderante sobre as outras faixas etárias, a idade é muito importante, predominando 
os casos sintomáticos entre os menores de 5 anos e declinando após a adolescência 
(REY et al, 2002). Notando-se a falta de saneamento básico adequado na Vila da Barca 
pode-se concluir que através de projetos como este em que se traça um perfil 
epidemiológico das principais doenças, programas mais focalizados nessas enfermidades 
podem ser implantados de forma mais eficaz, além de chamar a atenção para a urgência 
de uma política de saneamento básico para áreas periféricas como a Vila da Barca. 
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GESTANTE HIV-POSITIVO: contaminação vertical 
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A Síndrome da Imunodeficiência adquirida (HIV) consiste em uma preocupação mundial, 
principalmente quando esta, afeta mulheres em período reprodutivo, devido aos ricos de 
transmissão vertical. A infecção é causada por um pequeno RNA-vírus (HIV) que infecta 
preferencialmente célula contendo na sua superfície os receptores do tipo CD4, como os 
linfócitos T helper, macrófagos, algumas células do sistema nervoso central e da placenta. 
A pesquisa tem como objetivo relatar a importância do tratamento precoce no momento 
da gestação, na tentativa de se diminuir os riscos de transmissão vertical. A metodologia 
adotada baseou-se em pesquisa bibliográfica. Segundo o artigo publicado na revista 
Latino-am Enfermagem 2006, no Brasil, dados epidemiológicos mostram que dentre 
11901 casos notificados da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) em crianças 
menores de treze anos de idade, 9965 ocorrem por transmissão vertical. Estudos 
mostram que muitas mulheres tomam o conhecimento da soropositividade no momento 
do pré-natal ou ainda no momento do parto ou pós-parto. As Nações Unidas sobre AIDS 
(UNAIDS), afirma que no final de 2000, havia 36 milhões de pessoas infectadas com esse 
vírus, sendo 43% dessas mulheres. Esses índices, todavia, conduz a um aumento na 
transmissão perinatal. Segundo estimativas, 65% dos casos de transmissão materno-
infatil ocorrem no trabalho de parto, 35% no último trimestre da gestação e 3% através do 
aleitamento materno. No entanto, com o avanço da medicina, hoje é possível que uma 
mãe HIV- positiva conduza sua gestação a termo sem que haja a contaminação do feto. É 
de estrema importância que a gestante soro-positivo, realize desde as 12 semanas de 
gestação a terapia anti-retro viral, AZT, na tentativa de se reduzir esses índices de 
transmissão vertical e, desta forma, proteja seu bebê de uma possível infecção. No 
decorrer do Pré-natal, essa gestante deverá ser acompanhada por uma equipe treinada 
que lhe ofereça um acompanhamento psicológico, cujo objetivo seja explicar-lhe sua 
patologia, formas de contágio, a importância do tratamento e a prevenção. Além disso, é 
necessário que no atendimento, tanto hospitalar quanto ambulatorial, haja uma 
assistência de enfermagem eficiente pautada sempre na ética profissional da seriedade e 
respeito, mostrando-se a dispor as causas do paciente.  
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A anemia pode ser definida como uma concentração de hemoglobina no sangue abaixo 
do normal resultante da carência de um ou mais nutrientes essenciais. Estima-se que 
90% de todos os tipos de anemias no mundo sejam ferropriva. (Ministério da Saúde, 
2007). O tratamento recomendado é a reposição oral de ferro aliada a orientação 
dietética. (Halsman, 2003). Este é um estudo clínico-epidemiológico, prospectivo, 
transversal, observacional, de estatística descritiva, financiado por bolsa de iniciação 
científica. A amostra compôs-se de 35 crianças que, após 6 meses de acompanhamento 
no Ambulatório de Anemias Carenciais da Universidade do Estado do Pará, não 
alcançaram uma taxa de hemoglobina adequada para a idade (11.0g/dl de 0 a 6 anos e 
12.0g/dl de 6 a 12 anos). Avaliou-se: faixa etária, sexo, grau de anemia na admissão, 
tempo, adequação e/ou interrupção do tratamento, falta às consultas, presença de 
sintomas relacionados ao tratamento, de co-morbidades associadas à anemia, taxas de 
hemoglobina, renda per capita e escolaridade materna, buscando-se verificar causas de 
insucesso no decorrer do tratamento de anemia ferropriva das crianças atendidas neste 
ambulatório. A amostra se constituiu principalmente por crianças na faixa de 2 a 6 anos 
(65,7%) e do sexo masculino (57,2%). À admissão, 74,4% possuíam anemia leve, com 
tempo de tratamento maior que 2 anos em 51,5% dos casos e evolução da hemoglobina 
oscilante, com melhoras e recaídas (65,7%).  Foi encontrada uma quantidade 
considerável de pacientes que faltaram consultas (34,3%) e que administravam o ferro de 
maneira inadequada (45,7%). A grande maioria (80%) interrompeu o tratamento por 
algum motivo, sendo a causa mais comum a falta de dinheiro para comprar o ferro 
(42,8%). Outro motivo foi os sintomas gastrointestinais pelo ferro, que acometiam 57,2% 
das crianças, além de intercorrências durante o tratamento, destacando-se infecções 
(65,7%) e parasitoses (85,7%). O consumo inadequado de leite (22,8%) e de carne 
vermelha (17,1%) foi pouco expressivo. A renda per capita das famílias ficou entre 
R$100,00 e R$200,00 (54,3%) e a escolaridade materna foi Ensino Médio Completo em 
42,9% dos casos. Pode-se concluir que a interrupção do tratamento da anemia, aliada à 
administração incorreta do ferro oral e à alta taxa de infecções e parasitoses intestinais 
durante o tratamento foram os fatores determinantes para o insucesso do tratamento da 
anemia nas crianças estudadas. 
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Ao trabalharmos com a temática de educação e prevenção à saúde voltada para as 
doenças sexualmente transmissíveis, deparamo-nos com desafios que devem ser 
vencidos. Entendemos que apesar de tantas informações serem veiculadas por diversos 
meios e de forma exaustiva, o número de casos novos de DSTs/AIDS e de gravidez na 
adolescência em todas as camadas sociais nos mostram que apenas as informações não 
são suficientes para reverter esse quadro, que atinge principalmente o adolescente e 
jovens adultos. O Objetivo de tal atividade foi oferecer aos acadêmicos de enfermagem a 
oportunidade de uma atividade junto à comunidade com sensibilização dos adolescentes 
do ensino médio e fundamental, nessas temáticas. Este trabalho trata de atividades 
didático-pedagógica vivenciada por alunos do Curso de Graduação em Enfermagem, 
primeiro ano bloco II participantes de uma oficina educativa preventiva em DST/AIDS, 
para a comunidade estudantil do ensino médio fundamental da Escola Marta da 
Conceição localizada em cotijuba(Belém - Pará). Foram utilizados metodologias de ensino 
montadas em painel demonstrativo das infecções com orientações dialogadas, discussão 
e esclarecimento de dúvidas, atendendo uma população de 100 estudantes do ensino 
médio e fundamental na faixa etária entre 11 a 18 anos distribuídos no horário da manhã 
e tarde, materiais utilizados na oficina foram cartilhas, folders educativos, álbum seriado, 
cartazes, balões e camisinha. Através deste trabalho descrevemos o processo de 
implementação e avaliação da oficina realizada, fundamentada nos referenciais teóricos 
em Microbiologia Médica dando base ao aluno das cinco infecções selecionadas ( sífilis, 
cancro mole, gonorréia, candidíase e AIDS). Esta foi uma ação como instrumento 
educacional básico para o educador junto à comunidade. Como foi proposto neste 
trabalho relatamos a experiência didático-pedagógica vivenciada pelos alunos de 
enfermagem, com a sensibilização dos adolescentes na temática. Na avaliação feita pelos 
participantes os resultados obtidos com a dinâmica foram positivos no sentido da 
participação acadêmica, demonstrados por fala "foram bem elaborados", "é de muito 
interesse", "valeu a pena", "seria ótimo outra oportunidade" "legal" "ótimo". Os 
acadêmicos consideraram como dinâmica eficaz demonstrando por falas como: 
"esclarecedor", "informativo","participativo","aprendizado ", "boa forma de aprender". Após 
o discorrer da experiência. Concluímos que a ação saúde e educação nas escolas seriam 
fundamentais tanto para o aprendizado do Acadêmico de enfermagem como em 
contrapartida para os adolescentes do ensino médio acerca da temática em questão. 
Percebemos o interesse do aluno em ser um multiplicador de conhecimentos oferecendo 
um preparo teórico e prático dos assuntos à serem explorados. Neste sentido a oficina 
veio de encontro ao objetivo proposto sensibilizando os acadêmicos para a prática junto à 
comunidade de forma participativa e dialogada para abordagem de temas como o 
apresentado.  
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A hipertensão é um dos principais agravos à saúde no Brasil, ela ocorre, segundo o 
Ministério da Saúde, quando a pressão que o sangue faz na parede das artérias para se 
movimentar é muito forte, ficando o valor igual ou maior que 140/90 mmHg. O Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), estima que a prevalência de hipertensão 
atualmente é de 35% da população acima de 40 anos. Isso representa em números 
absolutos um total de 17 milhões de portadores da doença, segundo estimativa de 2004. 
Os dados acima citados servem de motivação para a construção do presente trabalho, o 
qual consta de uma abordagem fisiológica da pressão arterial, explicando seus 
mecanismos básicos de regulação, identificação e esclarecimento dos fatores de risco 
relevantes para tal distúrbio. Objetivo Detectar casos precoces de hipertensão arterial em 
funcionários e acadêmicos do Curso de graduação em Enfermagem/UEPA. A 
determinação da pressão arterial foi dada com o aparelho esfigmomanômetro de coluna 
de mercúrio e estetoscópio, considerando como pressão sistólica a fase I e como 
diastólica a fase V dos sons descritos por Korotkoff. Com o indivíduo sentado 
confortavelmente há pelo menos 20 minutos, a pressão arterial é determinada duas vezes 
consecutivas com intervalo entre as medidas de pelo menos um minuto. uma amostragem 
de 51 indivíduos (15 do sexo masculino e 36 do sexo feminino) considerando a faixa 
etária  19 a 66 anos. Conforme resultados obtidos no quadro abaixo, aproximadamente 
31% da pressão sistólica acima do normal e 5,8% apresentou valor da pressão diastólica 
acima da normalidade segundo a Organização mundial de Saúde. Portanto podemos 
concluir que entre discentes e funcionários do Curso de graduação em Enfermagem, 
existem pessoas propensas à se tornarem hipertensos. Os resultados mostram também 
que em funcionários de faixa etária acima dos 45 anos a prevalência é maior entretanto, a 
ocorrência de valores pressóricos em  estudantes que possuem idade bem menor 
quando comparada com  funcionários, acima dos valores normais, que podem ainda 
evidenciar o aumento da incidência em virtude das atividades excessivas ou do próprio 
estresse emocional, que se enquadram nos fatores de risco para pressão arterial 
(hereditariedade, tabagismo, sedentarismo, estresse, dislipidemia, obesidade..). 
Concluímos com estes dados que a idade, o estilo de vida do paciente,os hábitos 
alimentares, as condições emocionais e psicológicas são fatores com influência direta 
para as possíveis ocorrências que propiciaram a hipertensão arterial, considerando 
principalmente os jovens que não se enquadram no grupo de risco. 
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Os casos de obesidade estão cada vez mais freqüentes a cada ano e a doença já pode 
ser considerada uma epidemia mundial. Em países em desenvolvimento ocorrerão os 
maiores incrementos na prevalência desta doença neste século. As implicações dessa 
situação para a saúde são desastrosas, associado-se a enormes custos econômicos e 
sociais (FERREIRA, 2006). Estudos prospectivos mostram que, em 2025, o Brasil será o 
quinto país do mundo a apresentar problemas de obesidade em sua população 
(ROMERO, 2006). Em Belém, 9,2% dos habitantes são obesos. Se a tendência de 
crescimento se confirmar, em apenas três décadas Belém terá o dobro de obesos do que 
tem hoje (OMS, 2004). A atividade física regular, aliada a uma boa alimentação, seria o 
ideal para manter ou reduzir o peso corporal  (GUEDES, 2002).Por esse motivo, o 
presente estudo tem como objetivo avaliar o perfil alimentar dos pacientes atendidos pelo 
Programa Saúde da Família na Vila da Barca, e comparar o mesmo entre obesos e não 
obesos. Todos os sujeitos da pesquisa foram estudados segundo os preceitos da 
Declaração de Helsinque, do Código de Nuremberg e das Normas de Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos (Res. CNS 196/96). Trata-se, de um trabalho comparativo, 
quantitativo, prospectivo, transversal e analítico. Foram coletadas medidas 
antropométricas e aplicado um questionário com as seguintes variáveis: pratica ou não de 
atividade física; número de refeições diárias; principal modo de preparo dos alimentos e 
alimentos consumidos com maior frequência, em 84 pacientes atendidos na Unidade 
Saúde da Família (USF) da Vila da Barca, no mês de Novembro de 2007, em Belém do 
Pará. Foram incluídas pessoas de ambos os sexos, acima de 18 anos, sendo excluídos 
aqueles que apresentaram deficiências auditivas e/ou fonoaudiólogas graves, ou algum 
déficit cognitivo que os impossibilitem de responder aos questionamentos. Foi aplicada 
análise estatística descritiva, sendo informados os valores percentuais dos dados 
analisados. Incidência de 27,3% de obesos (O.) e 72,7% de não obesos (N.O.). A pratica 
de atividade física por 26,09% dos O. e 34,43% dos N.O., não se mostrou como uma 
variável significativa, concordando com Beraldo 2004, quando diz que apenas o estilo de 
vida não é determinante da doença. 66,66% dos N.O. e apenas 39,13% dos O. realizam 
mais de três refeições diárias, o que é justificado porque o hábito de omitir refeições 
contribui para o desenvolvimento e manutenção da obesidade, pois induz a um aumento 
da ingestão calórica devido a fome ocasionada pelo jejum (CATERSON, 2002). Ambos 
apresentam o cozido como principal forma de preparo dos alimentos: 60,66% dos O. e 
47,82% dos N.O. Os alimentos que apresentaram maior disparidade no número de 
pessoas de cada grupo que os consomem diariamente foram: Arroz: 73,91% dos O. e 
24,59% dos N.O.; e açúcar: 43,47% dos O. e 24,59% dos N.O. Isso mostra que os 
carboidratos são as mais importantes fontes energéticas da maioria dos indivíduos 
obesos. Os achados mostram que os grupos pesquisados têm um perfil alimentar 
característico, sendo que na comparação com os não obesos, os obesos apresentam 
menor número de pessoas que praticam atividade física; baixo equilíbrio nutricional, com 
um número menor de refeições diárias; menor número de pessoas que utilizam o cozido 
como principal forma de preparo dos alimentos, apesar de ter sido o mais freqüente; e 
muitos indivíduos com alto nível de ingestão de carboidratos em alimentos como arroz e 
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açúcar. Desta maneira, hábitos alimentares saudáveis e estilo de vida mais ativo devem 
ser metas essenciais de programas de prevenção e tratamento de obesidade. 
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O estudo aborda a assistência de enfermagem frente à paciente grávida isoimunizada 
pelo fator Rh. Segundo LOWDERMILK (2002) a isoimunização caracteriza-se pela 
incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto - neste caso uma incompatibilidade do 
fator Rh – que resulta num distúrbio isoimune conhecido como eritroblastose fetal. A 
curiosidade a respeito do tema acrescida de experiências vivenciadas em aulas práticas 
em um hospital de grande porte no município de Belém despertou-nos o interesse em 
querer saber mais a respeito da assistência prestada à pacientes com isoimunização pelo 
fator Rh. Intervir desde o pré-natal à essa paciente é de extrema importância,pois assim é 
possível desenvolver todo um esquema de cuidados, incluindo administração de 
medicamentos e orientações a respeito deste distúrbio imunológico. Em virtude da 
problematização a qual nos propusemos pesquisar, a opção metodológica adotada foi 
qualitativa descritiva tipo estudo de caso clínico de uma paciente grávida isoimunizada 
pelo fator Rh. Segundo MINAYO (1993), este tipo de pesquisa tem como objetivo avaliar a 
natureza do problema que está sendo estudado e ainda coletar descrições detalhadas de 
variáveis existentes e uso dos dados para justificar e avaliar condições e práticas 
correntes para melhorar as práticas de atenção à saúde. 
O local da nossa coleta de dados deu-se em hospital de grande porte, público estadual, 
de referência materno-infantil e gestação de alto risco no município de Belém, além de 
pesquisas feitas em bibliotecas. O período de estudo realizou-se do dia 17 de outubro à 
26 de novembro de 2007. A coleta de dados foi obtida através de entrevista semi-
estrutura realizada com a paciente grávida isoimunizada, bem como a extração de 
conteúdo pelo prontuário. Os dados foram analisados levando em consideração as falas 
da paciente, retirando as principais idéias da mesma, além de embasamento teórico. O 
resultado obtido foi uma assistência de enfermagem planejada e sistematizada, na qual 
se pode fazer a coleta do histórico da paciente, planejamento, evolução, identificação dos 
diagnósticos e prescrições de enfermagem. Conclusão: o estudo em questão permitiu 
conhecer e analisar a isoimunização pelo fator Rh na gravidez proporcionando, assim, 
uma melhor assistência de enfermagem à paciente, para que a mesma possa apresentar 
uma gravidez sem intercorrências, um parto tranqüilo e um bebê saudável. O presente 
estudo nos permitiu conhecer e analisar a isoimunização pelo fator Rh na gravidez, com 
suas causas e prováveis efeitos à mãe e ao feto. Utilizando o método estudo de caso 
clínico tivemos a oportunidade de analisar e compreender a proposta estudada 
associando a teoria com a prática em si. Oportunizou-nos saber como a Enfermagem 
através da sua assistência pode contribuir para que uma paciente isoimunizada grávida 
receba todos os cuidados terapêuticos que necessita a fim de ter êxito durante o 
transcorrer da gestação. E como já dizia Glat “o pesquisador dono do saber desce do seu 
pedestal para ouvir o que o sujeito tem a dizer sobre ele mesmo partindo do que ele 
acredita ser importante sobre a sua vida”, traduzindo a gratidão que devemos à 
entrevistada, a qual através de seus relatos nos deu informações de grande relevância, 
contribuindo para a elaboração de uma assistência de enfermagem individualizada, 
holística e adequada.  
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O crescente aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade como conseqüência de 
um estilo de vida sedentário tem sido observado em diferentes regiões do mundo e em 
diversos seguimentos sociais causando grande preocupação entre autoridades sanitárias 
e na população em geral. Concomitantemente há um aumento substancial das doenças 
crônicas não transmissíveis. Em contra partida os efeitos da prática de exercícios físicos 
são essenciais para o controle da gordura corporal e estão claramente descritos na 
literatura. Contudo a prática de exercício físico é inversamente proporcional a idade, 
sugerindo que adolescentes estão propensos a ser acometido por essas patologias. 
Assim, há uma grande preocupação quanto à aptidão física dos adolescentes, 
contribuindo para a promoção da saúde. O objetivo deste estudo é avaliar o IMC (índice 
de massa corporal) e a associação com o padrão de exercícios físicos em adolescentes 
de uma escola particular do município de Ananindeua (PA). Foram avaliados e 
investigados 41 (quarenta e um) adolescentes de uma escola particular do município de 
Ananindeua (PA), com idade entre 12 e 15 anos. Foi realizada a caracterização do perfil 
antropométrico de adolescentes, de ambos os sexos, tais como sexo e estatura, para a 
verificação do IMC (índice de massa corporal), em que foi calculado mediante a relação 
entre a massa corporal e a estatura(2), senda a massa corporal expressa em quilogramas 
e a estatura em metros, seguida da classificação dos adolescentes em baixo peso, 
eutróficas, sobrepeso ou obesidade (COLE et al., 2007). Dos 41 (quarenta e um) 
adolescentes, 56,1% são do sexo masculino (n=23) e 43,9% são do sexo feminino (n=18). 
Verificou-se que 36,6% adolescentes não praticam qualquer exercício físico fora escola e 
63,4% tem o hábito de praticar exercício físico fora da escola. Dentre os adolescentes que 
tem o hábito de praticar exercício físico, 73,1% são do sexo masculino e 26,9% são do 
sexo feminino, sendo que 19,2% foram classificados com baixo peso, 61,6% foram 
classificados como eutróficos e 19,2% foram classificados com sobrepeso. Os dados 
evidenciam a importância em promover mudanças quanto ao estilo de vida, adotando 
hábitos saudáveis, principalmente em adolescentes quando a personalidade está sendo 
formada, que, por conseguinte tenderão á manterem-se ativos por toda vida. Deste modo, 
tais alterações ao estilo de vida poderão reduzir a incidência da morbidade/mortalidade na 
vida adulta. 
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RESPOSTA HUMORAL AO ANTÍGENO DO MYCOBACTERIUM LEPRAE (anti–pgl-1) 
EM INDIVÍDUOS CO-INFECTADOS COM O VÍRUS DA IMUNODEFICÊNCIA HUMANA 

(HIV) 

FRANCO, Caroline Alves 

annefranco22@gmail.com 

 

Desde o primeiro relato de co-infecção humana pelo vírus HIV e o Mycobacterium leprae 
várias questões foram levantadas sobre as conseqüências dessa interação. O anti-PGL-1 
é anticorpo específico para o antígeno PGL-1, glicolípide fenólico da parede do M. leprae. 
Não apresenta reação cruzada com outras micobactérias . Encontrou-se especificidade 
de aproximadamente 98% e sensibilidade de 80 a 100% para formas multibacilares e de 
30 a 60% de sensiblidade para detecção de formas paucibacilares. A importância 
epidemiológica da Hanseníase e infecção pelo HIV, a dificuldade do diagnóstico precoce 
de ambas, a possibilidade de incapacidades na hanseníase e óbito na infecção pelo HIV, 
tornam a co-infecção dessas morbidades de grande interesse em saúde pública. Este 
estudo propõe-se a analisar a resposta sorológica ao PGL-1 nesses pacientes, que 
constitui uma das lacunas dos aspectos clínicos e laboratoriais da co-infecção. Realizou-
se um estudo com 27 casos de co-infecção HIV/hanseníase e 25 controles portadores de 
hanseníase não portadores de HIV. Consideraram-se casos de co-infecção indivíduos HIV 
positivos em testes sorológicos de triagem (ELISA) e confirmatórios (Imunofluorescência 
Indireta e Western Blott), apresentando sinais e sintomas para hanseníase segundo 
critérios de diagnóstico recomendados pelo Ministério da Saúde (MS) (2002) e 
complementados por pesquisa de BAAR na linfa e histopatologia das lesões. 
Consideraram-se controles pacientes apresentando sinais e sintomas para hanseníase 
segundo mesmos critérios e apresentando teste rápido (determine) negativo para HIV. 
Todos os pacientes deram seu aceite livre e esclarecido de consentimento por escrito 
após a aprovação pela Comissão de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Núcleo de 
Medicina Tropical da UFPA. As técnicas sorológicas para detecção do anti-PGL-1 foram 
feitas através de ELISA e ML Flow em ambos os grupos. A positividade para o anti-PGL-1 
foi maior no grupo controle quando comparada aos co-infectados, em ambos os testes 
diagnósticos, e restritas ao pacientes multibacilares. Poderia ser esperada a positividade 
em todas as formas clínicas nos co-infectados, considerando-se que pacientes portadores 
de HIV /AIDS, apresentam desregulação imune devido à morte de células T-helper (Th) e 
que haveria uma mudança do perfil de citocinas de uma predominante resposta do tipo 
celular (Th1) em direção à resposta humoral (Th2). A negatividade para o anti-PGL-1 em 
pacientes paucibacilares co-infectados contraria a idéia de que a infecção pelo HIV 
aumentaria a resposta humoral para o M. leprae. Porém, as médias dos títulos de anti-
PGL-1 entre pacientes paucibacilares foram maiores naqueles no estágio de AIDS em 
relação ao de HIV. Não houve aumento da resposta humoral ao M. leprae detectada por 
anti-PGL-1 através dos testes de ELISA e ML Flow em pacientes co-infectados com o 
vírus da imunodeficiência humana (HIV), quando comparados a pacientes com 
hanseníase não portadores do HIV. 
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CLIMATÉRIO: uma revisão sistemática da literatura 

MAGNO, Lílian Danielle Paiva; PEREIRA, A.J.F; SILVA,T.B 

liliandaniellemagno@yahoo.com.br 

 

O estudo elucida as repercussões do climatério, as características clínicas e 
epidemiológicas, por meio da comparação entre os diferentes estudos publicados. O 
climatério é a fase da vida da mulher em que ocorre a transição do período reprodutivo ao 
não-reprodutivo. O Ministério da Saúde estabelece o limite etário entre 40 a 65 anos, 
dividido em: pré-menopausa em geral, após os 40 anos; perimenopausa inicia dois anos 
antes da última menstruação e vai até um ano após; pós-menopausa começa um ano 
após o último período menstrual. Os principais sintomas são: a instabilidade vasomotora, 
distúrbios menstruais, psicológicos, urogenitais, do sono, osteoporose, alterações 
cardiocirculatórias, sexuais e da qualidade de vida. Alguns sintomas provêm do 
esgotamento dos folículos ovarianos, seguido da queda progressiva da secreção de 
estradiol e estrogênio circulante. A intensidade das modificações depende também do 
ambiente sociocultural, fatores psicoemocionais e das condições de vida. Foi realizada 
revisão da literatura através de busca eletrônica nas bases de dados LILACS, WHOLIS, 
ADOLEC E SCIELO, incluindo artigos publicados entre o período de janeiro de 2003 a 
maio de 2008 e utilizando como estratégias de busca as seguintes palavras no resumo: 
Climatério e ciclo menstrual. Entre os critérios de seleção dos artigos, foram considerados 
relevantes os trabalhos a respeito do climatério que fazem uso da literatura, além de 
estudos clínicos e epidemiológicos, escritos em português, inglês e espanhol.  Os 
resumos dos artigos reunidos pela busca eletrônica foram analisados por três revisores 
independentes, que selecionaram, conforme os critérios de inclusão e exclusão, os 
trabalhos relevantes à revisão. Caso não houvesse concordância entre os revisores 
quanto à seleção de algum artigo, era feita uma discussão específica em relação ao 
assunto, até que um consenso final fosse estabelecido. Cerca de 60 a 80% das mulheres 
referem algum sintoma durante o climatério, os mais relatados são os fogachos e as 
alterações menstruais. Tontura e taquicardia também são percebidos. As disfunções 
sexuais acometem 25% a 33% das mulheres entre 35-59 anos e 51% a 75% das 
mulheres entre 60-65 anos. O hipoestrogenismo causa atrofia urogenital, levando a 
urgência miccional, ressecamento vaginal, dispareunia e diminuição da atividade sexual. 
O humor depressivo, o envelhecimento físico e a tendência a aumento de peso após a 
menopausa, afetam a auto-imagem, favorecendo a baixa auto-estima. Em torno de 60% 
das mulheres na menopausa tem um rápido ganho de massa ponderal entre 2,5kg e 
5,0kg, cuja etiologia ainda não é totalmente conhecida. Entretanto uma parcela do peso 
ganho nesta fase pode ser atribuído à redução da atividade física. A obesidade 
perimenopausal possui forte correlação com o aumento dos riscos de morbimortalidade 
nessa idade, com destaque para as doenças cardiovasculares. . O climatério é um 
período de diversas modificações no organismo feminino, é uma fase da vida complexa, 
pois não inclui apenas as modificações fisiológicas, há também a influência do ambiente 
sociocultural e fatores psicoemocionais. Portanto o conhecimento sobre o climatério não 
deve se restringir aos especialistas, e sim chegar à população em geral, inclusive as 
próprias mulheres, para que se tenha a percepção de que é uma transição normal, com 
novas possibilidades e qualidade de vida. 
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ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL COM CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE 
RISCO PESSOAL E SOCIAL: conquistando cidadania e qualidade de vida 

CAMPOS, Débora Ribeiro da Silva; PASSARELLI, Maressa Solyanne 

debora_rsc@yahoo.com.br 

 

Durante o projeto “Trilhas da Vila, Pontes de Saberes: educação popular em saúde e 
meio ambiente”, aprovado na chamada de extensão da Universidade do Estado do Pará, 
realizou-se, entre março e novembro de 2007, ações interdisciplinares de educação em 
saúde e meio ambiente com o público infantil residente na área de palafitas da Vila da 
Barca –Belém–PA, região caracterizada por extrema carência quanto aos aspectos de 
moradia, saneamento, infra-estrutura ambiental, de educação e saúde e elevado índice de 
periculosidade, situação essa que, aliada à falta de investimento público, gera condição 
de extrema vulnerabilidade social. A experiência nos parece relevante pois a situação de 
vulnerabilidade indica algumas das condições e questões sociais mais críticas, que 
envolvem a falta ou precarização da moradia, do trabalho, da escolarização, da educação, 
de atenção à saúde, do lazer e das redes de suporte afetivo, solidário e social 
(GALHEIGO, 2007). Foram realizados cerca de 20 encontros semanais, com média de 15 
crianças de 4 a 12 anos de idade, a cada encontro. As atividades propostas abordaram 
aspectos de saúde e cidadania, conectados ao cotidiano local, com temas sugeridos 
pelas próprias crianças, como ”Identidade pessoal e cultural”, “Saúde, ambiente e 
poluição”, “Ambiente e proteção”, “Ambiente e deveres”, “Saúde com a casa”, 
“Sexualidade e corporeidade”, “Educação como cultura popular” e “Relações 
interpessoais”, sendo que alguns foram adaptados, de acordo com as demandas que 
emergiram da própria comunidade. Foram utilizadas atividades lúdicas, dinâmicas e 
técnicas de arte-educação, expressivas e dialogadas, utilizando-se como recursos 
construção de murais, pintura, desenho, recorte, colagem, músicas e teatro, de acordo 
com os temas geradores e as demandas do público-alvo, favorecendo com que cada 
criança ali presente se tornasse, cada vez mais, sujeito de sua própria ação, consciente 
de seus atos, deveres e direitos. As atividades nos conectaram ao cotidiano das crianças, 
visto que mediam relações múltiplas, situando-nos no tempo e no espaço culturais e 
constituindo-se pelo movimento em processo de comunicação e em linguagem dos 
sujeitos participantes do processo (GALVANI, 2007). Através das atividades, percebeu-se 
que as crianças em questão estão imersas em condição de vulnerabilidade social, 
tornando-se inevitável que compreendam tal situação como normal, visto que não 
conhecem outra realidade senão essa. Observou-se, também, que as crianças acabam 
adquirindo conceitos precoces, peculiares à realidade em que estão inseridas, devido as 
condições sócio-econômicas, riscos e influências às quais estão expostas. Assim, o 
desafio ético dos profissionais é sair dos limites confortáveis e invisíveis, de sua cultura 
para tentar compreender precisamente a visão do mundo e a situação de vida do outro 
(MCGRUDER, 2002), valorizando o saber local. Buscando instigar questionamentos e 
reflexões sobre as questões mais pertinentes de acordo com o contexto cultural das 
crianças, incluímos temáticas levantadas pelas mesmas durante os encontros, pois nossa 
experiência terapêutica ocupacional, buscou favorecer que cada criança ali presente se 
tornasse, cada vez mais, sujeito de sua própria ação, consciente de seus atos, deveres e 
direitos, para que seja e se reconheça como um ser crítico e reflexivo, como um ser 
práxico. As atividades favoreceram a detecção das necessidades das crianças e o meio 
de abordagem das temáticas, estimulando o questionamento, a reflexão e a compreensão 
de aspectos de cidadania e qualidade de vida. Assim, deixamos o desejo de disseminar 
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essas reflexões e a necessidade da expansão de ações de Terapia Ocupacional social na 
região, assim como o desafio em adentrar-se, cada vez mais nesse campo, explorando 
outras possibilidades de intervenção e, acima de tudo, levando qualidade de vida e 
cidadania à comunidade.  



 201 

PACIENTE COM DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL – HIPERTENSÃO 
ARTERIAL: um relato de caso 

DIAS, Geyse Aline Rodrigues; COUTINHO, A. P. B. B.; MACIEL, J. DE P.; SANTOS,  
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O tema em estudo mostra um relato de caso de um paciente hipertenso atendido em 
programa de Saúde da Família, visando uma correlação da patologia com a atenção que 
deve ser dada ao paciente. No Brasil, cerca de 65% dos idosos são hipertensos e, entre 
mulheres maiores de 75 anos a prevalência pode chegar a 80%. Foi por isso que 
escolhemos este tema para fazer um relato de caso, voltando nossas atenções maiores 
aos planos de cuidados que serão traçados diante as situação em que o paciente se 
encontra. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, onde foi feito um 
relato de caso de um paciente em uma atividade acadêmica de prática em Unidade 
Básica de Saúde, desenvolvida por um grupo de alunas de graduação em enfermagem. 
Os resultados mostraram que a experiência que vivenciamos com o acompanhamento de 
um paciente trouxe reflexões importantes sobre a prática de enfermagem mediante a 
necessidade de um plano de cuidados encontradas no tratamento de um hipertenso, que 
fez com que melhorasse sua adesão ao mesmo. Consideramos que os profissionais de 
saúde têm o importante papel educativo na atenção básica para promoção e prevenção 
de agravos à saúde pública, fazendo com que os pacientes tenham uma maior 
regularidade ao serviço de saúde e uma melhor expectativa de vida.  
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INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE NO BAIRRO DO TELÉGRAFO: 
estudo comparativo antes e depois do PSF 

PONTES, Roberto Waldesmand Farias; JÚNIOR J R T P ; LOPES V G 
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A Hanseníase (MH) é uma doença infecto-contagiosa milenar causada pelo 
Mycobacterium Leprae, descrito em 1873 como a primeira bactéria patógena ao homem. 
Um terço da população mundial está infectada pelo bacilo de Koch que mata 2,9 milhões 
de pessoas/ano, sendo 95% em países em desenvolvimento. O Brasil é o 15º país com 
maior número de infectados pelo bacilo do Koch, apresentando 90.000 novos casos/ano. 
Apresenta também a segunda maior taxa de prevalência de MH no mundo, sendo esta 
4,68/10.000. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou no dia 24 de março de 2007 a 
semana de combate à Tuberculose. No dia mundial de combate a MH, disponibilizou 13 
postos para o seu atendimento. Com a recente mobilização governamental, o objetivo 
desse trabalho é verificar a incidência de Tuberculose e Hanseníase no Bairro do 
Telégrafo antes e depois da implantação dos Postos de Saúde da Família da Vila da 
Barca e do Telégrafo, a fim de constatar os efeitos que tais medidas estão surtindo nessa 
comunidade. O estudo realizado é do tipo retrospectivo, de coorte, transversal, de caráter 
comparativo. Este foi feito consultando, no banco de dados da Secretaria Municipal de 
Saúde (SESMA) de Belém, PA, as ocorrências de tuberculose e hanseníase registradas 
do bairro do Telégrafo, no ano de 1999, anterior à implantação das Unidades de Saúde da 
Família no Telégrafo, e no período de 2000 a 2004, que seguem sua implantação. Foram 
inclusos pacientes de ambos os sexos, na faixa etária entre 1 e 80 anos, portadores de 
Tuberculose e/ou Hanseníase, diagnosticados no período de 1999 a 2004. Os dados 
foram então analisados e discutidos com ênfase nos aspectos demográficos, 
educacionais e clínicos, bem como são citados os diversos programas e projetos 
implantados pelo Programa Saúde da Família relacionados ao tema. Os dados foram 
ainda discutidos de forma comparativa e levando em consideração a literatura mundial a 
respeito das referidas epidemias. Foi aplicado teste estatístico qui-quadrado, sendo 
p<0,05. O teste estatístico mostrou que o aumento dos casos de Tuberculose (TB) foi 
significativo independente do sexo, bem como se observou o aumento dos casos em 
todas as faixas etárias. Levando-se em consideração a escolaridade, se tem aumentos 
significativos na incidência de TB em todas as faixas de escolaridade, excetuando-se a 
faixa de zero a três anos de escolaridade. Os resultados mostram que houve queda na 
incidência de hanseníase no sexo masculino, principalmente em 2001, e não houve 
alterações importantes no sexo feminino. A evolução da Hanseníase quanto a 
escolaridade não apresentou mudanças significativas, porém é possível observar que sua 
maior incidência se encontra nas faixas mais baixas de escolaridade. Ocorreu um 
aumento da incidência de hanseníase nas faixas etárias mais elevadas, em especial de 
61 a 80 anos. Foi verificado que a implantação do PSF não diminuiu a incidência de casos 
de Tuberculose no bairro do Telégrafo, mas diminuiu a incidência de casos de 
Hanseníase no Período estudado. 
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CASOS DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM DE 2003 A 2007 
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A tuberculose é um grave problema de Saúde Pública, principalmente na idade mais 
produtiva das pessoas, destruindo a vida dos cidadãos mais frágeis socialmente. 
Acompanha a humanidade há milênios.3 Estima-se que, cerca de um terço da população 
mundial, está infectada com o Mycobacterium tuberculosis, estando sob o risco de 
desenvolver a enfermidade. O tema em estudo vem mostrar a tuberculose como uma 
problemática existente na região metropolitana de Belém de acordo com os números de 
casos novos notificados num período de cinco anos e tentar identificar os possíveis 
fatores associados que podem ser indicadores dos números existentes. Trata-se de uma 
avaliação quantitativa com abordagem qualitativa, que visa uma análise de dados, 
fornecidos pelo Serviço de Vigilância em Saúde no setor de Referência técnica de TB da 
Prefeitura municipal de Belém-Pará. Os resultados mostraram a incompatibilidade entre 
os dados fornecidos e a explícita precariedade sócio-econômica vivida pela população, o 
que causa um grande espanto pressupor que há um número tão alto de TB e que muitos 
destes não constam no Sistema de Notificações. Consideramos que a TB ainda é um 
grave problema de saúde pública. Merecendo melhor atenção para que haja maior 
detecção dos casos, e a conseqüentemente diminuição da transmissão e o número de 
casos novos. Diante disso considera-se importante a minimização dos fatores que 
contribuem para a incidência de casos novos, assim como o controle das notificações. 
Para que desta forma tenha a obtenção de números mais precisos direcionando as 
políticas públicas, bem como a capacitação e conscientização dos profissionais de saúde 
da atenção básica. 



 204 

BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO RESISTIDO NO DESENVOLVIMENTO DA FORÇA, DA 
FLEXIBILIDADE, DA QUALIDADE DE VIDA E INDICADORES DA DOENÇA, EM 

PORTADORES DE ARTRITE REUMATÓIDE 
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Diante das evidências que o homem contemporâneo utiliza-se cada vez menos de suas 
potências corporais e de que o baixo nível de atividade física contribui no 
desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas, sustenta-se à hipótese da 
necessidade de promover mudanças no estilo de vida, levando-se a incorporar a prática 
de atividades físicas. A Artrite Reumatóide está associada a uma série de eventos, 
principalmente rigidez, dor, deformidade articular, atrofia muscular e diminuição da 
funcionalidade. Os exercícios resistidos são aqueles com alguma forma de resistência 
graduável à contração muscular, sendo considerado o mais completo entre todas as 
formas de treinamento físico, aumentando a capacidade de trabalho físico, estimulando a 
força, a resistência muscular e a flexibilidade. Os objetivos do estudo buscaram verificar 
os benefícios dos exercícios resistidos no desenvolvimento da força, flexibilidade, 
qualidade de vida e indicadores da doença em portadores de Artrite Reumatóide. A 
metodologia do presente estudo está fundamentada na participação de 6 (seis) mulheres 
com idade superior a 18 anos. Submetidas a exercícios resistidos, duas vezes semanais, 
com intervalos mínimos de 48 horas entre as seções de treinamento, durante 23 
semanas. Todas as alunas assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e o 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da FHCGV (protocolo nº. 068/2006). 
Inicialmente foi feita avaliação da qualidade de vida e teste de aptidão física e verificou-se 
os indicadores da doença através de exames clínicos e laboratoriais. Em seguida, foram 
aplicados exercícios resistidos de acordo com a necessidade de cada paciente. Sendo o 
programa básico constituído de Leg Press 45º, Tração Frente, Supino Reto, Panturrilha 
Solear e Abdominal Reto. Aumentando-se a carga e acrescentando até 3 exercícios de 
acordo com a evolução individual. Após 23 semanas, as alunas foram submetidas 
novamente a avaliação da qualidade de vida e teste de aptidão física.. Os resultados do 
presente estudo indicaram que 23 semanas de exercícios resistidos, com 2 (duas) 
sessões semanais, foram suficientes para promover aumentos significativos na força 
muscular, flexibilidade, qualidade de vida e melhoras estatisticamente significantes nos 
indicadores da doença em mulheres portadoras de artrite reumatóide com idade superior 
a 18 (dezoito) anos. Ganhos esses, que foram demonstrados através do aumento 
progressivo das cargas. Deste modo podemos também concluir que o comprometimento 
da flexibilidade tem relação intima com a inatividade física, ou seja, uma vida sedentária 
prejudica essa aptidão. Se falarmos dos exercícios resistidos é preciso levar em 
consideração que estes podem pelo menos manter o nível de flexibilidade e até mesmo 
aumentá-lo. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PACIENTE GRÁVIDA PORTADORA DE 
DIABETE MELITO: relato de experiência 

FRANCO, Tissiana de Paula Pantoja de Moraes; LAGO, SJC; SILVA, LJG; SILVA,  
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O diabete melito na gestação é um grupo de doenças caracterizadas por níveis elevados 
de glicose no sangue (hiperglicemia) decorrentes de defeitos na secreção e/ou na ação 
da insulina (American Diabetes Association [ADA], Expert Committee on the diagnosis 
and Classification of diabetes Mellitus, 2003). De grande incidência entre as mulheres 
brasileiras, pode estar presente antes ou se desenvolver durante a gestação. A 
mortalidade peri-natal caiu de 65% em 1920, para os atuais 2-4% sendo os principais 
responsáveis por essa redução: o conhecimento da fisiopatologia, a terapêutica com 
insulina exógena, a introdução de novas técnicas e métodos, além do manejo 
individualizado dos casos e ao progresso nos cuidados neonatais. Os dados foram 
coletados através de roteiro de entrevista semi-estruturado, informações retiradas do 
prontuário, além de realização de exame físico. O método de estudo utilizado foi 
qualitativo descritivo, sendo o mesmo realizado em um hospital público da cidade de 
Belém, referência na área materno-infantil e gestação de alto risco no período de 17 de 
setembro à 28 de novembro de 2007. Os dados foram analisados considerando as falas 
da paciente e suas principais necessidades, além de embasamento teórico obtido através 
de bibliografias, para assim analisar a assistência de enfermagem prestada. Os 
resultados permitiram avaliar a assistência prestada, bem como diagnósticos e 
prescrições de enfermagem, e se esta está sendo feita com qualidade. Este estudo 
proporcionou conhecimentos sobre a diabete gestacional, assim como suas complicações 
maternas e fetais, e as formas de controle. Com isso foi possível elaborar uma assistência 
de enfermagem individualizada e de qualidade. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS DOENÇAS DIARRÉICAS NO PERÍODO DE JANEIRO 
A JUNHO DE 2008 NO BAIRRO DO BENGUÍ 
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As doenças diarréicas ainda são responsáveis por um número elevado de morbi-
mortalidade em todo o mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. É um 
problema de saúde pública que atinge principalmente crianças com menos de 5 anos, 
embora a incidência em adultos também seja elevada, o que preocupa as autoridades 
sanitárias. O presente estudo descreve o perfil epidemiológico da doença entre casos 
notificados à Unidade Municipal de Saúde do Benguí II, em Belém do Pará, no período de 
janeiro a junho de 2008. A equipe do PSF atua na prevenção das doenças e na atenção 
integral às pessoas. Os cidadãos locais se beneficiam da vacinação que previne o 
rotavírus, uma das principais causas do quadro diarréico. Procurou-se verificar se o 
predomínio da doença é maior em crianças ou adultos. A investigação possibilitou 
conhecer características das doenças diarréicas na população estudada, além de avaliar, 
indiretamente, o serviço de saúde dirigido ao controle da doença no Bairro do Benguí. 
Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, realizado na UMS do bairro do Benguí, 
em Belém do Pará, que atende uma população de aproximadamente 5 mil habitantes, os 
quais são atendidos por 52 agentes de saúde, que compõe a equipe do PSF. Para a 
coleta de dados foram avaliados registros de Consultas Médicas das pessoas que foram 
acometidas por doenças diarréicas, onde foram levantadas informações epidemiológicas 
da incidência da doença no local. Posteriormente foi realizada análise dos dados e 
cálculos para obtenção das médias. Foram obtidas as médias aritméticas da idade de 
todos os pacientes por mês. Durante o período de janeiro a junho de 2008, foram 
notificados 197 casos de diarréia na Unidade Municipal de Saúde do Benguí, sendo que a 
média é de 33 casos por mês. A maioria dos casos ocorreu em pessoas do sexo feminino, 
tanto em crianças como em adultos. No mês de fevereiro houve maior incidência de 
casos, podendo ser justificado pela falta do hipoclorito e devido à não imunização das 
crianças contra rotavírus neste mês, sendo que nos outros meses ocorreu a vacinação. A 
predominância é maior em crianças, o que pode ser justificado pela baixa resistência do 
organismo e pela falta de higiene, característica das crianças que andam descalças e em 
contato com a terra, levam as mãos sujas à boca, entre outros hábitos que contribuem 
para o surgimento da doença. A média das idades de janeiro a junho de 2008 é de 
aproximadamente 20 anos, sendo que no mês de fevereiro a média é mais baixa devido 
ao grande número de casos de diarréia em crianças. Os resultados obtidos possibilitaram 
conhecer as características dos casos notificados de diarréia, que ainda é predominante 
em crianças menores de 5 anos. A baixa condição sócio-econômica, associada ao baixo 
nível educacional, são as principais causas da diarréia. A partir da análise dos resultados 
foi possível concluir que o número de casos se manteve constante em quase todos os 
meses avaliados devido ao trabalho dos agentes comunitários que atuam junto à 
comunidade orientando e incentivando a prevenção e acompanhando os casos relatados. 
Observamos que o mês de fevereiro foi o que teve maior incidência e a provável 
explicação para esse evento é o fato de não ter havido vacinação neste mesmo mês, 
segundo informações cedidas pela Enfermeira atuante nesta Unidade. 
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Diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas que acometem as diversas faixas 
etárias da população. A ocorrência do Diabetes mellitus em um grupo populacional está 
ligada, principalmente, a fatores socioeconômicos e culturais, tais como: urbanização, 
hábitos alimentares, estilo de vida sedentário, stress e, também, à conhecida 
predisposição familiar. Calcula-se uma prevalência estimada na população adulta de 7,4% 
(1995), com um valor esperado ao redor de 9% para 2025. Estas pessoas necessitam de 
orientações específicas para o planejamento e mudanças de hábitos alimentares e no 
estilo de vida. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, realizada na Praça Cordeiro de 
Farias, bairro do Tapanã, em Belém do Pará, voltado à população local, com o objetivo de 
informar ao público os diversos tipos de diabetes mellitus, explicar a sintomatologia e suas 
possíveis complicações, as formas de diagnóstico e orientar sobre a importância da 
dietoterapia e da atividade física no controle e na prevenção do diabetes mellitus. Foi 
realizada exposição do referido assunto através de explicação verbal, utilizando como 
apoio banner ilustrativo e distribuição de folders, com a finalidade de sensibilizar o público 
presente sobre a importância de conhecer a doença em todos seus aspectos. Foi 
realizada a dosagem de glicemia em 100 pessoas, através de um aparelho glicosímetro, 
para verificar o número de pessoas que apresentavam alterações nos valores de 
glicemia.. O diabetes mellitus é caracterizada pela hiperglicemia recorrente ou persistente, 
e é diagnosticada ao se demonstrar que o nível plasmático de glicose, em jejum, é igual 
ou maior a 126 mg/dL, ou quando o nível plasmático de glicose aleatória está acima de 
200 mg/dL, associados a sinais e sintomas típicos de diabetes. Do número total de 
participantes, 42% estavam em jejum, sendo que 16,6% destes apresentaram nível de 
glicemia alterado para mais de 126 mg/dl. Os participantes em desjejum eram de 58%, 
sendo que 18,97% destes apresentaram níveis de glicemia alterado para mais de 200 
mg/dl. Dados coletados mostram que 64% dos entrevistados alegaram ter parentesco 
com pessoas diabéticas e 55% afirmaram não ter realizado exame de glicemia a mais de 
3 anos. Os resultados obtidos possibilitaram conhecer a realidade da doença, que ela 
está presente em grande parte da população. Também ficaram em evidencia a 
predisposição familiar e a falta de esclarecimento sobre os cuidados de prevenção que se 
deve ter. É uma real necessidade conscientizar as pessoas, para que elas se previnam e 
saibam agir caso descubram que têm a doença ou mesmo quando tenham que lidar com 
familiares que tem o diabetes. 
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Sendo considerada um marco na história da saúde, a vacinação é uma das mais eficazes 
medidas preventivas contra diversos tipos de doenças como Poliomielite, Difteria, Tétano, 
Coqueluche, Rotavírus, Hepatite B, Tuberculose, entre outras. (MORAES et al., 2000) A 
expectativa do Ministério Saúde do Brasil é de que cada unidade federativa atinja o 
mínimo de 95% de cobertura vacinal em pelo menos 80% dos municípios de sua área de 
abrangência. O monitoramento da cobertura vacinal no Brasil é importante para evitar 
surtos de doenças imunopreveníveis, mesmo aquelas cuja erradicação já se consolidou 
no país e está avançando em nível global, como o caso da Poliomielite. Diante disto, 
objetivam os autores verificar a cobertura vacinal de crianças menores de cinco anos 
atendidas e cadastradas em Unidade de Saúde da Família em Belém do Pará. Foram 
consultadas 187 carteiras de vacinação de crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 
0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, atendidas e cadastradas na Casa Saúde da Família 
Pirajá, no município de Belém, no período de agosto de 2005 a agosto de 2006,  para 
verificação dos registros de imunização referentes às imunizações por vacina BCG, 
vacina contra Hepatite B, vacina Tetravalente, vacina Tríplice Viral, vacina Sabin e vacina 
contra Febre Amarela, as quais fazem parte do calendário básico de vacinação, editado 
pelo Ministério da Saúde do Brasil. Para a coleta de dados, foram utilizados protocolos de 
pesquisa previamente estruturados. A cobertura vacinal foi analisada segundo o Teste 
&#61539;2 (Qui-quadrado), para comparar se o conjunto de freqüências observadas 
seriam iguais ou não ao que se esperava, testando-se as diferenças observadas das 
esperadas, para detectar se elas eram estatisticamente discrepantes ou não e assim 
poder afirmar se as diferenças eram significativas. . No presente estudo, verificou-se que 
das 187 crianças cadastradas, 62,03% eram do sexo masculino e a faixa etária que 
possuía maior cobertura vacinal era entre 3 a 4 anos incompletos de idade. E encontrou-
se cobertura vacinal de 97% para a vacina BCG, 94,11% para a tetravalente, 95,72% para 
a Sabin, 95,18% para a febre amarela, 98,4% para a tríplice viral e 96, 5% para a vacina 
contra hepatite B. Verificou-se que a cobertura vacinal referente às vacinas pesquisadas 
na Casa Saúde da Família Pirajá é, em média 96,11%, estando em conformidade com as 
metas de vacinação do Ministério da Saúde do Brasil. 
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TUBERCULOSE: prevenindo a transmissão ocupacional e cruzada 
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A tuberculose (TB) é uma das doenças mais antigas e a que provoca uma das epidemias 
mais graves. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), esta doença 
mata três milhões de pessoas por ano, em todo o mundo. A OMS propõe ainda que 
mesmo em países em desenvolvimento, medidas de controle da transmissão da 
tuberculose sejam adotadas em Unidades de Saúde cujo ambiente proporcione elevado 
risco de infecção pelo bacilo da tuberculose de paciente para paciente ou de paciente 
para profissional de saúde. O presente trabalho foi realizado com base em revisão 
bibliográfica, na qual foram pesquisados em publicações do Ministério da Saúde (MS): 
Secretária de Vigilância em Saúde (2006) e em quatro artigos publicados no período de 
2000 a 2007. Os artigos foram obtidos através dos seguintes sites: Scielo, Google 
Acadêmico e Bireme.. Verificou-se que 80% dos materiais pesquisados esclarecem o 
objetivo das medidas de controle que é diminuir a exposição dos profissionais de saúde e 
dos usuários das instituições às partículas infectantes da TB. As medidas de controle 
dividem-se em três categorias: medidas administrativas (ou gerenciais), medidas de 
controle ambiental (ou de engenharia) e medidas de proteção respiratória, sendo assim 
constatou-se que: 40% dos artigos ressaltaram as três medidas, 40% relataram duas 
medidas e 20% referiram apenas uma medida de controle. Sendo que 100% dos artigos 
abordaram sobre a medida de proteção respiratória que inclui a utilização de máscaras 
cirúrgicas (comuns) e especiais (respiradores N95).. Por isso, torna-se necessário 
ressaltar a importância da Biossegurança e a necessidade de se discutir na equipe 
multidisciplinar e com os gestores as estratégias para a implementação das medidas de 
controle, enquanto se aguarda uma legislação específica para a Biossegurança em TB no 
Brasil. 
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A hanseníase é considerada um problema especial de saúde pública, devido às 
incapacidades permanentes provocadas por essa doença no indivíduo, além das 
conseqüências sociais que desta decorrem, como discriminação e estigma. Objetivo: 
entender melhor as mudanças de comportamento social do hansênico após o diagnóstico 
da doença. Realizou-se um estudo exploratório-descritivo através de questionário semi-
estruturado e entrevista fechada. Tendo como atores 20 pacientes portadores de 
hanseníase em tratamentos ou que faziam controle de incapacidades físicas, no período 
de janeiro de 2007 a março de 2008 atendidos nos Centro de Saúde dos bairros da Nova 
República e do Santarenzinho. O estudo aconteceu na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará, Brasil, no período de fevereiro a abril de 2008. Os resultados apontaram predomínio 
do sexo masculino, sendo 12 (60%) dos pacientes. Em relação ao grau de escolaridade, 
apenas 1 (5%) possuía o nível superior completo, 15 (75%) com primeiro grau completo e 
4 (20%) eram analfabetos. Quanto à profissão a maioria 15 (75%) não trabalhava e 5 
(25%) trabalhavam. Ao serem explorados em relação à renda familiar, 2 (10% ) pacientes 
responderam somar um montante maior que um salário mínimo, 13 (65% ) um salário e 5 
(25% ) somavam até meio salário mínimo. Quando se indagou ao paciente a questão 
psicossocial que envolve a doença, (100%) não relataram seu diagnóstico a familiares 
e/ou amigos, 10 (50% ) consideravam-se discriminados pela família, amigos, ou no 
trabalho, em 7 (35% ) dos casos houve processo de discriminação por parte dos 
familiares. Sendo em 1 (5% ) caso o paciente abandonado por sua esposa por causa da 
doença e, em outros 3 (15% ) casos os pacientes relaram que deixaram de manter 
relações sexuais com seus parceiros. Conclui-se que ainda acontecem mudanças no 
comportamento social da maioria dos hansênicos, principalmente, quanto ao grau de 
estigma pessoal e social fazendo com que estes se isolem e tenham hábitos que mostram 
sua baixa estima diante da família, dos amigos e colegas de trabalho. 
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O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e 
associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente 
olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sangüíneos. Pode resultar de defeitos de 
secreção e/ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos, por 
exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à 
ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros. O material contido neste 
trabalho foi coletado através da revisão bibliográfica, com abordagem qualitativa. Diabetes 
Mellitus é uma doença de causa múltipla que ocorre, quando há falta de insulina ou ela 
não atua de forma eficaz, causando a hiperglicemia. Há duas formas atuais para 
classificar o diabetes, a classificação etiológica, definida de acordo com defeitos ou 
processos específicos, e a classificação em estágios de desenvolvimento, incluindo 
estágios pré-clínicos e clínicos, este último incluindo estágios avançados em que a 
insulina é necessária para controle ou sobrevivência. Os tipos de diabetes mais 
freqüentes são o diabetes tipo 1, que compreende cerca de 10% do total de casos, e o 
diabetes tipo 2, que compreende cerca de 90% do total de casos. Os sintomas clássicos 
de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso (os “4 Ps”). 
Outros sintomas que levantam a suspeita clínica são: fadiga, fraqueza, letargia, prurido 
cutâneo e vulvar, balanopostite e infecções de repetição. O controle adequado do 
diabetes depende de várias atitudes que a pessoa deve incorporar à sua rotina. Entre 
elas, a monitorização diária da glicemia (taxa de açúcar no sangue), alimentação 
adequada,a prática de exercícios físicos, uso adequado do medicamento oral, preparo e 
aplicação corretos da insulina. As pessoas precisam ser sensibilizadas e orientadas sobre 
tais cuidados, fundamentais para prevenir as complicações agudas (excesso ou falta de 
glicose no sangue) e crônicas da doença. Sendo de suma importância a capacitação do 
profissional sobre a educação terapêutica, como os cuidados com o pé-diabético, a 
automonitorização da glicemia e, principalmente, a preocupação com o aspecto 
psicológico, que deve ser trabalhado com o paciente e seus familiares, dentro deste 
conceito. 
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A PTI (púrpura trombocitopênica idiopática) é uma doença sangüínea adquirida, que pode 
ou não ser congênita, que se deve à trombocitopenia, uma diminuição do número das 
plaquetas no sangue. Como a maioria dos casos parecem estar relacionados ao 
aparecimento de anticorpos contra as plaquetas, ela também é conhecida como púrpura 
trombocitopênica imunológica. Embora muitos casos sejam assintomáticos, a baixa 
contagem de plaquetas pode causar o surgimento de púrpura, que é uma manifestação 
que envolve o aparecimento de petéquias, hematomas e outras manifestações 
hemorrágicas. Quando não tratada durante a gravidez, a púrpura trombocitopênica 
idiopática tende a ser mais grave, os anticorpos podem passar para o feto, reduzindo as 
plaquetas a um nível perigosamente baixo antes e imediatamente após o nascimento. 
Retrospectivo por análise de prontuário. . Relato de caso: C, S, M, S, tercigesta, 29 anos, 
casada, católica, reside no município de Abaetetuba-PA, bairro Algodoal, possui ensino 
superior completo. Admitida na triagem obstétrica com diagnóstico de Púrpura 
Trombocitopênica. Na primeira gestação sofreu um aborto espontâneo no terceiro mês de 
gestação. Paciente relatava evacuações ausentes há três dias e insônia. Antecedentes 
mórbidos familiares: hipertensão(pai e mãe) e CA (avó materna). Antecedentes 
obstétricos: G3 P1 A1. DUM:25/06/2007, DPP: 02/03/2008, IG: 39 semanas e três dias. 
Foi realizada a transfusão de 4 bolsas de concentrado de plaquetas no pré-operatório 
para prevenir sangramento grave durante a cirurgia. A púrpura trombocitopênica 
idiopática quando não tratada durante a gravidez pode causar sangramento no concepto 
durante o trabalho de parto ocorrendo muitas vezes lesão ou morte, especialmente 
quando o sangramento é cerebral. Além de outras complicações materno-fetais graves. 
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DE CRIANÇAS 

LIMA, Anne Abreu; LOUREIRO 

annelima01@yahoo.com.br 

 

A criança ao ser hospitalizada enfrenta grandes dificuldades e sofrimento, pois além da 
doença que está presente, sofre com a hospitalização, com os procedimentos médicos 
invasivos, com a quebra da sua rotina e ruptura familiar. Todos esses fatores se não 
forem tratados adequadamente deixaram marcas em sua saúde física e mental. Diante 
desse quadro o uso do brinquedo na intermediação e dramatizações das dificuldades das 
crianças, possibilita a exteriorização de sentimentos e resignificação das relações e 
papéis sociais internalizados pela criança, revelando-se ainda como excelente 
instrumento terapêutico. Participaram da pesquisa 10 crianças com idades entre 0 a 12 
anos (média de 6 anos) com doenças infecto-parasitárias internadas em um hospital 
público de referencia na Amazônia. Para coleta de dados foram utilizados como 
instrumentos uma ficha de anamnese, análise de prontuário e questionário para a criança 
e /ou familiar sobre os significados da hospitalização e do uso do brinquedo.. Todas as 
crianças eram do interior do estado e possuíam baixa renda socioeconômica, 90% 
apresentavam doenças crônicas e necessitavam de um longo período de internação. Para 
80% das crianças e seus familiares o significado da hospitalização estavam associados à 
dor, doença, sofrimento, tristeza e morte. Todos os sujeitos da pesquisa (crianças e 
familiares) acreditam que o brinquedo pode ser utilizado para minimizar os efeitos nocivos 
da hospitalização: O presente estudo faz parte do resultado de uma pesquisa realizada 
para a elaboração de um artigo de conclusão de estagio com objetivo de verificar e avaliar 
a utilização do brinquedo como parte do tratamento de crianças hospitalizadas. 
Considerando-se a possível contribuição desta pesquisa para as ações institucionais 
voltadas à promoção de uma qualidade de vida no ambiente hospitalar e diminuição do 
tempo de internação, o material proposto pode indicar alguns caminhos quando a criança 
relata não fazer uso de estratégias positivas. O brinquedo terapêutico é a técnica de 
utilização do brinquedo que permite a expressão segura dos sentimentos nesse contexto 
favorece a intervenção médica.  Relatos de experiências de intervenção têm mostrado 
também que a oportunidade de brincar no hospital tem efeitos positivos (recrear, amenizar 
o sofrimento hospitalar, favorecer a comunicação e a expressão dos sentimentos das 
crianças, entre outros) sobre a criança hospitalizada, favorecem o enfrentamento da 
doença e diminuem o tempo de internação. 
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Atualmente, estima-se que 200 milhões de pessoas por todo o mundo consumiram drogas 
pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. No Brasil, aproximadamente 68,7% dos 
habitantes incluindo homens e mulheres já fizeram uso de álcool na vida, sendo que 
11,2% são dependentes. Em Belém, 38,8% dos habitantes consomem álcool uma vez a 
cada mês e destes, 53,5% são homens. O consumo e mesmo o abuso de álcool por 
jovens é uma realidade que preocupa a sociedade moderna. Isto, não somente em virtude 
dos danos físicos pessoais e os problemas trazidos à saúde que surgem com este hábito, 
mas também pelas conseqüências sociais, podendo haver uma continuidade deste 
comportamento durante a profissão médica. Apesar de demonstrarem uma aparente 
redução nos últimos anos, esses índices ainda são considerados elevados, tendo em 
vista o papel dos estudantes de Medicina na sociedade, na qual, como futuros médicos, 
deveriam servir como exemplo e atuar efetivamente na prevenção de doenças e 
promoção da saúde. O estudo realizado foi transversal, sendo incluídos 400 estudantes 
do curso de medicina, sendo 200 da UEPA e 200 da UFPA matriculados do primeiro ao 
oitavo semestre no período de novembro a dezembro de 2007. Foram excluídos os 
alunos matriculados do nono ao décimo segundo semestre em razão da dispersão dos 
internos nos locais de estudo, além daqueles que não preencheram corretamente o 
protocolo e os que optaram por não respondê-lo. Os dados foram coletados por meio de 
protocolos próprios, auto-aplicáveis e confidenciais, sem identificação pessoal do aluno, 
os quais foram depositados em urnas lacradas, de modo a manter o sigilo das 
informações. Os participantes responderam ao questionário após assinarem o termo de 
consentimento livre e esclarecido. Os resultados obtidos foram submetidos à análise 
estatística e demonstrados na forma de gráficos e tabelas. Para análise da significância 
foi utilizado o teste Qui-Quadrado (c2), com nível a = 0,05 (5%), por meio do software 
BioEstat® 4.0. Dentre os pesquisados, 79,8 % dos estudantes bebem e destes, 45% têm 
de 21 a 24 anos; 50,8% são homens; 26,6% cursam o primeiro ano; 36,1% consomem 
raramente; 41,6% o fizeram por curiosidade; 37,7% continuaram por gostar do sabor; 
52,6% aos finais de semana; 39,5 % com renda maior que quinze salários mínimos. 
Outros desencadeantes são: mãe falecida e/ou relação familiar ruim (100%); e 
desmotivação ao ir à universidade (85,7%). Os fatores desencadeantes ao uso de álcool 
são: primeiro ano da faculdade, curiosidade para o início do consumo, gostar do sabor 
para continuidade, mãe falecida, relacionamento familiar ruim e desmotivação ao ir à 
universidade. 



 215 

A INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NO AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL EM 
ESCOLARES DE 8 A 12 ANOS EM BELÉM - PA 

PAES, Clarisse Castro; GUEDES, Ana Caroline; BARATA, Suzana Roberta de 

clarisse.77@hotmail.com 

 

O presente estudo trata sobre o aumento da prevalência da hipertensão essencial na 
faixa etária pediátrica influenciada pelo sobrepeso. Adotou-se como referenciais teóricos 
obras que retratam a obesidade como fator de risco para o desenvolvimento da 
hipertensão arterial infantil, como Barreira & Couto (2003), Moura; Ferraz & Rivera (2004) 
e Pereira (2002). Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, realizado em uma 
escola pública de ensino fundamental no município de Belém-Pa, aplicado à 30 crianças 
obesas e 30 não-obesas, com idades de 08 a 12 anos, onde foi levado em consideração a 
faixa etária, a altura e o peso dos entrevistados. A coleta de dados foi realizada através 
da verificação da pressão arterial juntamente com entrevistas de caráter pessoal. A partir 
da análise criteriosa dos resultados, percebeu-se que a maioria do público obeso 
apresenta uma vida sedentária, hábitos alimentares inadequados e uma elevação 
significativa nos valores da pressão arterial em comparação com crianças de mesma 
idade e menos peso. Com este estudo conclui-se que a obesidade é um fator 
desencadeante da hipertensão arterial em crianças, demonstrando a necessidade da 
mudança no estilo de vida como uma forma de prevenção. Nesse sentido sugere-se que, 
a verificação da pressão arterial na infância, faça parte dos cuidados básicos de saúde e 
que essa medida seja incorporada como parte do exame físico da criança, para que 
possibilite não somente a detecção da hipertensão arterial infantil, mas também a 
prevenção da hipertensão na idade adulta. 
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A IMPORTÂNCIA DA DETECÇÃO E TRATAMENTO PRECOCE DA HIPÉRÊMESE 
GRAVÍDICA, DE MODO A EVITAR DANOS, TANTO PARA A MÃE, QUANTO PARA O 

FETO 

SOBRAL, Raphaely Freire de Amorim; PINHEIRO; A. S.; SILVA; R. G. B.; 

rapha_sobral@hotmail.com 

 

A êmese e a hiperêmese gravídica, se diferenciam apenas pela intensidade, onde a 
primeira corresponde a vômitos simples no inicio da gestação e a segunda, vômitos 
incoercíveis ou perniciosos que estendem-se por um período prolongado; podendo levar a 
perda significativa de água e eletrólitos(sódio e cloro), mais tarde, nos casos mais graves 
a desnutrição, baixa dos níveis de potássio, deficiência de carboidratos, resultando na 
formação de corpos cetônicos na urina; Deficiência de ácido fólico, indispensável na 
formação do tubo neural do feto e levando ao surgimento de anemia megaloblástica na 
gestante.. A ausência de tratamento leva a grávida a apatia, letargia, caminhando, assim, 
ao coma e evoluindo a óbito. Apesar da hiperêmese gravídica ser cada vez menos 
freqüente devido ao uso de antieméticos eficientes e a melhora na assistência pré-natal, a 
mesma merece atenão pois, pode colocar em risco tanto a mãe quanto o bebê que está 
sendo gerado. Este estudo tem uma abordagem qualitativa, sendo do tipo de estudo de 
caso e revisão bibliográfica. A primigesta, 21, do estudo de caso reside na localidade de 
Cudopaiti, município de Viseu, encontrando-se já no final do primeiro trimestre de 
gestação, ainda não havia iniciado acompanhamento pré-natal, tendo que ser 
encaminhada com urgência à Belém, por encontrar-se num estado evoluído de 
desidratação, desnutrição e anorexia. Evoluindo a óbito no segundo dia de internação. Foi 
levantado um questionamento sobre a eficiência do atendimento pré-natal nas localidades 
afastados da capital do Pará. A importância de iniciar precocemente o acompanhamento 
pré-natal, assim como a identificação de problemas relacionados ao evento da gravidez, 
são de suma importância e devem ter significativa atenção dos profissionais de saúde, 
sobretudo para aqueles que não possuem recursos adequados disponíveis em seu local 
de trabalho para tratar quadros agravados de patologias como a  hiperêmese gravídica. 
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A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES INTEGRADAS DE ENFERMAGEM AO CLIENTE COM 
CÂNCER DE PÂNCREAS: relato de experiência 

SANTOS, Alessandra Carla Baia dos; SANTOS, A. L. S. S. 
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Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) indicam que o câncer de pâncreas 
representa 2% de todos os tipos de neoplasias e 4% do total de mortes no Brasil. É alta a 
taxa de mortalidade, pois é uma doença de difícil diagnóstico e extremamente agressiva. 
Além disso, a incidência de câncer de pâncreas aumenta com a idade e é mais freqüente 
em homens, a partir dos 50 anos. Sua causa ainda é desconhecida, porém, já se pode 
afirmar que o tabagismo está entre os fatores de risco mais consideráveis. Dessa forma, o 
profissional enfermeiro deve ampliar seus conhecimentos sobre a assistência 
sistematizada de enfermagem, com foco nas necessidades individuais do cliente portador 
de câncer pancreático. Uma enfermagem que visa a integralidade, desde a prevenção 
primária até a terciária no cuidado da prevenção das incapacidades, comuns desta 
patologia. Assim, buscando acelerar a recuperação e reabilitação do indivíduo por meio 
da sistematização da assistência. Trata-se de um relato de experiência com abordagem 
quanti-qualitativa de aspecto descritivo, com uma paciente portadora de Câncer de 
pâncreas internada em uma Clínica Oncológica em Belém/Pa, no período de 17 de março 
a 07 de abril de 2008. As informações obtidas do prontuário e da entrevista com a cliente, 
constituíram nosso material de análise, e a fundamentação teórica foi obtida através de 
pesquisa em livros, teses, dissertações e demais publicações científicas pertinentes aos 
objetivos deste estudo. A paciente com câncer de pâncreas apresentava fatores de riscos 
significativos para desenvolver a patologia, além disso, o diagnóstico foi tardio, portanto, o 
avanço da doença seria inevitável. Contudo, foi possível desenvolver as fases do 
processo de enfermagem, onde destacamos os seguintes diagnósticos de enfermagem: 
integridade da pele prejudicada relacionada ao prurido intenso, secundário ao processo 
patológico evidenciado por lesões cutâneas nos membros superiores e inferiores; 
Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais, relacionada à 
diminuição do apetite secundário ao câncer de pâncreas evidenciado por perda de peso. 
E quanto às intervenções prioritárias de enfermagem, propusemos: estimular a higiene 
corporal através do banho com sabão neutro a fim de aliviar a irritação cutânea; Explicar a 
importância da nutrição adequada, negociando com o paciente as metas de ingesta em 
cada refeição e nos lanches. Sabe-se que a neoplasia de pâncreas é altamente letal, e 
tem diagnóstico tardio, o que conduz as ações de enfermagem à prestação de cuidados 
paliativos e de melhoramento da qualidade de vida ou sobrevida. Percebemos que a 
aplicação da sistematização da assistência de enfermagem em pacientes com câncer de 
pâncreas, acelera a melhoras dos fatores bio-psico-sociais afetados pela patologia. 
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PRINCIPAIS COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA INFECÇÃO PELO HIV DE 
PACIENTES ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA EM BELÉM - PA 

PINHEIRO, Juliana de Sá; HERMES, L.E.C.; LEMOS, K.C.; SILVA JUNIOR, P.R.P.;  
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A epidemia da AIDS alastrou-se, a partir de poucos casos em 1981, para ser encontrada 
em praticamente todos os países em 2006, tendo o Brasil um dos índices mais elevados 
do mundo (UNAIDS, 2006). Como tendência recente, a AIDS não mais configura-se como 
uma doença de segmentos populacionais sob particular risco, disseminando-se na  
população geral, embora com dinâmicas distintas nos diferentes segmentos populacionais 
(SZWARCWALD et al, 2000). Consoante Bonell (2000) apud Godoy et al (2003), além do 
sofrimento humano, a doença pode ter sérios custos econômicos porque além dos custos 
de prevenção e tratamento serem bastante elevados, são afetados diretamente os fatores 
de produção de uma nação. Portanto, tendo em vista os malefícios ocasionados pela 
pandemia de HIV/AIDS, seja em âmbito econômico, político ou social, o estudo tem por 
objetivo determinar os principais comportamentos de risco para infecção pelo HIV de 
pacientes atendidos em uma unidade de referência em Belém-Pará. Trata-se de estudo 
transversal analítico de caráter retrospectivo. Foram realizadas entrevistas por meio de 
protocolos de pesquisa, com 108 pacientes portadores do HIV, atendidos na Unidade de 
Referência em Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais. Todos os pacientes foram 
entrevistados segundo os preceitos da declaração de Helsinque e do Código de 
Nuremberg, respeitadas as Normas de Pesquisas envolvendo Seres Humanos (Res. CNS 
196/96) do Conselho Nacional de Saúde após a aprovação pelo Núcleo de Pesquisa e 
Extensão de Medicina, do Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do 
Pará, autorizado pela diretora da URE-DIPE e pelos sujeitos da pesquisa, por meio de 
termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE. Os resultados foram submetidos a 
testes estatísticos, obedecendo-se p-valor < 0,05, IC = 95%.. 56% dos pacientes eram do 
sexo masculino; 68,6% possuíam de 25 a 45 anos; a renda per capita mensal 
predominante foi de até meio salário mínimo (68,5%); os comportamentos de risco mais 
prevalentes foram, respectivamente: prática sexual sem preservativo (40,5%), 
multiplicidade de parceiros sexuais (21,9%) e utilização de objetos pérfuro-cortantes 
contaminados (16,9%). Aplicando-se Odds Ratio, constatou-se: o paciente que não 
possuía o ensino fundamental completo teve chance aproximadamente 3 vezes maior de 
desconhecer aspectos sobre a AIDS (p = 0,0159); o paciente que desconhecia a doença 
apresentou 3,5 vezes mais chance de apresentar mais de dois comportamentos de risco 
(p=0,0095). Por meio da Regressão Logística Múltipla, verificou-se que pacientes com 
DST possuíram chance 3 vezes maior de apresentarem mais de dois comportamentos de 
risco para a infecção pelo HIV. Tal chance aumentou para 4 vezes caso além de ser 
portador de DST, o mesmo não possuísse conhecimento acerca da doença. Os 
comportamentos de risco para a infecção pelo HIV mais prevalentes foram 
respectivamente: prática sexual sem utilização de preservativo, multiplicidade de 
parceiros sexuais e utilização de objetos pérfuro-cortantes contaminados, estando 
relacionados a uma conjuntura mais ampla, pois além dos fatores individuais, a infecção 
pelo HIV é influenciada pelo contexto geral de desenvolvimento do país, que inclui o nível 
de escolaridade e renda da população, o acesso aos serviços sociais, assim como suas 
circunstâncias, dentre outros. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS NO 
PERÍODO DA INFÂNCIA 

FEITOSA, Brenda da Costa; GOMES, L O ; FERREIRA, P N; FONSECA, P F; BRITO, 
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As infecções respiratórias agudas (IRAs) representam doenças de diversas etiologias e 
grau de complexidade que atingem crianças nos diferentes períodos do ano. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), constituem uma das principais causas de morbi-
mortalidade em todo o mundo, sendo as pneumonias responsáveis por cerca de quatro 
milhões de óbitos por ano, principalmente nos primeiros cinco anos de vida, devido à 
suscetibilidade e imaturidade do trato respiratório nessa faixa etária. O estudo, 
respeitando as normas da ABNT, foi baseado em revisão de literaturas nacionais, 
periódicos, publicações do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). As ações enfermagem fomentam-se em três esferas: educação em saúde, 
focalizando a melhoria nas atitudes e práticas de atenção por parte das mães e 
cuidadores da criança no reconhecimento de sinais respiratórios simples e de gravidade; 
medidas preventivas, tais como: imunizações, especialmente DPT, sarampo e BCG, para 
prevenir alguns casos de pneumonia, controle pré-natal, aleitamento materno, nutrição 
adequada e proteção contra o resfriamento; e atendimentos dos casos em hospitais, 
utilizando critérios de entrada padronizados e classificação precoce da gravidade da 
infecção, assim como a aplicação de medidas adequadas de apoio ao paciente e uso de 
terapia antimicrobiana. Desta forma, temos que as ações de controle das IRAs, 
destacando a pneumonia, merecem  maior importância por parte da equipe de 
enfermagem, a fim de evitar agravos à saúde infantil, em decorrência da peculiaridade da 
clientela assistida, que ainda em idade precoce, sofrem juntamente aos seus familiares, 
os processos traumáticos da internação hospitalar. 
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ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS NOS PACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICA 
DURANTE TRATAMENTO COM INTERFERON E RIBAVIRINA, NO AMBULATÓRIO DE 

HEPATOLOGIA DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 
(FSCMP), BELÉM - PA 
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As infecções crônicas pelo vírus da hepatite C apresentam números tão alarmantes 
quanto o desconhecimento da população em relação a essas enfermidades. A OMS 
estima que cerca de 170 milhões de pessoas estão por ele infectadas, correspondendo a 
3% da população mundial e ratifica que no Brasil entre 2,5% a 4,9% da população está 
contaminada pelo VHC. O tratamento da hepatite C visa suprimir a replicação viral antes 
que ocorram danos irreversíveis ao fígado, buscando-se uma redução da resposta 
inflamatória para se impedir a progressão da doença para cirrose e carcinoma 
hepatocelular. Além da baixa eficácia terapêutica, os medicamentos disponíveis, a saber, 
Interferon e Ribavirina, provocam efeitos colaterais importantes, notadamente alterações 
hematológicas, principalmente anemia, leucopenia e plaquetopenia. Assim, é 
imprescindível que se faça um levantamento dessas alterações hematológicas, a fim de 
se avaliar a conduta terapêutica preconizada para hepatite crônica viral. Esta pesquisa 
caracterizou-se como transversal, retrospectiva e de coorte, sendo realizada no período 
de outubro a dezembro de 2006, naFSCMP, em Belém do Pará, abrangendo 50 
prontuários de pacientes acompanhados de janeiro de 2000 a junho de 2006, sendo 25 de 
genótipo 1 e 25 de genótipo não-1. Os prontuários foram observados de acordo com o 
protocolo de pesquisa, sendo as variantes analisadas contidas no mesmo, considerando o 
hemograma dos pacientes antes do tratamento para HCV, logo após o início do 
tratamento e ao final do tratamento preconizado, a fim de se analisar os seguintes pontos: 
1. Período em que surgiram alterações no hemograma após o início do tratamento. 2. 
Tipologia de alterações: se anemia, leucopenia e/ou plaquetopenia. Foram considerados 
anêmicos os pacientes com Hb< 13 g/dl, se homens, e Hb<12g/dl se mulher; 
leucopênicos aqueles com contagem de leucócitos inferiores a 2300 e de plaquetopênicos 
os com plaquetas inferiores a 140, segundo parâmetros da OMS. Quanto à terapia 
medicamentosa, a associação de Interferon com a Ribavirina foi a mais utilizada. Ao se 
fazer o levantamento das alterações hematológicas, observou-se que anemia é a mais 
prevalente, sendo maioria homens. Contrastando com o resultado obtido, CONTE diz que 
leucopenia e plaquetopenia eram os efeitos hematológicos mais freqüentes com 69% e 
42%, respectivamente. STRAUSS diz que tal anemia tem geralmente caráter hemolítico e 
é desencadeada pela administração de ribavirina, devida à maior permanência da droga 
nos eritrócitos que, por serem desprovidos de núcleo, tornam-se muito lentos em realizar 
o processo de fosforilação necessário para sua eliminação, provocando assim hemólise 
extravascular. Outro dado relevante foi o fato de a anemia, ter aparecido ao final do 
tratamento preconizado. Dentre as alterações hematológicas apresentadas pelos 
pacientes com hepatite C crônica durante tratamento com Interferon e Ribavirina no 
Ambulatório de Hepatologia da FSCMP, se anemia, leucopenia ou plaquetopenia, anemia 
foi a alteração mais freqüente, sendo que esta se manifestou mais ao final do tratamento 
preconizado. 
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PADRÕES ANATÔMICOS E FATORES DE RISCO EM VÍTIMAS DE 
ESCALPELAMENTO NO PARÁ 

VIEIRA, Natalia da Silva; MANGUEIRA, A.K.M.; OLIVEIRA, M. C.; OLIVEIRA, T. 

natalia_svieira@hotmail.com 

 

Cabelos longos, irresponsabilidade, dor irreparável. Em uma fração de segundo, sonhos 
são destruídos. O nome é pouco conhecido: escalpelamento ou escalpe, que consiste no 
arrancamento brusco do escalpo humano. Uma triste realidade que mancha os rios da 
Amazônia, devido à falta de segurança das embarcações de comunidades ribeirinhas. O 
acidente ocorre quando as pessoas, ao se aproximarem do motor desprotegido por 
acaso, têm seus cabelos repentinamente puxados pelo eixo do motor. Este estudo teve 
como objetivo identificar os principais padrões anatômicos das vítimas por 
escalpelamento e analisar os fatores de risco para que o acidente ocorra no Estado do 
Pará. Utilizou-se uma análise qualitativa de caráter observacional e descritivo. Foi 
escolhida como local da pesquisa o Hospital Fundação Santa Casa de Misericórdia, 
localizado na cidade de Belém, o qual é referência para tratamento da lesão. A coleta de 
dados deu-se através de pesquisas bibliográficas em órgãos diretamente envolvidos com 
o tema como a Capitânia dos Portos e a Associação Sarapó (ONG que trabalha em favor 
de vítimas escalpeladas), em meios de comunicação e acervos que continham a 
discussão. Posteriormente, foi realizada pesquisa de campo através da utilização de um 
protocolo elaborado a fim de recolher informações dos prontuários dos participantes da 
pesquisa. E dessa forma, elaborar um parecer final sobre a problemática em questão. Nos 
resultados tivemos a presença de dois tipos de lesão, o escalpe total e parcial. O escalpe 
total consiste na avulsão completa do escalpo humano havendo o arrancamento das 
cinco camadas, as quais correspondem a pele; o tecido conectivo denso, ricamente 
vascularizado e inervado; a aponeurose epicrânica, camada de maior resistência; o tecido 
conectivo frouxo; e o pericrânio, podendo também atingir pálpebras e orelhas. Nestes 
casos, os cabelos jamais voltam a crescer. Já o escalpe parcial, consiste na avulsão de 
apenas algumas das camadas supracitadas. Entre os fatores de risco encontrados tem-se 
que as crianças caboclas do sexo feminino de cabelos compridos, residentes de 
comunidades ribeirinhas estão mais susceptíveis ao acidente. Outro fato relevante é que 
grande parte dessas vítimas são evangélicos. Enfim, concluímos que esta pesquisa foi de 
grande importância para se conhecer as principais lesões anatômicas causadas pelo 
acidente e o perfil dos indivíduos com maiores chances de serem vitimados, pois dessa 
forma poderemos direcionar o tratamento e os cuidados adequados, assim como 
estabelecer medidas precisas de prevenção do acidente. 
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ATENÇÃO TERAPÊUTICA OCUPACIONAL EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA 
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A dependência química (DQ) é uma síndrome caracterizada pela perda do controle do 
uso de determinada substância psicoativa. Os agentes psicoativos atuam sobre o SNC, 
provocando sintomas psíquicos e estimulando o consumo repetido dessa substância.  A 
DQ é uma das doenças psiquiátricas mais freqüentes da atualidade. No caso do cigarro, 
de 25% a 35% dos adultos dependem da nicotina. A prevalência da dependência de 
álcool no Brasil é de 17,1% entre os homens e de 5,7% entre as mulheres, segundo o 1o 
Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no país, realizado em 
2001 pela Unifesp.  O estudo revelou que quase 20% dos entrevistados já haviam 
experimentado alguma droga que não álcool ou tabaco. Entre elas, destacaram-se a 
maconha (6,9%), os solventes (5,8%) e a cocaína (2,3%). A terapia ocupacional atua nas 
atividades de vida diária dos usuários (RAYMOND, 1990), pois essas atividades estão 
extremamente comprometidas nos dependentes químicos. Para a realização deste 
trabalho, foram feitas pesquisas bibliográficas em autores que são referência no assunto, 
assim como em sites que explicam ao público um pouco do que é a dependência química. 
Foi importante também, ao longo da construção deste artigo, a vivência em uma clínica de 
atenção em saúde mental, que é um centro de recuperação para dependentes químicos, 
que contribuiu imensamente para elucidar dúvidas e mostrar na prática a atenção não só 
da Terapia Ocupacional como também de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, 
farmacêuticos e medico psiquiatra com essa população. Foram desenvolvidas pela 
terapia ocupacional, principalmente atividades em grupo que tinham como objetivo 
trabalhar integração social, a tolerância, a aceitação da opinião dos outros e também a 
consciência crítica com textos reflexivos. Os usuários tem boa aceitação em relação às 
atividades desenvolvidas pela terapia ocupacional pois reconhecem que os temas 
abordados são de grande relevância para a sua recuperação. Porém alguns ainda 
demonstram resistência devido não acharem que as atividades desenvolvidas são parte 
importante da recuperação. A atuação da terapia ocupacional é reconhecida, porém ainda 
incipiente nesse campo, devido a falta de reconhecimento dos profissionais do meio, 
sendo necessário que os terapeutas ocupacionais que aqui atuam mostrem seu trabalho 
para consolidar a atuação. 
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PERFIL DOS NASCIDOS VIVOS COM FENDA PALATINA, NO BRASIL, NO PERÍODO 
DE 1999 A 2005 

RIBEIRO, Laysa Costa; NASCIMENTO B.A.M. 
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A Fenda Palatina é uma anomalia genética que ocorre durante a formação e o 
desenvolvimento do feto, onde o paciente apresenta comunicação buco-nasal devido à 
perfuração no palato; assim, é possível observar o septo nasal, bem como as conchas 
nasais inferiores e médias. Pode atingir palato duro, palato mole, lábios superiores e 
nariz. As fendas palatinas acontecem pela falta de coalescência dos processos palatinos 
e ptérigo-palatinos entre si. Duas situações podem ser observadas: fendas palatinas 
unilaterais, onde os processos palatinos e pterigo-palatinos se fundem com o septo nasal, 
num só lado; e fendas palatinas bilaterais, que ocorrem quando os processos palatinos e 
pterigo-palatinos não se fundem entre si, nem com o septo nasal. Sendo assim, mostrou-
se importante realizar uma pesquisa com o objetivo de quantificar os casos de nascidos 
vivos com essa anomalia, pois há escassez na literatura de tais dados, e os poucos 
encontrados mostram altas taxas. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, 
retrospectivo e de fonte secundária. Os dados foram obtidos através do banco de dados 
do Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e são 
referentes ao Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos com Anomalias Congênitas, 
com ênfase em Fenda Palatina, no Brasil no período de 1999 a 2005. Foram observados 
9104 casos de nascidos vivos com tal anormalidade no período estudado, sendo que 
59,2% foram do gênero masculino; quanto à idade da mãe, a mais significativa foi de 20 a 
24 anos (29%) seguida daquelas de 25 a 29 anos (23%). Com relação à gestação, 85,8% 
duraram de 37 a 41 semanas e 9,7% de 32 a 36 semanas; grande parte realizou 7 ou 
mais consultas (51,7%), seguida daquelas que realizaram de 4 a 6 consultas (32,3%) no 
pré-natal. Prevaleceu a gravidez única (97,6%) e o parto do tipo vaginal (52,7%), seguido 
do parto cesárea (47%). As Unidades Federativas com mais casos foram: São Paulo 
(28,4%), Rio Grande do Sul (8,8%) e Minas Gerais (8,4%). . Verificou-se que os casos de 
nascidos vivos com Fenda Palatina têm números relevantes e apresentam gravidade 
significativa quando se considera as conseqüências as quais as crianças com tais 
anomalias associadas estão expostas, pois estas não são apenas estéticas. O tratamento 
é importante e o custo causado pela fenda palatina em termos de morbidade, cuidados de 
saúde, distúrbios emocionais, sociais e exclusão do trabalho são consideráveis para o 
indivíduo, sua família e a sociedade. Assim, é importante seu diagnóstico precoce por 
meio da detecção no pré-natal através da ultrassonografia, a investigação de 
anormalidades associadas e o tratamento adequado através de um programa de 
recuperação multidisciplinar. 
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS ACIDENTES NA INFÂNCIA E PROMOÇÃO DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PREVENTIVA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ 

GUEDES, Pablyanne Tereza Louzada; ; SENA, E. M.; PRIETO, P. B.; OLIVA A. A. M.;  

ilguedes@hotmail.com 

 

Os direitos fundamentais da criança são ameaçados pelos acidentes, que ocupam papel 
de destaque nas estatísticas de morbidade, incapacidade permanente e mortalidade 
mundial. Nos países subdesenvolvidos, surgem ao lado das doenças gastrointestinais, 
infecções respiratórias e desnutrição protéico-calórica. Apesar da relevância, os acidentes 
são pouco investigados e a prevenção é negligenciada. É necessário orientar os pais e 
responsáveis sobre os fatores ambientais e comportamentais predisponentes e geradores 
de vulnerabilidade, das medidas preventivas e condutas apropriadas frente aos tipos de 
acidente. A cidade de Tucuruí possui vários fatores em desequilíbrio, que podem resultar 
em acidentes, como as condições de habitação, transporte, segurança ambiental, lazer e 
sócio-econômico. Constitui objetivo do estudo identificar os tipos e fatores predisponentes 
aos acidentes em crianças de 0-10 anos residentes em Tucuruí e realizar atividade de 
promoção de educação em saúde sobre o agravo.. A estratégia metodológica utilizada foi 
baseada no método de pesquisa-ação, constituindo um estudo descritivo-exploratório com 
abordagem quantitativa. A coleta dos dados foi realizada através da aplicação de 
questionários com assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, em uma 
amostra de 146 crianças avaliadas. Os dados foram analisados estatisticamente usando o 
programa BioEstat 4.0. A atividade de promoção de educação foi realizada através de 
oficina palestras com conteúdo teórico e demonstrações práticas. Participaram da oficina 
sobre acidentes na infância 98 pais ou responsáveis. A ocorrência de acidente na amostra 
foi de 76,7%, destes 20,5% sofreu mais de um tipo de acidente ou mais de uma vez. A 
maioria dos acidentes ocorreu entre 0-2 anos (35,1%), seguido por 3-5 (33,3%), 
predominando no sexo feminino (56,8%). Os tipos mais freqüentes foram quedas (57,9%) 
e queimaduras (17,6%), seguidos por afogamento (8,8%), fraturas (7,0%), choque elétrico 
(5,3%) e intoxicação e asfixia com 1,7%. Dentre o número total de quedas, 48,5% ocorreu 
entre 0-2 anos e 42,4%, entre 3-5, evidenciando a fragilidade do cuidado prestado à 
criança. A maioria das crianças vítimas encontram-se em uma família com renda de 1 a 2 
salários (82,5%), sugerindo a inadequação do fator habitação e lazer e da atenção à 
criança. Na oficina constatou-se, a partir da fala dos participantes, a existência de fatores 
de risco e a falta de informação sobre a segurança domiciliar, mostrando a necessidade 
de intensificar a discussão sobre prevenção de acidentes nos programas de atenção à 
saúde da criança. Conclui-se que os acidentes na infância em Tucuruí representam um 
grave problema de saúde pública, necessitando de ações imediatas a fim de revertê-lo. 
Os acidentes ocorreram por desequilíbrio nos fatores habitação e lazer, bem como nas 
condições econômicas, mostrando a importância do cuidado com a criança menor de 5 
anos de idade. Considerando que os acidentes podem ser evitados, enquanto 
conseqüência da ação do homem, da sua imprudência e negligência, a prevenção deve 
ser considerada prioritária, exigindo maior discussão e divulgação desse importante 
agravo à saúde infantil. Entende-se que somente com um plano de ação permanente de 
educação preventiva contextualizada, para os pais e responsáveis pode reduzir os índices 
e conseqüências dos acidentes na infância, garantindo o exercício de cidadania e os 
direitos fundamentais à vida, à segurança e proteção das crianças residentes no 
município de Tucuruí. 
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A ATIVIDADE FÍSICA REGULAR COMO TRATAMENTO DA SÍNDROME DA 
FIBROMIALGIA 

MARINHO, Eliane Ferreira; MARINHO, D.F. 
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Fibromialgia é uma síndrome dolorosa de etiopatogenia desconhecida, é uma forma de 
reumatismo de tecidos moles ou musculares, caracterizada por sintomas subjetivos como 
dores musculoesqueléticas difusas, sítios dolorosos específicos, cansaço, fadiga, 
distúrbio do sono e rigidez articular, ansiedade, depressão, entre outros. No Brasil estima-
se que mais de 5 % da população possa desenvolver essa síndrome e partindo-se dessa 
estimativa, só em Santarém devem existir aproximadamente 15 mil pessoas portadoras 
dessa síndrome, tendo sua qualidade de vida constantemente afetada pelos sintomas 
dessa patologia, o que acaba por interferir profundamente nas suas vidas pessoal e 
profissional. Para proporcionar tratamento adequado e melhorar a qualidade de vida 
dessas pessoas foi desenvolvido este projeto de extensão em 2007 que pode, através da 
prática regular de atividade física em grupo, orientações e apoio emocional, promover o 
controle dos principais sintomas desta patologia. O projeto foi desenvolvido de forma 
multidisciplinar, os pacientes foram admitidos de forma espontânea após divulgação do 
projeto entre a comunidade e também mediante encaminhamento feito por profissionais. 
As atividades foram realizadas na UEPA – Campus Santarém, de segunda a sábado por 
um período de nove meses. Foram realizadas avaliações fisioterapêuticas e aplicados 
questionários de qualidade de vida para cada paciente com a finalidade de avaliar os seus 
comprometimentos individualmente. A princípio as atividades eram realizadas em solo e 
na água, no entanto observou-se no decorrer do projeto que as atividades em meio 
aquático tinham melhor aceitação e resultados mais satisfatórios, elegemos dessa forma 
a hidroterapia como melhor tratamento utilizando alongamentos globais, fortalecimento 
muscular e técnicas de relaxamento. Aos sábados eram realizadas atividades recreativas 
e palestras sobre a Síndrome da Fibromialgia, com orientações repassadas por meio de 
cartilhas. Foram realizadas 22 avaliações e atendimentos, de 19 mulheres e 3 homens, 
sendo que destes pacientes 17 continuaram freqüentando o projeto regularmente até o 
final, e 100 % dos pacientes atendidos continuamente relataram melhora dos sintomas 
como redução nos períodos de crises álgicas, com maior tolerância a dor, melhor 
qualidade do sono e alívio de outros sintomas. Ainda pudemos, através das sensações 
relatadas pelos próprios pacientes, constatar que as atividades em meio aquático são 
menos agressivas, mais benéficas, melhor aceitas e possuem resultados muito 
satisfatórios no controle dos sintomas desta Síndrome, eleita dessa forma, pelos 
pacientes deste projeto, como a melhor terapia física. A atividade física regular é um 
ótimo coadjuvante no tratamento da síndrome da fibromialgia sendo a hidroterapia a 
atividade mais recomendada para estes pacientes. 
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ATENÇÃO HOLÍSTICA À DESNUTRIÇÃO EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO 
ANOS RESIDENTES NA VILA DA BARCA 

PEIXOTO, Victor Soares; SILVA JUNIOR, Carlos Henrique Moreira da;  

 

As crianças formam uma faixa da população particularmente susceptível à subnutrição, 
pois elas precisam de uma maior quantidade de calorias e nutrientes para o seu 
crescimento e desenvolvimento. A desnutrição é evitável e, principalmente, pode ser 
facilmente tratada. Os ganhos obtidos com o tratamento e a erradicação da desnutrição 
em termos de progresso, produtividade, bem-estar e felicidade são incalculáveis. Para 
que isso aconteça, é importante a mobilização conjunta de governos, organizações da 
sociedade civil e universidades. Trabalho de extensão universitária realizado pelo 
Programa de Apoio e Desenvolvimento às Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
Chamada 2007, da universidade do estado do Pará. O projeto atendeu uma população de 
77 crianças menores de cinco anos residentes na Vila da Barca. Foram realizadas 
palestras com temáticas que abordavam a importancia de uma boa alimentação para o 
desenvolvimento da criança, assim como do leite materno, as conseqüências da 
desnutrição e como evita-la. Adesão da Casa Saúde da Família da Vila da Barca, do 
Posto de Saúde da Vila da Barca como parceiros para disponibilizar local de trabalho e 
auxiliar na mobilização da comunidade nos dias de atividade. Adesão da comunidade que 
considerou agradável a possibilidade de poder obter maiores informações sobre os temas 
das palestras e assim melhorar qualidade de vida. O projeto mostrou uma nova realidade 
aos autores que passaram a aprimorar seus conhecimentos acadêmicos através das 
pesquisas e palestras, porém o maior aprendizado e gratificação certamente foram poder 
contribuir com a Comunidade da Vila da Barca, que se mostrou humilde e acolhedora, 
auxiliando-a com informações de modo que possam prevenir a desnutrição infantil e 
melhorar a qualidade de vida, retirando essa função apenas dos servidores de saúde 
daquele local que apesar da dedicação não conseguem suprir a demanda populacional. 
As crianças formam uma faixa da população particularmente susceptível à subnutrição, 
pois elas precisam de uma maior quantidade de calorias e nutrientes para o seu 
crescimento. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: a importância do diabético conhecer e entender a 
patologia que o acomete 
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Atualmente a relação saúde-doença pode ser vista de uma forma diferenciada, pois já 
existem métodos de atenuar co-morbidades que acompanham o doente por toda a vida. 
Temos como exemplo o Diabetes Mellitus (DM), que se monitorada corretamente, não 
ocasionará problemas ao portador. O DM é uma epidemia mundial onde o 
envelhecimento da população, sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os 
grandes responsáveis pelo aumento da sua incidência. O diabetes é um grupo de 
doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, 
disfunções e insuficiência de vários órgãos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou 
ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos. O DM é uma das 
principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de MMII, cegueira e 
doença cardiovascular. Desta forma, analisou-se a qualidade do conhecimento do 
paciente sobre a patologia que o acomete e observou-se seu reflexo na relação saúde-
doença. O estudo se desenvolveu a partir de uma abordagem qualitativa na forma de 
estudo de caso, onde foram coletados dados a partir de uma entrevista semi-estruturada. 
O sujeito da pesquisa foi uma senhora de 63 anos de idade, portadora DM tipo II, 
proveniente de Ananindeua e submetida à amputação de membro inferior esquerdo há 
um mês, e sua acompanhante (filha), durante estágio supervisionado no Hospital 
Universitário João de Barros Barreto, Belém-Pa.. Durante a entrevista a paciente alegou 
saber a doença que lhe acomete, entretanto, tanto a filha quanto a paciente informaram 
não imaginar que a mesma poderia levar a graves conseqüências, como a amputação de 
um membro. Informaram também desconhecimento sobre causas e possíveis 
conseqüências da DM, pois a causa da amputação foi uma simples coceira noturna (SIC). 
A paciente demonstrou tristeza pela perda do membro e referiu que não se cuidava, 
devido não achar que sua displicência traria grandes complicações. Alegou não tomar 
corretamente a medicação e não seguir corretamente as restrições nutricionais.. Com os 
dados obtidos na entrevista foi possível analisar que a falta de conhecimento da paciente 
sobre a patologia foi primordial para a ineficácia do tratamento. Isso, devido ao fato de 
não se destinar uma atenção especial a que a doença necessita. Desta forma podemos 
observar a importância do conhecimento e, principalmente, do entendimento da doença 
pelo seu portador para que o mesmo possa compreender suas causa e conseqüências. 
Para tal é imprescindível uma ação continuada dos profissionais de saúde, a fim de suprir 
essa carência informacional da população mais carente. 
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INCIDÊNCIA DE VARICELA EM CRIANÇAS DE 0-10 ANOS EM TUCURUÍ E A 
RELAÇÃO COM O TEMPO DE ALEITAMENTO MATERNO 
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A varicela é causada pelo vírus Varicella zoster (VVZ), transmitida por via respiratória e 
contato com as lesões e afeta principalmente crianças de 1-10 anos. A maioria dos casos 
evolui de forma benigna, porém a varicela é uma causa importante de ausência nas 
escolas e trabalho e gera gastos nos sistemas de saúde, contribuindo para aumentar seu 
impacto econômico. No Brasil, a vacina contra VVZ está fora do calendário básico do PNI. 
A amamentação se constitui em uma aliada com grande impacto na manutenção da 
saúde infantil. A OMS recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses e a 
manutenção do aleitamento mesmo após a introdução de outros alimentos, até os 2 anos. 
O leite materno é a maior fonte de energia e fornece vitaminas lipossolúveis, ácidos 
graxos e anticorpos contra vários vírus, inclusive altas taxas de IgA específicas contra 
VVZ. Constitui objetivo desse estudo avaliar a incidência de varicela e a relação com o 
aleitamento materno em crianças de 0-10 do município de Tucuruí. Este estudo teve uma 
amostra total de 146 crianças, residentes no município de Tucuruí analisadas. Os 
questionários epidemiológicos com assinatura de termo de consentimento livre e 
esclarecido foram respondidos pelas mães. Os dados foram analisados estatisticamente 
usando o programa BioEstat 4.0. Das crianças analisadas 39,7% tiveram varicela, sendo 
que um subgrupo de 41,4% não teve aleitamento ou foi interrompido antes dos 6 meses 
de idade, consumindo alimentos complementares precocemente. Nesse grupo 66,7% 
pertenciam a famílias com até 2 salários mínimos, o que sugere uma sobreposição dos 
dois fatores aumentando a incidência. Do grupo de 60,3% que não teve a doença, todas 
as crianças tiveram aleitamento, sendo um grupo de 13,6% que teve aleitamento 
interrompido antes dos 6 meses, outro de 20,5% que receberam aleitamento entre 6 
meses a 1 ano de idade e o terceiro grupo com 65,9% que recebeu aleitamento durante 
tempo superior a 1 ano chegando a maioria a 2 e 3 anos. Nesse terceiro subgrupo 79,3% 
pertenciam a famílias de baixa renda com no máximo dois salários. Das crianças 
amamentadas por tempo superior a 1 ano, 67,4% não tiveram varicela, o que sugere a 
possibilidade um efeito protetor do aleitamento, apesar da condição econômica da família. 
Concluiu-se que dentre a crianças que tiveram varicela, quase a metade não teve 
aleitamento adequado e das crianças que não tiveram a doença a maioria foi 
amamentada por tempo superior a 1 ano. Mais da metade das crianças amamentadas por 
tempo superior a 1 não tiveram a doença. É possível que a falta de aleitamento ou a sua 
realização por tempo inferior a 6 meses, quando associado ao fator famílias de baixa 
renda, potencialize a predisposição para contrair a varicela. Ainda é possível concluir que 
crianças que são amamentadas por tempo superior a 1 ano, apesar da pertencerem a 
famílias de baixa renda, tem menos susceptibilidade para contrair a doença. Portanto é 
possível concluir que o aleitamento materno pode ser um aliado contra o desenvolvimento 
da varicela, através de um efeito protetor. 
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ANÁLISE DO USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS POR PACIENTES 
ATENDIDOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BEL-E - PA 

MONTEIRO, Viviane Cristina dos Santos; CAMPOS, Talita Valleska de 
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Na carência de um sistema de saúde que atenda universalmente a população com 
medidas de promoção e prevenção à saúde os medicamentos constituem-se em um dos 
fatores importantes e de impacto na resolutividade dos serviços de saúde. Dada a 
importância que os medicamentos assumem no tratamento das diversas patologias, não é 
difícil imaginar que o uso irracional seja um problema generalizado. Assim, o presente 
trabalho teve como objetivo analisar o uso indiscriminado de medicamentos por pacientes 
atendidos em uma Unidade Básica de Saúde – Belém/Pa, 2007, identificando os grupos 
terapêuticos e os princípios ativos mais prevalentes. A metodologia consistiu em 
entrevistar, distinta e aleatoriamente, 202 pacientes. No protocolo, constavam 
informações como grau de instrução, renda familiar, questionamentos sobre a 
automedicação. Questionou-se também se o paciente procurava atendimento médico 
sempre que estava com problemas de saúde ou apenas em situações mais graves. 
Aplicou-se o Teste Qui-Quadrado, em que adotou-se nível de significância p<0,05. Entre 
a população pesquisada, a maioria pertencia à faixa etária de 18 a 39 anos (50%), 81% 
tinham renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos, 87% declararam 
conhecer os riscos da automedicação, destacando-se que 79% dos indivíduos com 
Ensino Fundamental Incompleto afirmaram optar, primeiramente, pela automedicação. Ao 
verificar-se a classe medicamentosa mais utilizada, analgésicos e antipiréticos (55%) 
foram os mais prevalentes, seguidos dos AINEs (19%). A automedicação é 
potencialmente nociva à saúde individual e coletiva, pois nenhum medicamento é inócuo 
ao organismo. O uso indevido de drogas, em busca do tratamento de doenças ou do 
alívio momentâneo de sintomatologias, pode não somente favorecer que doenças de 
base sejam mascaradas/encobertas, ajudando na sua progressão, mas também 
dinamizar a disfunção orgânica do indivíduo. 
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A transformação da imagem do usuário do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS está 
sendo construída ao longo dos avanços da Reforma Psiquiátrica. Nesta perspectiva, cabe 
destacar a importância do processo de desconstrução do conceito de clínica, que deixaria 
de ser o isolamento terapêutico ou os tratamentos morais propostos por vários estudiosos 
da área, para tornar-se criação de possibilidades, produção de sociabilidade e 
subjetividade no contexto do atual processo de Reforma Psiquiátrica. O presente trabalho 
surgiu da intenção dos autores em sensibilizar o púbico-alvo no sentido de torná-los 
agentes multiplicadores dos ideais do novo modelo assistencial de saúde mental 
quebrando preconceitos e estigmas impregnados na sociedade. O objetivo geral é 
desconstruir e construir a imagem do usuário do CAPS – Tucuruí junto aos alunos da 8ª 
série. O trabalho foi realizado em duas etapas: Na 1ª discutiu-se a desconstrução e a 
construção do conceito em relação ao portador de transtorno mental, com dinâmicas de 
grupo, grupos de escuta, vivências terapêuticas, terapias comunitárias e vídeos buscando 
alcançar a sensibilização e conscientização do público-alvo, além de verificar, através de 
questionário, o nível de conhecimento dos alunos sobre o tema saúde mental e CAPS; 
Na 2ª etapa foi promovida a visita do público-alvo ao CAPS para a interação dos mesmos 
com o usuário dessa instituição aplicando em sua realidade contextual as práticas que 
foram vivenciadas na 1ª etapa do processo; No decorrer das atividades constatou-se que 
há uma parcela significativa (23%) de alunos que ainda demonstram certo preconceito em 
relação ao CAPS e aos usuários. Com base nos dados, pôde-se confirmar que os alunos 
apresentam um grau satisfatório de esclarecimento sobre o assunto (65%). No entanto, 
nas perguntas subjetivas a maioria dos alunos que se propuseram a responder o 
questionário não possuíam informações adequadas quanto à saúde mental e mais 
especificamente sobre o CAPS e seu funcionamento. . Verificou-se que, apesar do nível 
de conhecimento razoável sobre os serviços de saúde mental existentes no município 
demonstrado pelo público-alvo, ainda temos um caminho longo na construção da 
verdadeira imagem do portador de transtorno mental. A partir desse trabalho, julgamos 
imprescindível a adoção de mais ações educativas de modo que favoreça a construção 
de uma atitude cidadã e de respeito da sociedade para com os usuários de serviços de 
saúde mental, em especial o CAPS. 
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LEVANTAMENTO DAS OPORTUNIDADES PERDIDAS DE VACINAÇÃO DE 
CRIANÇAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ÁGUA CRISTAL, EM BELÉM 

RAMOS, Camilo Ferreira; SODRÉ, Évila Fernanda Lameira de Melo; ANTHONY  

cfr_1789@hotmail.com 

 

Tratar com descuido o calendário básico de vacinação de crianças pode causar diversos 
agravos que podem se reverter em graves problemas de saúde pública. Aumenta tanto o 
risco do infante quanto da família de adquirir doenças imunopreviníveis e torna real o risco 
de surgir epidemias na comunidade. Apesar da importância da vacinação, Rey (1996), 
detectou em Fortaleza, que o índice de Oportunidades Perdidas de Vacinação (OPV) foi 
de 31% e, entre as crianças internadas, ela subiu para 58%.  Por ser percebido no 
contexto da Unidade de Saúde da Família Água Cristal no bairro da Marambaia em 
Belém/PA uma significativa negligência ou atraso na aplicação de vacinas, em infantes na 
idade adequada de imunização, como indica Han et al. (2007) em pesquisa tendo 2004 
como ano base, faz-se válida uma apuração da condição vacinal das crianças de 0 a 2 
anos cadastradas na referida unidade de saúde que tenha como base a pesquisa em 
campo e entrevistas diretas com os responsáveis por essas crianças. A amostragem foi 
obtida através da observação do registro da criança presente na ficha da família, 
encontrada no arquivo da Unidade Saúde da Família Água Cristal situada no bairro da 
Marambaia, Belém/PA, Brasil, sendo utilizado como casuística o número total de 
indivíduos de 0 a 2 anos cadastrados na referida unidade, 108 crianças. Crianças 
nascidas antes de janeiro  de 2005 e depois de agosto de 2007 e crianças que moram em 
áreas não cobertas pela Unidade Saúde da Família Água Cristal foram excluídas da 
pesquisa. Foram feitas visitas as residências das crianças, nas quais, os responsáveis 
foram informados sobre a pesquisa, e após o aceite em participar, iniciou-se o protocolo. 
Apenas foram utilizados na pesquisa dados confirmados por meio da verificação “in locu” 
do cartão de vacinação da criança. No estudo estatístico dos dados compilados foi 
utilizado o programa BioEstat® 4.0. Foram utilizados ainda os softwares Excel 2003 e 
Word 2003 para a confecção de tabelas.. Houve a constatação de que 87,96% das 
crianças de 0 a 2 anos atendidas pela Unidade de Saúde da Familía Água Cristal estão 
com a vacinação atualizada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo MS, sendo 
que desses, 74,07% nunca apresentaram atrasos. O cumprimento das vacinas na USFAC 
equipara-se ao nível dos ambulatórios de centros de referência da América Latina e até 
mesmo os ultrapassa. Foi também pesquisada no trabalho a correlação da condição 
vacinal de crianças cadastradas na Unidade de Saúde da Família Água Cristal, em 
Belém, Pará, em 2007, sua com a idade e ocupação dos pais, sem que nenhum achado 
significativo fosse encontrado, em concordância com Brieschke (2001). Recentemente, o 
que González (2004) constatou em sua pesquisa foi reafirmado nos resultados contidos 
no presente estudo. Este resultado também é explicado pela ação dos agentes 
comunitários de Saúde (ACSs), que alertam as famílias de suas microáreas quando 
próximo da data marcada de vacina dos infantes. O levantamento analítico realizado na 
pesquisa detectou que o índice de negligência dos usuários da Unidade de Saúde da 
Família Água Cristal quanto ao calendário básico de vacinação dos dois primeiros anos 
de vida de suas crianças foi de 12,04%, comparável a nações com Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) maior do que o Brasil, e não houve um motivo único 
expressivo que a justificasse. 
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A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DO OLHINHO PARA A SAÚDE 
PÚBLICA 

MARTINS, Najara Paiva dos Santos; CAVALCANTE, M. A.; SILVA, R. G. B.;  

najara007@hotmail.com 

 

Atualmente, no Brasil, todo recém-nascido passa pelo “teste do pezinho” antes de deixar 
a maternidade. Instituído como exame obrigatório pela legislação brasileira desde 1990. 
Trata-se de uma triagem neonatal objetivando diagnosticar doenças precocemente. 
Contudo, o teste do olhinho, tão importante quanto o do pezinho, não é bem conhecido e 
nem obrigatório em todo o País. O teste do reflexo vermelho ou Teste do Olhinho pode 
identificar precocemente e resguardar recém-nascidos e crianças da cegueira ou do 
desenvolvimento de doenças oculares como a catarata, o glaucoma, o retinoblastoma e a 
ambliopia. Este exame é indolor e rápido. O único equipamento necessário é um 
oftalmoscópio direto. Quando é projetada a luz deste aparelho no olho de um bebê sadio, 
um reflexo vermelho ou amarelo-avermelhado pode ser visto, proveniente da retina. A 
ausência deste reflexo ou a presença de reflexos diferentes em um ou nos dois olhos 
podem significar a presença de alguma alteração congênita ou neonatal. O estudo 
desenvolveu-se a partir de uma Revisão bibliográfica. Estima-se que existam 400 000 
crianças cegas no mundo, sendo que 94% delas encontram-se nos “países em 
desenvolvimento” como o Brasil. Mais de 50% dos recém-nascidos só tem a alteração 
descoberta quando estão cegos ou quase cegos para o resto da vida. No Brasil, estima-
se que existam entre 25 000 a 30 000 crianças cegas, aproximadamente 150 a 180 
crianças cegas para cada milhão de habitantes, e 600 a 720 crianças com visão 
subnormal para cada milhão de habitantes. A catarata congênita ocorre em 0.4% dos 
nascidos vivos e é uma importante causa de cegueira infantil devido à alta incidência de 
infecções congênitas. O glaucoma congênito ocorre em aproximadamente 1 para cada 10 
mil nascidos vivos. Quanto aos tumores malignos intra-oculares, o retinoblastoma é o 
mais freqüente na infância, no Brasil, 60% dos retinoblastomas são diagnosticados 
tardiamente, quando já não é possível salvar o olho e, às vezes, nem a vida da criança. 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA, 2008). As estatísticas evidenciam a 
importância desse exame como rotina no atendimento ao recém-nato na saúde pública, 
especialmente porque a sua falta nas primeiras quarenta e oito horas de vida pode 
prejudicar profundamente a qualidade de vida e saúde do bebê. O teste do olhinho pode 
ser realizado por um pediatra ou por qualquer profissional da saúde desde que tenha sido 
capacitado, como enfermeiro e até mesmo técnicos e auxiliares de enfermagem, mas se 
alguma alteração é identificada, o bebê deve ser encaminhado para o oftalmologista para 
a realização de exames mais específicos. Daí a importância do teste do olhinho. O pior de 
tudo é que mais da metade dos casos só tem o problema descoberto quando estão cegas 
ou quase cegas para o resto da vida. Portando, O diagnóstico precoce de tais doenças é 
de extrema importância para o bom desenvolvimento da criança, pois quanto mais 
precoce o diagnóstico e o subseqüente tratamento, menor será o dano à acuidade visual 
provocado pela doença. 
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PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO HOSPITALAR NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM 

SANTOS, Valéria Regina Cavalcante dos 

valregsantos@yahoo.com.br 

 

O estudo aborda o índice de infecção hospitalar no município de Belém no ano de 2006, 
baseado nos boletins epidemiológicos fornecidos á vigilância sanitária municipal. O 
Município de Belém dispõe 12 hospitais públicos e 33 privados com um total de 45 
hospitais para atendimento da população em geral, inclusive oriunda de outros municípios 
da região metropolitana. Tem como objetivo analisar a prevalência de infecção hospitalar 
no município de Belém. Identificar quais os tipos de infecção hospitalar mais freqüente em 
pacientes hospitalizados no município de Belém em 2006. Verificar em que 
procedimentos a infecção hospitalar é mais freqüente no ano de 2006, em Belém. O 
estudo é descritivo, retrospectivo que foi realizado em uma abordagem quantitativa 
utilizando o de método de análise documental. O estudo foi realizado diante de relatório 
estatístico da Secretaria de Saúde e ficha de notificação enviada a Vigilância Sanitária na 
cidade de Belém, no período de Janeiro a Dezembro de 2006. A amostra é composta por 
05 hospitais públicos (22%) e 15 hospitais privados (65%) e 03 militares (13 %). De 
acordo com os dados obtidos e analisados verificamos a predominância de IH em 
hospitais públicos com um total de 70,6%, os hospitais privados com 26,7% e os hospitais 
militares com 2,7%. Evidenciou-se de um modo geral nas IH a que a maior incidência 
ocorreu por infecção do trato urinário com 28,3%, sendo a causa mais comum de infecção 
nosocomial, seguido da infecção do trato respiratório com 20,0% e infecção cirúrgica com 
18,2%, coincidindo com os dados encontrados na literatura. . Conclusão: Conclui-se que a 
prevalência de infecção hospitalar foi compatível com os índices na literatura mundial. A 
partir desses dados, ratifica-se a importância de medidas de controle de infecção 
hospitalar de forma sistemática. 
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GRAVIDEZ INDESEJADA. ANÁLISE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DO MARCO E BENGUÍ 

FRANCO, Rubens Acacio 

rubens.franco@yahoo.com.br 

 

A escolha do tema deve-se a observação da grande quantidade de crianças nascidas 
sem planejamento familiar e de gravidez indesejada, crianças que nasceram sem amor e 
cresceram sem serem amadas, devido essa questão observamos centenas de crianças 
nas ruas, chamadas de delinqüentes, por desinformação do que é concepção e qual o 
momento para que ocorra, como se evita  a gravidez e como se engravida querendo 
engravidar, aceitando a nova vida que virá para ser luz em um mundo de trevas. Raquel 
experimentou engravidar de seu marido Jacó, que o amava. E celebrou a vida com o 
nascimento de José, que se tornou governador do Egito (Gn 20, 28 a 29). E lembrou-se 
de Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu sua madre. E ela concebeu e teve um filho e 
chamou o seu nome de José. A área de Estudo será realizado no Centro de Saude 
Escola do Marco, Unidade Materno-Infantil Dr. Teodorico Macêdo e Unidade Básica de 
Saúde do Benguí. O cenário da Pesquisa será constituída da clientela feminina na faixa 
etária de 16 a 20 anos que busca o Centro de Saúde do Marco e Unidade Básica de 
Saúde do Benguí. A amostra será composta de 150 mulheres na faixa etária de 16 a 20 
anos. A técnica para a realização desta pesquisa será aplicada pesquisa de campo 
através da aplicação de questionário com perguntas fechadas e abertas, a clientela 
feminina na faixa etária de 16 a 20 anos. O tipo de estudo Quanti-qualitativo na linha de 
pesquisa gênero, geração e família nas políticas públicas ou políticas de saúde. A coleta 
de dados será realizada no período de novembro a dezembro de 2008. A análise e 
Interpretação dos dados terão tratamentos estatísticos distribuídos em tabelas e gráficos 
em números inteiros e percentuais, os quais posteriormente serão analisados, discutidos 
e descritos quanti e qualitativamente. Portanto, no pré-natal o acompanhamento contínuo 
da gestante é muito importante e a avaliação do risco não é uma medida a ser realizada 
uma única vez, mais durante todo o processo de gravidez, pois complicações podem 
tornar-se aparentes, devendo haver a decisão de encaminhamento da futura mãe, a um 
nível mais complexo de atenção a saúde. E ainda, vale ressaltar a importância da 
qualidade do pré-natal em busca de normalizar e sistematizar suas atividades e 
instrumentos que permitem identificar e mapear os riscos da gravidez. 
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AVALIAÇÃO DA INTEGRALIDADE EM SAÚDE ENTRE O PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA E UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM DST/AIDS 

SANTOS, Walkcy Azevedo; SANTOS, M.V.S; PIRES, O.N. 

dr.wilkcy@hotmail.com 

 

O processo de trabalho no âmbito da epidemia de DST/HIV/AIDS é amplo e complexo, 
exigindo formas diferenciadas de atuação e articulação dos serviços de saúde, que 
devem estar preparados para esse atendimento. Objetivos: investigar a articulação do 
Programa Saúde da Família (PSF) com o Serviço de Assistência Especializada em 
DST/HIV/AIDS (CTA/SAE), identificar fatores facilitadores e impeditivos para essa 
articulação e propor formas de trabalho entre os dois serviços. . Trata-se de um estudo 
descritivo com olhar qualitativo, tendo por objetos de análise um CTA/SAE e Três 
unidades básicas da Saúde da Família, na Cidade de Santarém, Estado do Pará, Brasil, 
no período de Março a Junho de 2008. Os sujeitos do estudo foram 13 representantes 
das várias categorias profissionais que atuam no PSF e no CTA/SAE. Foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas, utilizando-se a metodologia de análise do discurso para 
análise e discussão dos dados coletados revelaram que a equipe do PSF e do CTA/SAE 
não se aproximam para articular, planejar, avaliar ou executar ações que possam 
melhorar a qualidade de vida, prevenção, promoção, proteção e o tratamento das 
DST/HIV/AIDS.. Considera-se que o presente estudo contribuirá para fazer emergir 
questões ligadas as estruturas organizacionais da atenção básica e da atenção 
secundária e terciária, representadas, respectivamente pelo PSF e pelo CTA/SAE. Tais 
estruturas apresentam fortes resquícios de um modelo oligárquico, não articulado, 
fragmentado e que já não responde as políticas públicas de saúde. Devem-se criar 
mecanismos para facilitar aos profissionais de saúde o aponderamento dos princípios 
doutrinários que fundamentam o SUS. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DA REDE 
PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA 

MONTEIRO, André Luiz Viard Walsh; SILVA, A. B. 
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A legislação brasileira é muito ampla no que diz respeito à regulamentação do sistema de 
monitoramento e controle da qualidade da água por políticas públicas para gerenciamento 
de recursos hídricos. Embora a Prefeitura do Município de Tucuruí possua um Laboratório 
de Provas e Análises de Água, estas análises são realizadas apenas nos mananciais e 
não nos centros de distribuição urbana do município. Assim, o monitoramento ineficaz dos 
centros de distribuição de água acaba por comprometer o entendimento da qualidade da 
água que chega à população. Portanto, levando-se em consideração que dados do 
Sistema Municipal de Informação em Saúde, indicam elevados índices de infecções 
parasitárias típicas de microorganismos propagados na água, nos propomos a analisar a 
qualidade da água que chega ao consumo dos estudantes da rede pública de ensino de 
Tucuruí. Após estabelecimento de parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 
delimitou-se quais seriam as escolas da rede pública de ensino (esfera municipal e 
estadual) de Tucuruí onde ocorreriam as coletas de água de forma a abranger as cinco 
mesoregiões do perímetro urbano do município (centro, norte, sul, leste e oeste). As 
análises eram realizadas parte no próprio local de coleta e parte em laboratório do 
campus universitário. Os parâmetros físico-químicos analisados, foram: odor, cor, pH, 
temperatura e cloro residual. O parâmetro microbiológico analisado foi o de presença ou 
ausência de Coliformes fecais totais. Todos os procedimentos técnicos para análise dos 
parâmetros foram fundamentados nos protocolos recomendados pelo Setor de 
Engenharia Sanitária da FUNASA. A determinação de conformidade ou não de cada 
parâmetro foi balizado nas especificações legais preconizadas pela resolução no357/2005 
– CONAMA e pela Portaria no518/2004 – Ministério da Saúde.. A análise das primeiras 
coletas nas cinco mesoregiões mostra que com relação as variáveis temperatura e pH, 
todas as coletas apresentaram-se dentro do limite desejável e com pouca variação. Com 
relação aos parâmetros odor e cor, 68% das amostras mostraram-se inodoras e 
transparentes, entretanto, 32% das amostras apresentavam águas transparentes 
misturadas a resíduos, aparentemente, de ferro e com odor característico a este metal 
oxidado. Sobre o parâmetro cloro residual observou-se que quase 80% das amostras 
apresentaram resultados negativos (ausência) ou níveis inferiores à menor concentração 
estabelecida pela legislação vigente. Pode-se determinar a ocorrência de coliformes 
fecais em parte das amostras.. A avaliação dos resultados preliminares no permite 
concluir que, aparentemente, a água que abastece boa parte das escolas da rede pública 
de ensino de Tucuruí, apresenta-se em condições inapropriadas ao consumo devido 
presença de resíduos não filtrados e Coliformes Fecais, sendo estes últimos 
provavelmente resultado da baixíssima presença ou total ausência de cloro residual na 
água. Contudo, novas baterias de testes estão sendo realizadas para confirmação ou não 
destes resultados e, pareceres serão elaborados para serem entregues às direções das 
escolas e secretarias municipais de Educação e Saúde do município de Tucuruí, afim de 
que, as medidas necessárias sejam tomadas para correção dos parâmetros determinados 
como irregulares.  

Apoio Financeiro: Programa PIBIC JR, FAPESPA/SEDECT.  
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MUDANÇAS OCORRIDAS NA MENTALIDADE E NA PRÁXIS DE MULHERES APÓS A 
INSERÇÃO NO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR DE UMA UNIDADE DE 

REFERÊNCIA DE BELÉM QUANTO A OPÇÃO PELO MÉTODO CONTRACEPTIVO 

SILVA, Amanda Dias Borborema da; PERDIGAO, E. N.; EVANGELISTA, E. C.; REIS,  

mandinhabach@yahoo.com.br 

 

O Planejamento Familiar é um programa de ação preventiva que se caracteriza por 
proporcionar às mulheres, casadas ou não, informações e meios necessários para que 
possam decidir de modo voluntário e consciente sobre o número de filhos e a 
oportunidades na qual os terá. Esse programa visa também promover a saúde reprodutiva 
da mulher, fazendo com que ela tenha autonomia sobre o seu corpo, incentivando o uso 
de métodos contraceptivos, escolhidos a partir da singularidade de seu organismo. As 
mulheres já vêm controlando a sua fertilidade de várias maneiras; seja através de abortos, 
cirurgias esterilizadoras ou outros recursos caseiros, sendo que somente a partir da 
década de 80, o programa de Planejamento Familiar foi implantado oficialmente em 
algumas Unidades de Saúde do país. Este trabalho visa conhecer as mudanças na 
mentalidade de mulheres decorrentes da inserção destas no serviço de Planejamento 
Familiar da rede pública de Belém a optar por um método contraceptivo. Trata-se de uma 
pesquisa exploratório-descritiva, com abordagens quantitativas, que visa conhecer as 
transformações promovidas pela inserção de mulheres no serviço de Planejamento 
Familiar da Unidade de Saúde de Referência Materno-Infantil e Adolescente-UREMIA de 
Belém, quanto à opção pelo método contraceptivo. A pesquisa de campo foi iniciada logo 
após a autorização da chefia da unidade, quando então identificamos a população-alvo e 
selecionamos, ao acaso, a amostra. A população alvo são as mulheres cadastradas no 
serviço da UREMIA, representadas por 50 (cinqüenta) mulheres, de 19 a 40 anos, que 
foram entrevistadas a partir de um roteiro pré-elaborado, contendo 5 (cinco) questões 
abertas baseadas no Programa de Planejamento Familiar do SUS, cuja análise será 
realizada a luz de autores que trabalham o Planejamento Familiar.. O universo estudado 
foi de 50 mulheres usuárias do serviço de Planejamento Familiar da Unidade de Saúde de 
Referência Materno-Infantil e Adolescente (UREMIA). Ao coletarmos os dados verificamos 
que, antes de serem inseridas no Programa 35% das mulheres fazia uso principalmente 
do preservativo como método contraceptivo. Outros métodos como injeção, estavam na 
preferência de apenas 5% delas. É importante comentar que 35% não faziam uso de 
qualquer tipo de contraceptivo. Realizando-se um paralelo entre o período anterior e o 
posterior à inserção dessas mulheres no Programa foi verificada a inversão de alguns 
números. O método mais usado passou a ser o injetável, que ficou na preferência de 
40%, sendo encontrado um valor preocupante, cerca de 5% apenas continuaram a usar o 
preservativo como método de escolha. Porém o número de mulheres que não utilizavam 
nenhum tipo de método caiu para 5% o que demonstra a influência do Programa na 
mudança de mentalidade e práxis. O trabalho ampliou nosso conhecimento sobre 
Planejamento Familiar, sua estrutura e atuação. Sendo este um programa de ação 
preventiva proporcionando aos casais e às mulheres, as informações e meios necessários 
para que possam decidir sobre o número de filhos e a oportunidade na qual os terá, é que 
nos levou a um questionamento sobre a mudança na opção pelo método contraceptivo 
das usuárias cadastradas no Serviço de Planejamento Familiar da Uremia. Constatou-se 
que as usuárias, após a inserção no programa, passaram a utilizar pelo menos um tipo de 
método contraceptivo, contando estas com a orientação de um profissional de saúde para 
auxiliá-las na escolha mais adequada ao seu organismo. Os motivos citados por elas 
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foram: facilidade de utilização, praticidade, redução dos efeitos colaterais e menor 
possibilidade de esquecimento. O planejamento familiar é um Direito Humano Básico e 
garante a dignidade individual, devendo ser direito de toda população e dever do estado. 
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O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA COMO INSTRUMENTO DE ATENÇÃO 
PREVENTIVA 

FERREIRA, Sonia Suely da Silva; LIMA. MVS; PICANÇO. VLL 

soniaferreirapara@hotmail.com 

 

Abordaremos o Programa Saúde da Família (PSF) como instrumento de atenção 
preventiva, de reorganização e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Para 
entendê-lo melhor, é necessário observarmos o momento político-pedagógico da sua 
constituição, quais seus princípios legais, responsabilidades, organização, estruturação, 
composição e pressupostos para implantação nos municípios. Constitui-se num esforço 
para reorganizar e mudar a atenção básica e para sua expansão  necessitando de 
profissionais da saúde com noção integralizadora do processo saúde/doença e de 
promoção da saúde, portanto em sintonia com o SUS, visão que se contrapõe à formação 
de profissionais em saúde num modelo individualista, hospitalocêntrico e com ênfase nas 
especializações. Nesse sentido, destacam-se a formação profissional em saúde, a 
descentralização e a municipalização da saúde, as quais vêm tornando possível a 
expansão da atenção básica em saúde. O PSF demonstra que é o caminho para a 
manutenção da saúde da pessoa, da família e da comunidade, quando funcionar 
adequadamente nas unidades básicas do programa e nestas condições resolve 
aproximadamente 85% dos problemas de saúde prestando um atendimento de bom nível, 
prevenindo doenças e evitando internações desnecessárias. O PSF desenvolve ações de 
prevenção, promoção e recuperação da saúde, de forma integral e contínua e a partir dos 
seguintes procedimentos: conhecimento da realidade das famílias, por meio de 
cadastramento e diagnóstico de suas características sociais, demográficas e 
epidemiológicas; identificação dos principais problemas de saúde e situações de risco; 
planejamento participativo; prestação de assistência integral, contínua e racionalizada à 
demanda na Unidade, comunidade ou domicílio; acompanhamento ao atendimento nos 
serviços de referência ambulatorial ou hospitalar; ações educativas e intersetoriais para 
enfrentar os problemas de saúde e seus determinantes. Dentre tantos obstáculos que 
dificultam a aceitação da concepção generalista para formação e ação do profissional da 
saúde básica, destaca-se os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, os quais 
ainda deixam em segundo plano as questões correspondentes aos determinantes sociais, 
culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos e legais nos níveis individuais e 
coletivos. Em contraponto, as novas diretrizes curriculares para esses cursos, 
notadamente do curso de medicina (2001) avançam propondo que os conteúdos 
essenciais sejam relacionados com a integralidade do processo saúde/doença do 
cidadão, família e comunidade, estimulando a aproximação das instituições de ensino ao 
SUS por necessidade da reorganização dos serviços de saúde, pelos seus altos custos 
fortalecendo as bases para mudança da política das instituições de formação. (CAMPOS 
& BELISÁRIO, 2001). A implantação do Programa Saúde da Família nos municípios 
depende, antes de tudo, da decisão política da administração municipal, a qual deve 
submeter a proposta ao Conselho Municipal de Saúde e discutir o assunto com as 
comunidades a serem beneficiadas. Com os muitos saldos positivos alcançados desde 
sua implantação, o Ministério da Saúde tem implementado ações para estimular a 
ampliação do número de equipes de Saúde da Família no Brasil afora. Para isso é preciso 
contar com o interesse das comunidades e mobilização dos poderes locais, pois só com a 
receptividade desses dois seguimentos os municípios poderão contar com sua inclusão 
nesse programa de saúde. Nesse sentido, destacam-se a formação de profissionais de 
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saúde em sintonia com o SUS, a descentralização e a municipalização da saúde. 
Todavia, não se pode perder de vista o fortalecimento das políticas públicas efetivas de 
saúde de atendimento pleno de saúde para todos e mudanças de concepção das 
instituições formadoras. 
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CORAÇÃO BATE FELIZ, PORQUE ENVELHECER COM SAÚDE É UM DIREITO DE 
CIDADANIA 

GOMES, Luis Antônio Luz; SALAME, Arthur Araújo Massoud; PONTES, Lucas 
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As doenças cardíacas estão entre as principais causas de morte globalmente. 
Anualmente, morrem no mundo 17 milhões de pessoas vítimas destas doenças. Os 
idosos apresentam características morfo-fisiológicas, psicológicas e socioeconômicas 
diferenciadas de outros indivíduos. Além disso, associado ao fenômeno do 
envelhecimento populacional, ocorre o aumento na prevalência de doenças crônico-
degenerativas relacionadas à idade, principalmente as doenças cardiovasculares. No 
Brasil, nos últimos 60 anos, o índice de doenças do coração triplicou. Os motivos deste 
quadro alarmante devem-se aos maus hábitos alimentares e ao estilo de vida que facilitou 
o aumento de doenças cardíacas. A maioria dos males cardíacos são preveníveis, mas 
infelizmente a mentalidade preventiva ainda é pouco difundida.  Sedentarismo, colesterol 
alto e estresse são alguns dos piores inimigos do coração. Eles se encaixam dentro dos 
fatores chamados modificáveis, para os quais serão destinadas as ações deste trabalho. 
Serão ministradas palestras expositivas sobre os temas: Coração: tudo o que você 
precisa saber; Fatores de riscos: propiciam o aparecimento das doenças 
cardiovasculares; Colesterol Alto; Fumo; Diabetes Mellitus; Estresse; Obesidade; 
Sedentarismo; Hipertensão Arterial; Aterosclerose; Doença Arterial Coronária; 
Insuficiência Cardíaca; Dislipidemia; Como prevenir essas doenças. Na prática será 
medida a Pressão Arterial de todas as pessoas participantes. Serão exibidos vídeos de 
pessoas que foram acometidas por problemas cardiovasculares. Será elaborada uma 
cartilha contendo um resumo das principais doenças cardíacas e as medidas preventivas 
contra as mesmas. Serão realizadas dinâmicas de grupo. Sessão Cinema: serão exibidos 
filmes recreativos. Será realizado um Mural do Coração, onde os participantes irão 
colocar o que aprenderam, dúvidas e sugestões. Será feito um dia de bingo para a 
integração aluno-comunidade. A cada 15 dias, nas quartas-feiras, serão realizadas as 
atividades. O combate à hipertensão arterial está entre as medidas necessárias à 
promoção da saúde da população. Na faixa etária acima de 40 anos, constatamos que 
77,5% das pessoas apresentavam hipertensão arterial, dentro de um universo de 40 
pessoas, acometendo cerca de 87,5% das mulheres (de um total de 32 participantes 
femininas) e 37,5% dos homes (de um total de 8 participantes masculinos). Subdividindo-
se em faixas etárias, têm-se que 5% tem entre 40 e 49 anos, 20% entre 50 e 59 anos, 
32,5% tem entre 60 e 69, 32,5% entre 70 a 79 anos e 10% entre 80 e 89 anos. 
Analisando o Índice de Massa Corporal (IMC), dentre as 15 pessoas estudadas, 20% 
tinham o IMC entre 20 e 24,99 (valor normal); 53,3% entre 25 e 29,99 (sobrepeso); 13,3% 
entre 30 e 34,99 (obesidade grau 1); 13,3% entre 35 e 39,99 (obesidade grau 2). Os 
resultados obtidos na referida pesquisa concordam com os estudos de Nunes (2005), 
Jacob Filho e Cabrera (2003), acerca da incidência de hipertensão e obesidade na 
população adulta/idosa.. Os resultados encontrados mostram a grande prevalência dos 
fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares na população 
trabalhada, comprovando a necessidade de se trabalhar estes fatores a fim de prevenir 
possíveis problemas cardíacos. Deste modo, a instrução torna-se uma boa estratégia de 
educação para evitar agravamentos dessas doenças, contribuindo para melhorar a 
qualidade de vida dos participantes. 



 243 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E TERAPIA 
OCUPACIONAL: reflexões sobre uma perspectiva de atuação 

SILVA, Mariane Sarmento da; SILVA, A. G. L.; CAVALCANTE, M. V. C.;  
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O CRAS é um serviço de proteção social básica, de caráter preventivo, que garante a 
atenção integral aos indivíduos e às famílias assistidas, as quais se encontram em 
situação de vulnerabilidade social. O interesse da Terapia Ocupacional é o homem em 
atividade e seus problemas, sendo as atividades o produto e o meio de construção deste 
homem; buscando entender as relações que este estabelece em sua condição de vida e 
saúde. Neste estudo, discute-se sobre a ação do Terapeuta Ocupacional nos CRAS, já 
que este trabalha com questões sociais marcadas pela situação de vulnerabilidade social 
vivenciada pelas populações que se encontram em processo de ruptura social, o que 
envolve a precarização das condições de moradia, trabalho, escolarização, educação, 
atenção à saúde, lazer, transporte e redes de suporte afetivo, solidário e social, 
características que compõem o perfil da clientela assistida pelo CRAS. . A partir do estudo 
teórico, observou-se que o terapeuta ocupacional ainda não está contemplado nos CRAS, 
pois não há a participação da Terapia Ocupacional no quadro de profissionais 
pertencentes à equipe mínima deste serviço, gerando reflexões que permeiam a forma 
como este profissional pode desenvolver atividades que se enquadrem e complementem 
os serviços oferecidos pelos CRAS, além de respaldos teóricos que qualificam o 
terapeuta ocupacional como profissional atuante no âmbito social. Dessa maneira, 
passou-se a discutir tal inquietação no Laboratório de Estudos em Terapia Ocupacional 
da Universidade do Estado do Pará (UEPA/LETO), oportunizando reflexões sobre a 
importância da inserção deste profissional no CRAS. Neste sentido, consultou-se livros 
revistas científicas, sites da Internet e artigos, que abordam temas como assistência 
social, CRAS e Terapia Ocupacional Social, a fim de possibilitar a reflexão sobre a 
atuação desta profissão no CRAS. A Terapia Ocupacional é eminentemente social, pois o 
fazer é sempre um ato social. Os homens se juntam para fazer coisas e o fazer juntos cria 
um tipo especial de relação, um identificar-se pela ação ou por seus objetos em comum. 
Aquilo que é feito, o é em um mundo compartilhado. O Terapeuta Ocupacional está 
habilitado a escutar as demandas do homem, enquanto ser ocupacional e social; 
oportunizando reflexões e discussões que permitam uma análise contínua do fazer 
humano, dando suporte para o desenvolvimento da autonomia do indivíduo e a 
conscientização da importância do seu papel na sociedade. . Assim, algumas certezas 
despontam: 1) repensar sobre o ser humano, que precisa estabelecer relações sociais, 
onde o ser social também é ocupacional e; 2) compreender, assistir e promover 
estratégias que favoreçam a escuta e compreendam as necessidades individuais, 
histórias de vida, contextos e perspectivas ocupacionais de cada usuário, possibilitando 
espaços de troca de experiências. 
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A POLÍTICA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE A PARTIR DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E SUA REAL CONDIÇÃO 
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A sociedade moderna avalia a saúde como uma questão de direito a uma vida saudável 
em sentido amplo, levando em consideração, também, a construção da qualidade de vida 
através da democracia, da dignidade humana, da igualdade, do respeito à natureza e ao 
desenvolvimento tecnológico. A sociedade brasileira não ficou aquém deste novo 
paradigma e materializou esse pensamento contemporâneo em sua Constituição de 1988, 
a qual o legislador moderno esteve atento a evolução social do conceito de saúde, 
relacionando-a a diversos ramos sociais como, por exemplo, o direito ao saneamento, à 
moradia, direito à educação e ao bem-estar social, o direito a seguridade social, à 
assistência social, direito de acesso aos serviços médicos e à saúde física e psíquica. 
Metodologicamente o trabalho está pautado na pesquisa bibliográfica e estatística 
necessárias para subsidiar o levantamento de informações referente as mudanças sociais 
sentidas pela população brasileira desde a aprovação da Constituição de 1988 no que 
concerne à saúde pública e seu acesso. Dentro de uma abordagem qualitativa do material 
coletado e diante de uma visão geral do acesso a saúde na prática, mostrado usualmente 
por meios de comunicações, as interpretações dos dados nos remete a uma condição de 
estudar, sob vários enfoques, sendo um deles o ramo das Ciências Sociais Aplicadas, 
esta realidade sócio-política da saúde pública. O art. 196 da Constituição de 1988, que de 
tão inovador que foi, elevou o direito à saúde como um dever do Estado, e rege que é 
dever do Estado propocionar o direito à saúde, sempre com ações positivas em prol da 
sociedade e nunca pela sua inatividade. Essas ações estatais positivas são concretizadas 
mediante ações sociais, econômicas e políticas com o objetivo de atender a demanda 
social. É notável, no entanto, que o Estado não criou mecanismos eficazes para a 
completa prestação do serviço de saúde pública, pois, por motivos de ordem econômica, 
incorpora a política neoliberal, dominante no período (anos 90), e se exime da obrigação, 
deixando a cargo da iniciativa privada a superação das dificuldades. No início dos anos 
80, a quantidade de clientes de planos de saúde registrada ficou em torno de 15 milhões. 
No ano de 2001 novas pesquisas indicam que o setor privado atende 1/4 da população 
brasileira, cerca de 41 milhões de pessoas, um aumento de 273,33% no período. Certos 
direitos sociais têm um papel fundamental na promoção de direitos de outras espécies. O 
acesso à saúde é um deles. Sua real eficácia completa as oportunidades individuais de 
participação econômica e política do indivíduo, estimulando as suas iniciativas no sentido 
de superar privações existentes e desenvolver-se. Segundo o economista Amartya Sem, 
o desenvolvimento consiste na remoção de vários tipos de restrições, as quais deixam 
poucas escolhas e oportunidades ao individuo. A universalização do acesso à saúde nada 
muda o paradigma de caos na saúde pública se não vier acompanhada de uma real 
estrutura capaz de absorver a demanda da sociedade. Sendo assim, a violação do direito 
básico de todo ser humano – a saúde – continua, e a parcela da sociedade que não têm 
condições de pagar um plano de saúde, suprindo a ausência do Estado, fica sujeita a esta 
realidade sócio-política de agressão a um direito básico do cidadão. 
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COM EDUCAÇÃO PROMOVENDO SAÚDE 
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Em Santarém a grande incidência de dengue demonstra que as ações de controle são 
insuficientes na erradicação da doença. De acordo com a vigilância sanitária os bairros 
onde apresentaram mais focos são Diamantino e a grande área do Santarenzinho. Falta 
de saneamento básico, drenagem, informação e comodismo são algumas das causas 
destas afecções que surgem nos bairros. Em virtude deste quadro, lançamos o Projeto 
“Com educação promovendo Saúde”, no bairro do Diamantino a fim de contribuirmos na 
ação de controle em parceria com a vigilância sanitária para diminuirmos o número de 
pessoas infectadas. E por que Com educação promovendo Saúde? Porque é através da 
Educação que ocorre a transcendência humana. Quando o homem obtém informações 
ele cria condições favoráveis para o próprio bem. Traz para si a responsabilidade de se 
prevenir contra afecções e outras doenças que lhe cause transtornos. O Projeto tramita 
na linha de ensino, logo todas as atividades são caracterizadas pela forma ensino-
aprendizagem. As atividades ocorrem três vezes por semana, no qual estão bolsistas, 
voluntários, vigilância sanitária e PACS, realizando as ações previstas. Após o 
cadastramento dos moradores ocorreu um encontro para a apresentação oficial do 
Projeto. Nas escolas a educação em saúde é desenvolvida através de fantoches, 
brincadeiras, filmes, teatros e em especial a gincana com o tema “A limpeza começa 
dentro de casa”. Nesta primeira etapa do Projeto entrevistamos as famílias cadastradas 
com o intuito de diagnosticarmos a idéia de prevenção e higienização no seu cotidiano. 
Com resultado iniciamos as palestras e orientações na coleta de lixo. No decorrer 
iniciaremos o processo de construção de depósitos de lixos específicos a serem fixados 
em ruas do bairro. Ao final do projeto faremos uma nova entrevista para verificarmos se 
houve mudança na atitude dos moradores. Resultados parciais. Durante as entrevistas 
verificamos que a comunidade possuiu muitos problemas como carência, falta de 
informação, baixa escolaridade que são uns dos fatores que influenciam no cotidiano 
dessas famílias, devido a isso o processo de ensino nesta comunidade segue de forma 
moderada, pois são novas vivências que estão modificando a rotina desta comunidade. 
Nas escolas o nível de aceitação é maior, pois mantém a rotina de atividades e através do 
lúdico transmitimos as informações para as crianças. O Projeto Com educação 
promovendo saúde visa através do ensino-aprendizagem e lazer transmitir a concepção 
de que as pessoas podem adquirir uma boa qualidade de vida, através das próprias 
ações. Contudo, este processo de autonomia dos moradores deve ser com freqüência 
estimulado, pois por comodismo acabam deixando de realizar pequenas ações que em 
conjunto se torna uma grande atitude. Na área onde atuamos a maioria das famílias são 
composta por muitos filhos em fase escolar, o que vem contribuindo na transmissão de 
informações, ações e responsabilidades, pois a criança adquire novos hábitos a todo o 
momento e se tornando freqüente influencia em toda família. Portanto, ao final do Projeto 
temos o desejo de que as famílias optem pela qualidade de vida não como uma obrigação 
e sim como valor adquirido. 
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O Pé diabético, segundo a OMS é uma infecção, ulceração e ou destruição dos tecidos 
profundos associados a anormalidades neurológicas e vários graus de doença vascular 
periférica nos membros inferiores. Essa complicação é responsável por 40 a 70% das 
amputações não-traumáticas de membros inferiores, gerando elevados custos sociais e 
econômicos. O presente estudo foi realizado no Hospital Regional de Tucuruí (HRT) no 
município de Tucuruí-PA, durante a aula prática da disciplina Enfermagem nas Clínicas no 
período Agosto-Setembro de 2008. O sujeito do estudo é diabético e iria submeter-se a 
cirurgia de amputação do membro inferior esquerdo, devido ao diagnóstico médico de 
Neuropatia periférica com acometimento dos tecidos profundos do membro. A 
metodologia utilizada foi o estudo retrospectivo e observacional, os dados foram coletados 
através do prontuário do paciente e com entrevista semi-estruturada com perguntas 
abertas no período pré-operatório. Os DE foram identificados conforme a Nanda (2006). 
Os principais DE observados foram: risco para infecção, mobilidade física prejudicada, 
perfusão tissular periférica prejudicada, risco para baixa auto-estima situacional, pesar 
antecipado. A SAE proporciona um diagnóstico diferencial e otimizado, o que possibilita a 
pratica de um cuidar planejado e organizado pela equipe de enfermagem, focando não 
apenas a patologia em si, mas o psicológico e o cultural, favorecendo assim um bom 
prognóstico aos pacientes com Pé diabético. 
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O Planejamento Familiar é o direito à informação, à assistência especializada e acesso 
aos recursos que permitam optar livre e conscientemente por ter ou não filhos, o número, 
o espaçamento entre eles e a escolha do método anticoncepcional mais adequado, sem 
coação (Ministério da Saúde, 2006). Em nossa sociedade, durante muito tempo ser mãe 
era o eixo da vida de uma mulher. Desenvolver suas capacidades e ter prazer não era 
importante. Com a descoberta e o uso de meios de evitar os filhos, a mulher passa a 
poder decidir sobre seu próprio corpo e sua sexualidade tendo formas de pensar, 
planejar, sentir e viver o ato de ter filhos. Esta pesquisa visa analisar as diferentes 
crenças das mulheres sobre os métodos contraceptivos, verificando se apresentam 
dificuldades em algum tipo dos métodos. O cenário de desenvolvimento foi a Unidade de 
Saúde da Família (USF) do município de São Caetano de Odivelas-Pa. Os sujeitos de 
estudo, foram mulheres participantes do programa de Planejamento Familiar. Os dados 
foram coletados no mês de agosto e setembro de 2008. O instrumento utilizado foi uma 
entrevista semi-estruturada, com perguntas fechadas previamente selecionadas em forma 
de formulário, com autorização prévia da instituição e das informantes. Analisamos 15 
mulheres, sendo que os resultados obtidos nos mostram que a faixa etária prevalente é 
entre 17-38 anos, portanto trata-se de uma idade adulta com 73,33% (11) acima dos 20 
anos de idade. As mulheres casadas correspondem 73,33% (11), solteiras 26,67% (4). 
Detectamos que a maioria possui a escolaridade relativamente baixa, com 60% (9) ensino 
fundamental. A prole dessas mulheres esta em torno de 2-4 filhos, sendo que 60% (9) 
possuem 2 filhos, 33,33% (5) possuem 3 filhos e 6,6% (1) possui 4 filhos. Poucas fazem 
uso de algum método contraceptivo para evitar filhos, 66,66% (10) não usam nada para 
evitar filho, 20% (3) usam camisinha masculina e 13,33% (2) fazem uso da pílula. Das 
mulheres que disseram não usar nenhum método para evitar filhos, relatam que não 
fazem uso da pílula, pois causa enjôos 80% (12) ou porque causam ferida no útero 60% 
(9) e as mulheres que não usam camisinha, dizem que incomoda na hora da relação 
sexual 60%. A pesquisa mostrou-se de grande relevância, pois através destes dados será 
possível formular um plano de ação, fazendo com que essas crenças sobre os métodos 
contraceptivos diminuam, evitando assim, uma futura problemática, como o aumento de 
DST’S e gestações não planejadas. 
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A queda é um evento muito comum e pode se tornar devastador, principalmente entre os 
idosos. O envelhecimento da população vem sendo observado no Brasil e 
internacionalmente, esta realidade tem determinado uma modificação no perfil 
demográfico e de morbimortalidade. Segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia (INTO), estima-se que há uma queda para um em cada três indivíduos com 
mais de 65 anos e que, um em vinte daqueles que sofreram uma queda, sofrem uma 
fratura ou necessitam de internação. Dentre os mais idosos, com 80 anos ou mais, 40% 
cai a cada ano. Estatísticas norte-americanas indicam que 60% das quedas em idosos 
acontecem dentro de casa. Segundo Gawryszewski, Jorge e Koizumi (2004) as quedas 
ocupam o terceiro lugar na morbi-mortalidade por causas externas em pessoas com 60 
anos ou mais no Brasil. Sabe-se que é elevado o número de idosos que caem e que 
mudam radicalmente sua vida cotidiana, tanto pela queda em si, como pelo temor de uma 
nova ocorrência. O anteprojeto foi autorizado pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão em 
Medicina e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEPA. Foram excluídos da pesquisa os 
idosos que se recusaram ou encontravam-se inaptos para conceder a entrevista. O 
estudo realizou-se na área adstrita a Casa Família Mangueirão. Esta pesquisa 
caracteriza-se como um estudo transversal, prospectivo, de análise descritiva inferencial, 
com uma variável quantitativa, sendo os dados numéricos e discretos. Foram aplicadas 
entrevistas individuais de acordo com o protocolo estabelecido, tendo como casuística 
145 idosos, com faixa etária acima de 60 anos, escolhidos de forma aleatória, no período 
de setembro a outubro de 2007. Neste estudo não houve exclusão quanto ao credo, raça, 
condição socioeconômica e sexo. De acordo com a natureza das variáveis, foi aplicada 
análise estatística descritiva inferencial, por meio do Teste de aderência e independência 
Qui-Quadrado, tendo como nível de significância &#945; = 0.05.. A prevalência de quedas 
foi de 42,77%, dentre os quais 72,58% relataram alguma conseqüência; escoriações 
tiveram o maior índice de decorrência (28,24%). Os fatores de risco desníveis, animais e 
tapetes apresentaram-se relevantes na seguinte ordem, 17.61%, 17.06% e 15.78%; em 
40,68% dos casos, estiveram relacionados à queda. Ainda referente a este evento, 
56,45% ocorreu dentro de casa e quase 68% dos idosos interromperam atividades 
habituais no pós-queda imediato; a dor (37,5%) foi o principal motivo relatado. A maior 
causa de ocorrência deveu-se ao desequilíbrio (73,91%). Do universo total, 82,76% 
apresentam problemas visuais. Observou-se índice maior de queda na faixa etária entre 
60-64 anos (31,72%) e o padrão de quedas simples, principalmente por perda de 
equilíbrio e durante o caminhar.. A prevalência de quedas em idosos cadastrados no PSF 
– Mangueirão foi de 42,77%, da amostragem de 145 entrevistados. Observou-se o padrão 
de quedas simples, principalmente por perda de equilíbrio e durante o caminhar. O índice 
maior de ocorrência de uma queda (31,72%) foi para os idosos na faixa etária entre 60-64 
anos, além de terem sido as mulheres (70,97%) com maiores relatos de tombos. Esse 
dado também é verdadeiro para as idosas viúvas com quedas recorrentes (54,05%). 
Problemas visuais relatados mostraram-se significantes (82,76%), concordando com a 
literatura no que concerne ser um fator de risco. Após a queda, 32,26% dos idosos 
relataram restrição de atividades cotidianas, acusando a dor como principal motivo 
(39,02%). 
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A IMPORTÂNCIA DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DE BARREIRA PARA 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA 

SANTOS, Milena Silva dos; COUTINHO, A. P. B. B.; DIAS, G. A. R.; MACIEL, J. DE P. 

princessmilinha@hotmail.com 

 

A prevenção da gestação não planejada é fundamental, principalmente para adolescentes 
e adultos jovens sexualmente ativos, estes devem ser orientados precocemente quanto 
aos métodos anticoncepcionais, que são fundamentais hoje em dia para o Planejamento 
Familiar, uma vez que a idade para início das relações sexuais está diminuindo cada vez 
mais, enquanto estão aumentando o número de adolescentes grávidas. O importante não 
é somente saber da existência dos diferentes métodos contraceptivos, é essencial o 
conhecimento do funcionamento, da eficácia, das vantagens e desvantagens. O 
desconhecimento desses fatores geralmente leva ao uso inadequado, com o risco de uma 
gravidez indesejada e infecções por agentes sexualmente transmissíveis como vírus da 
AIDS. Trata-se de um estudo descritivo, visando fornecer informações consistentes sobre 
os Métodos de Barreira, através de revisão bibliográfica. Os resultados mostraram a 
aceitação dos acadêmicos, profissionais da área da saúde e, principalmente, dos usuários 
quanto às informações repassadas, destacando a importância dos métodos de barreira e 
melhorando o nível de assistência em planejamento familiar preconizado pelo Ministério 
da Saúde. Consideramos que os métodos de barreira são de suma importância para o 
controle da natalidade e prevenção de DSTs e AIDS, dessa forma compreende-se que 
são métodos fundamentais para o bom desempenho do programa de planejamento 
familiar, merecendo atenção especial, de acadêmicos e profissionais da área, no 
processo educativo de assistência na atenção básica. 
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ADESÃO AO TRATAMENTO E PERFIL DOS PACIENTES HIPERTENSOS 
CADASTRADOS NA CASA FAMÍLIA ÁGUA CRISTAL BELÉM - PA 

FARIAS JUNIOR, Orlando Sandoval; AZEVEDO, ACG; SANTOS, ALM; RIBEIRO, LF;  

orlandomiojo@hotmail.com 

 

A hipertensão arterial é um fator de risco que está associado à ocorrência das doenças do 
sistema cardiovascular, grupo de causas responsável pelo maior número de óbitos na 
população total.¹ Ela é considerada um dos principais fatores de risco de mortalidade 
cardiovascular. Mudanças no hábito alimentar são fatores decisivos no tratamento da 
dislipidemia, diabetes e hiperuricemia, colaborando, assim, no tratamento da HAS.² Cerca 
de 75% dos portadores recorrem ao Sistema Único de Saúde para receber atendimento 
na Atenção Básica. Para atendê-los, o Ministério da Saúde possui o Programa Nacional 
de Atenção a HAS e Diabetes Mellitus.¹ Sabe-se que a adesão plena ao tratamento, 
incluindo mudança comportamental, em conjunto com o tratamento farmacológico, é fator 
preponderante no controle da hipertensão arterial e garantia de um tratamento adequado.³ 
Desse modo, a presente pesquisa busca verificar a adesão e o perfil epidemiológico dos 
pacientes assistidos pela USF Água Cristal. AMOSTRA. Participaram da pesquisa 164 
pacientes hipertensos cadastrados no programa Hiperdia pela USF Água Cristal, de 
ambos os sexos, compreendidos na faixa etária de 40 a 70 anos e que não apresentavam 
diabetes mellitus. PROCEDIMENTOS Foram realizadas entrevistas nas quais utilizou-se 
um protocolo contendo perguntas simples e diretas  contendo uma parte inicial, com 
perguntas relacionadas ao perfil sócio-econômico do paciente, tais como renda familiar e 
grau de escolaridade, e uma parte subseqüente com perguntas referentes à patologia em 
questão, relativas ao comparecimento às consultas, à medicação utilizada, aos hábitos 
alimentares, à prática de atividades físicas, à ingestão de álcool, ao tabagismo, ao grau 
de esclarecimento sobre a patologia e ao posicionamento do paciente em relação ao 
tratamento. Este protocolo contém ainda informações acerca do número do prontuário, 
sexo, idade, peso e estatura. Essas últimas foram obtidas a partir dos prontuários dos 
pacientes. RESULTADOS Quanto à epidemiologia, observou-se que, a maior parte dos 
hipertensos cadastrados, não apresentavam obesidade, eram do sexo feminino, seguiam 
uma dieta orientada pelo médico, mas muitos não praticavam nenhuma atividade física. 
Quanto à adesão, 53,05% dos pesquisados demonstraram total esclarecimento sobre a 
doença e encontrou-se uma taxa de 48,17% de pacientes que seguiam corretamente as 
orientações médicas.  DISCUSSÃO Observou-se que 65,24% dos hipertensos eram do 
sexo feminino. Essa predominância tem sido observada em demais estudos.6,7,8 
Entretanto, esse achado confere uma desproporção à prevalência global de hipertensão, 
pois segundo as V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial o sexo não é um fator de 
risco para tal patologia. Dos 164 hipertensos entrevistados, 53,66% nunca praticam 
atividades físicas, semelhante a outros grupos de hipertensos investigados em demais 
pesquisas. 7,8. A maioria dos hipertensos atendidos na Unidade Saúde da Família Água 
Cristal era do sexo feminino; na faixa etária entre 53 a 59 anos; com a faixa de peso entre 
53,6 a 68,2 quilos; estatura entre 1,53 a 1,61 metros; não apresentava obesidade; tendo 
renda familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos; com o primeiro grau incompleto; que 
seguiam a dieta orientada pelo médico, fazendo uso moderado de sal; não praticavam 
atividade física; não ingeriam álcool e nunca haviam fumado. Quanto à adesão ao 
tratamento, verificou-se que a maioria compareceu a última consulta; sendo totalmente 
esclarecida quanto a patologia em questão e seguia corretamente as orientações 
médicas, sendo que aqueles que seguiam inadequadamente ou não seguiam o 
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tratamento, agiam dessa maneira em função de aspectos culturais e sócio-econômicos.  
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PERCEPÇÕES DAS CLIENTES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA 
BELÉM – PA ACERCA DA ASSISTÊNCIA RECEBIDA DURANTE O PRÉ-NATAL 

BRITO, Edilene da Silva; DIAS JUNIOR, N. J. L.; GOMES, L. O.; FONSECA, P. F. ;  

morena-_-flor@hotmail.com 

 

Durante a gravidez, muitas mudanças acontecem no corpo da mulher, fazendo com que 
esse período exija cuidados especiais. São nove meses de preparo para o nascimento do 
bebê. É importante que durante a gravidez as futuras mães sejam acompanhadas por 
profissionais de saúde. O Ministério da Saúde salienta a importância do pré-natal e 
incentiva todas as mães a buscarem o atendimento gratuito no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Uma Atenção Pré-natal Qualificada e Humanizada se dá por meio da incorporação 
de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias; do fácil acesso a serviços 
de saúde de qualidade e com ações que integrem todos os níveis de ação: Promoção, 
Prevenção e Assistência à Saúde da Gestante e do RN. Foram entrevistadas 30 usuárias 
do Serviço de Pré-natal de uma Unidade Saúde da Família da cidade de Belém. A 
Entrevista, semi-estruturada, era composta por questões que abordavam a situação 
socioeconômica das clientes e perguntas relacionadas ao tema. A pesquisa tem 
abordagem quanti-qualitativa de caráter descritivo. A pesquisa baseou-se na resolução nº 
196/96 do CNS. As entrevistadas apresentaram média de idade de 25 anos, e média de 
idade gestacional de 32 semanas. 60% têm o ensino médio completo e 66% delas 
avaliaram a assistência pré-natal recebida como Boa; Quando questionadas quanto a 
importância da realização do pré-natal todas foram unânimes, e afirmaram que o pré-natal 
era importante não só para a sua própria saúde mas também para a do Bebê. 
Perguntamos quanto as informações e orientações recebidas e observamos que: 100% 
receberam orientação quanto à vacinação; 79% quanto aos Cuidados com o RN; 85% 
sobre a importância do Aleitamento Materno Exclusivo; 75% quanto à preparação das 
mamas para a amamentação; 80% sobre os cuidados com alimentação durante o pré-
natal e período de amamentação; 65% quanto ao Parto e Pós-Parto. Para a maioria, 90%, 
o profissional Enfermeiro foi o que melhor esclareceu as suas dúvidas. Observou-se 
ainda, que 95% dos cartões das gestantes estavam incompletos. A meta da assistência 
no ciclo gravídico é ter a certeza de que cada gestação resulte em uma mãe, bebê e 
unidade familiar saudáveis. Hoje em dia, o enfermeiro, para atingir este objetivo lida com 
muitas questões desafiadoras e progressivas, como o crescente número de gestações de 
alto risco resultantes de cuidados pré-natais tardios ou ausentes e gestações em 
mulheres muito jovens. Podemos concluir que a assistência pré-natal ainda é, sem 
dúvida, a principal forma de assegurar a evolução normal da gestação, preparando a 
futura mãe para o parto e puerpério tranqüilos e lactação normal, daí a importância de 
abordarmos procedimentos relativos à promoção da saúde, ultrapassando a fase dos 
cuidados básicos. 
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A VISÃO DE ENFERMEIROS SOBRE A ESTRATÉGIA AIDPI EM UMA UBS 

BOULHOSA, Margarete Feio; NOGUEIRA, Jaqueline de Carvalho; MARIA do 

marga1@amazon.com.br 

 

O tema em estudo versa sobre a visão dos enfermeiros na estratégia de Atenção 
Integrada as Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI) visando analisar o perfil 
epidemiológico em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), diante da redução da Taxa de 
Mortalidade Infantil (TMI) usado como indicador de saúde pelo Ministério da Saúde (MS) e 
Secretarias, as quais têm se preocupado com a promoção e recuperação da saúde dessa 
população através de avaliação, classificação, tratamento e acompanhamento das 
principais causas de doenças na região Norte. Abordagem qualitativa descritiva, 
enfatizando a eficácia do AIDPI e a importância da atuação do enfermeiro junto ao 
programa, melhorias e qualidade da assistência prestada a criança menor de 05 anos. 
Local: Unidade Básica de Saúde do Marco, com presença de professores e acadêmicos 
que atendem a demanda de nível de atenção básica e algumas especializações inclusive 
pediatria. Informantes-Sujeitos enfermeiros (6) que atuavam na prática do AIDPI. . Perfil 
dos informantes, visão do enfermeiro sobre a estratégia do AIDPI; dificuldades 
enfrentadas e autonomia do enfermeiro na atenção a criança; ações e o impacto no 
atendimento a criança; importância da AIDPI na atenção básica; a não aceitação da 
população em serem consultadas pelos enfermeiros em minoria e a não adesão médica 
as consultas de enfermagem. A estratégia de atenção à saúde possibilita melhorias das 
condições de vida da populaçãoica às consultas de enfermagem mediante atividades e 
ações preventivas embora os enfermeiros apresentem receio em admitir a aplicação do 
AIDPI em suas atividades por desconhecimento legal. Sugere-se a busca de atualização; 
capacitação e conquistar espaço com respaldo legal. 
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ATENDIMENTO BIOENERGÉTICO: uma alternativa de inclusão no sistema único de 
saúde 

BARBOSA, Maria do Socorro Ribeiro 

socorroeduc@hotmail.com 

 

O caos vivenciado hoje na saúde pública brasileira vem instigando vários estudiosos e 
pesquisadores a estudar e divulgar outras formas e alternativas de atendimento as quais 
possibilitem a população de forma geral, outros caminhos para a cura dos seus males. 
Assim, o presente estudo faz uma discussão sobre o atendimento bioenergético, como 
uma alternativa de inclusão no Sistema Único de Saúde-SUS. Os defensores do método 
bioenergético acreditam que o mesmo possibilita a cura e a prevenção de problemas de 
saúde nas pessoas, animais e plantas de acordo com as necessidades fundamentais do 
organismo doente sem exercer nenhuma agressão ao mesmo, por permitir agir sobre o 
corpo desbloqueando as energias negativas e assim possibilitar que o organismo reaja 
naturalmente e recupere a saúde e o bem-estar. A metodologia  se constituiu em uma 
pesquisa de campo, ocorrida no período de 19 a 25 de março de 2008, tendo como lócus 
um dos espaços que presta atendimento seguindo a filosofia do método bioenergético, 
localizado no anexo da Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, na cidade de Belém - 
PA. Os instrumentos de coletas de dados consistiram na técnica da entrevista e 
observação in loco. Foi analisado como se dá o atendimento, bem como as dificuldades 
enfrentadas pela equipe no exercício das atividades, quando apontam que os usuários 
ainda estão atrelados e condicionados aos medicamentos da medicina tradicionais.. 
Como resultado, constata-se ser viável sua inclusão no Sistema Único de Saúde-SUS, 
por se tratar de um método simples e constituir-se de zero agressividade para o 
organismo humano. No entanto, vale ressaltar que para o tratamento obtenha êxito se faz 
necessário melhorar a renda dos usuários, uma vez que o tratamento recomenda o 
consumo de alimentos mais naturais, o que ainda é oneroso para a maioria do povo 
brasileiro. 
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A QUALIFICAÇÃO DOS ACSS COMO ESTRATÉGIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 
DOTS NO CONTROLE DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DO ACARÁ 

FEITOSA, Cássia Gisele Nery; UCHOA, Antônio Bernardo Dias; GOMES, Ghandy 

gisa_kk@hotmail.com 

 

A tuberculose é uma endemia que “esteve presente como problema de saúde pública no 
Brasil durante todo o século XX” (RUFFINO NETTO, 2004), porém este problema não é 
privilégio somente deste século, pois, segundo CONDE et al, 2002, a tuberculose já 
acompanha o homem há muito tempo, existem relatos de TB em ossos humanos pré-
históricos encontrados na Alemanha e datados de 8.000 antes de Cristo (a.C.). A 
tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. Desde o inicio do século XXI o 
país tem ocupado o 15º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos 
de TB notificados no mundo. A situação da TB, no Brasil, apresenta uma prevalência de 
58 casos para cada grupo de 100 mil habitantes e, apesar dessa doença ter a cura 
conhecida, ainda mata cerca de seis mil pessoas por ano. Seu percentual de cura é de 
72%, 12% de abandono e, 111 mil novos casos são registrados a cada ano, (RUFFINO 
NETTO E SCATENA VILLA, 2006). A abordagem metodológica empregada foi, segundo 
TEIXEIRA (2001) a qualitativa, já que ela visa reduzir a distância entre a teoria e a prática, 
levando em conta as experiências pessoais do grupo em estudo. O trabalho foi realizado 
através de oficinas teóricas de temas relacionadas à questão da tuberculose e de práticas 
dirigidas. Estas oficinas foram realizadas nos turnos da manhã e tarde, e abordaram 
temas como: O panorama da tuberculose, o que é TB, modo de transmissão; os grupos 
de risco; os sinais e sintomas, sintomático respiratório; a Estratégia DOTS e as ações dos 
ACSs; Tratamento; Controle do tratamento; Reações adversas ao uso de drogas anti-
tuberculose e prevenção da TB. Neste trabalho participaram um grupo de 21 ACSs e 3 
participantes da Secretária de Saúde. Como resultados obtivemos a sensibilização da 
comunidade de ACSs  e da Secretária de Saúde para a situação alarmante da 
tuberculose no Brasil e principalmente no estado do Pará. Ao realizar as oficinas 
observamos que os ACSs já possuíam algum conhecimento sobre a temática da TB, 
porém com um certo grau empírico, observamos também a receptividade as informações 
fornecidas realizando a ligação com as experiências práticas vividas por cada ACSs nas 
suas micorareas, além de exporem as dificuldades encontradas para realizar o tratamento 
supervisionado. Observamos também a receptividade das informações e sugestões por 
parte da Secretária de Saúde, que se comprometeu com a implantação do teste 
tuberculínico e solicitou o mesmo treinamento para os demais ACS do município. O 
trabalho realizado foi de grande importância na medida em que possibilitou aos ACSs 
instrumentos teóricos necessários para o controle da TB, respondeu as dúvidas destes 
profissionais, realizou a interação teoria/prática na vivência dos ACSs além de fornecer 
aos acadêmicos experiência práticas de manejo e controle da TB. Obtivemos também a 
reorganização das funções dos ACSs e da Secretária de Saúde no controle da TB.  Por 
fim, a capacitação dos ACSs se torna extremamente importante para o controle da TB no 
Brasil e principalmente no estado do Pará, que é o 4º estado brasileiro em incidência da 
doença. Em função disto todas as ações que visem a orientar, estimular e capacitar este 
grupo na procura e detecção de casos novos de TB se tornam relevantes. 
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POR QUE FAZER O PRÉ-NATAL: visão das usuárias das UBS da cidade de Belém 

NAZARETH, Isis Vanessa; SENA, E. DE M.; GABRIEL, V. C. S.  
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É no período intra-uterino que começam os primeiros cuidados com o bebê, para isso faz-
se necessária a realização do pré-natal. A gestação não é uma doença, mas um processo 
fisiológico normal, que na maioria das vezes transcorre sem complicações. O pré-natal 
tem visa garantir o bom andamento das gestações de baixo risco e, também identificar 
adequada e precocemente quais os pacientes com maiores chances de evolução 
desfavorável. Insere-se, portanto, o estabelecimento de uma escuta ativa, aliada a uma 
prática de comunicação/informação adequada junto às usuárias grávidas e assim 
contribuir de maneira que essas mulheres ganhem autonomia passando a participar da 
promoção de sua saúde e do concepto. A realização deste trabalho teve como objetivo 
conhecer a visão das usuárias de um serviço público de pré-natal sobre a importância da 
mesma, além de verificar o grau de conhecimento das usuárias do programa nas UBSs, 
utilizando como base as unidades de saúde da Pratinha e da Pedreira. Trata-se de um 
ensaio de pesquisa exploratória-descritiva com abordagem qualitativa que objetiva 
conhecer a visão das usuárias de um serviço público de pré-natal sobre a importância do 
mesmo. Os dados foram coletados através de entrevista com 50 gestantes que realizaram 
o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do bairro da Pedreira e da Pratinha, 
onde foi utilizado um questionário de perguntas abertas e fechadas sobre por que fazer o 
pré-natal. Obtiveram-se consideráveis informações acerca do entendimento das 
participantes no que se refere ao processo de acompanhamento do desenvolvimento 
intra-uterino. Optamos após a análise das respostas em trabalhar em categorias para 
melhor expor a visão das usuárias e os motivos relevantes para a realização do pré-natal.  
Durante a análise dos dados verificou-se que a maioria das entrevistadas, apesar de 
primigestas (60%), demonstrou possuir noção prévia sobre a necessidade e importância 
do pré-natal. 65% das gestantes apresentavam idade entre 16 e 21 anos, 75% delas eram 
solteiras e apenas 25% possuíam o ensino médio completo. Foi possível perceber 
durante a pesquisa que a maioria das mulheres foi orientada sobre o calendário vacinal e 
a importância da vacinação no período gestacional, além disso, 60% das gestantes 
declararam ser acompanhadas por mais de um profissional. Constatou-se ainda, que 85% 
das mulheres acreditam que a realização do pré-natal trouxe benefícios para si e para o 
concepto. Durante a realização do trabalho foi possível conhecer e explorar acerca da 
importância do pré-natal, mediante a isto observou-se a deficiência de informações das 
usuárias no que diz respeito aos métodos contraceptivos, os cuidados com o recém-
nascido e o auto-cuidado. Portanto, fica explícito a necessidade de desenvolver e 
incentivar políticas públicas que possam viabilizar manobras educativas, junto às 
gestantes, a fim de reverter o quadro atual e suprir as necessidades humanas básicas, 
contribuindo e proporcionando aquisição de conhecimentos para uma melhor qualidade 
de vida. 
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ATRIBUIÇÕES DADAS À LOUCURA POR PORTADORES DE SOFRIMENTO MENTAL 
DE UM SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL EM BELÉM - PA 

COSTA, Evelyn de Cássia Pereira 

ecpcosta@yahoo.com.br 

 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que cerca de 450 milhões de 
pessoas no mundo sofrem ou sofrerão de problemas mentais, neurológicos ou 
comportamentais. Este número expressivo convive numa sociedade que, em sua grande 
maioria, desconhece os tratamentos e possibilidades para estes indivíduos, restringindo o 
contato com eles. O presente estudo objetivou identificar as regras, auto-regras e 
respostas emocionais de uma amostra de portadores de Sofrimento Mental em relação ao 
conceito “loucura”. Participaram 35 sujeitos, com idade entre 22 e 47 anos, que estavam 
matriculados num programa de Hospital-dia da cidade de Belém-PA. Para cada 
participante foi entregue uma folha sulfite com a palavra “loucura” escrita. A tarefa 
consistia em escrever na folha tudo o que esta palavra evocava de forma breve. Agrupou-
se e analisou-se os dados em x categorias: Comportamentos em comum; Características 
da doença; Sentimentos; Atitudes de terceiros; Religião. Os resultados indicam que a 
maioria dos sujeitos associa a loucura à comportamentos como andar nu em público, 
deambular pelas ruas a noite, gastar dinheiro compulsivamente e/ou rasgá-lo. Um 
participante identifica a loucura como um problema espiritual. Outros comportamentos, 
como agressividade, euforia, agitação e ansiedade são vistos pelos participantes 
enquanto características das doenças e que não diferenciam-se entre os portadores. Os 
sentimentos descritos foram predominantemente negativos, como tristeza, medo, dor, 
solidão e raiva. As atitudes de terceiros em relação aos participantes foi principalmente de 
preconceito e desrespeito. Apenas um sujeito relatou que recebe carinho e amor de sua 
família. Outras atitudes relacionadas à terceiros foram "um homem estuprar uma mulher", 
"político rouba enquanto há muitos pobres no sertão sofrendo com a seca", assassinos, 
assaltantes, dentre outros, caracterizando o social como louco. Percebeu-se que o tema 
loucura é percebido, no geral, de forma negativa, recebendo diversas percepções, que 
podem ser amenizadas, principalmente, com um adequado manejo familiar e tratamento 
em serviços de qualidade de Saúde Mental. Conclui-se, assim, que a identificação de 
regras, auto-regras e estados emocionais geradas nos ambientes em que convivem os 
Portadores de Sofrimento Mental podem dar importantes esclarecimentos a cerca dos 
efeitos colaterais das relações mantidas com o meio e, conseqüentemente, a 
possibilidade de interações menos aversivas. 
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O conhecimento do perfil epidemiológico das gestantes em uma determinada localidade 
constitui informação relevante em diversas áreas de planejamento de programas 
regionais, possibilitando a elaboração de indicadores demográficos, epidemiológicos, 
político-sociais e econômicos, entre outros, que possam representar a realidade da 
comunidade (MELLO-JORGE et al, 1996 apud PRADO; RODRIGUES, 2006). A partir 
destas informações é possível avaliar e planejar as ações de saúde, elaborando 
programas de saúde materno-infantil que identifiquem a população alvo para campanhas 
de vacinação, base para cálculo de vários coeficientes e ainda, estudos sobre a 
reprodução (WALDVOGEL et al, 1994). Trata-se de um estudo retrospectivo, em 
abordagem quantitativa. Foram analisados os dados dos partos de 431 adolescentes, 
com idade entre 12 e 19 anos, que pariram no Hospital Municipal de Mosqueiro, 
localizado no Distrito Administrativo de Mosqueiro, Belém – PA, no período de 1º de 
janeiro de 2005 a 31 de maio de 2008. Os dados foram obtidos do livro de registro da sala 
de parto. Os parâmetros analisados foram: número de partos realizados no período, 
número de partos em adolescentes, idade da adolescente, peso do recém-nascido, 
número de gestações, tipo de parto e acompanhamento pré-natal. No período estudado 
ocorreram 1.547 partos, dentre os quais, 431 ocorreram em adolescentes (27,8%). 
Destas, 294 adolescentes eram primigestas (55,4%); 108 secundigestas (25%); 24 
tercigestas (5,5%); 03 quartigestas (0,7%) e 02 não foram informadas (0,4%). Dentre as 
adolescentes submetidas à cesárea, 119 eram primigestas (40,6%). A proporção de 
recém-nascidos com baixo peso era maior nos nascidos de mães com idade de 17 e 19 
anos, 29,7% e 16,6%, respectivamente. Os filhos de adolescentes de 18 e 19 anos com 
peso insuficiente apresentaram proporções, respectivamente, de 26,7% e 38,6. Com 
relação ao pré-natal, 390 adolescentes o realizaram (90,5%); 30 não fizeram 
acompanhamento (07%); 04 não realizaram as seis consultas mínimas (0,9%) e em 07 
adolescentes, a informação é desconhecida (1,6%). Das adolescentes que fizeram o 
acompanhamento pré-natal, 100 estão incluídas na faixa etária de 13 a 16 anos (25,6%) e 
290 estão com idade entre 17 e 19 anos (74,4%). . Considerando o período analisado, o 
número de partos entre adolescentes permaneceu estável, sendo que a maioria destes 
partos foi normal, ocorrendo com mais freqüência no final da adolescência. O grupo de 
adolescentes na faixa etária de 17 a 19 anos apresentou maior proporção de partos e 
gestações, além de acompanhamento pré-natal mais freqüente, porém com maior 
proporção de recém nascidos com baixo peso e peso insuficiente, em relação ao peso 
adequado entre os recém-nascidos de adolescentes mais jovens. Os resultados 
apresentados permitem concluir que as medidas estratégicas para a prevenção das 
gestações na adolescência devem ser direcionadas, principalmente a população de baixo 
nível socioeconômico-cultural, visto que a gravidez na adolescência pode acarretar sérios 
riscos para a saúde da mãe e do recém-nascido. 
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O Hospital Bettina Ferro de Souza é referência em atendimentos, entre várias 
especialidades (Otorrino, Oftalmo, Problemas de Desenvolvimento e outras). O Plano de 
Trabalho sobre Educação em Saúde através da Sala de Espera, que é uma proposta de 
Ação Interventiva que visa orientar os usuários a uma oportunidade de conhecer os 
Benefícios Sociais (Tratamento Fora de Domicílio, Benefício de Prestação Continuada, 
Bolsa Família e Outros). A Sala de Espera é o local onde os usuários aguardam o 
momento de ser chamado para realizar o atendimento e que em muitas vezes fica ociosa, 
cansativa e estressante. Neste sentido esta proposta resgata as propostas do SUS que é 
dar aos usuários a oportunidade de desenvolver ações educativas, esclarecedoras a 
respeito da Instituição Social e dos Benefícios Sociais. O Plano de Trabalho está sendo 
desenvolvido no Hospital Bettina, na sala de espera da instituição (sala do Programa 
Caminhar e as das demais instituições). Passos da Metodologia:  
Inicialmente o Plano passou por um processo de aprovação no Comitê Científico do 
Hospital, foi realizada pesquisa bibliográfica, documental, seleção de temas sociais de 
interesse do usuário e abordagem ao técnico. Após processo de aprovação e escolha dos 
temas a serem trabalhados em Sala de Espera, os temas eleitos são pesquisados e 
elaborado material para as palestras. Temas como Benefício de Prestação Continuada e 
Tratamento Fora de Domicílio foi objeto de trabalho em duas Salas de Espera que contou 
com a participação dos usuários. No final das palestras foram entregues folders com as 
devidas informações, onde buscar ajuda para concessão de benefício. A participação e 
troca de experiências com os usuários têm sido muito boa, pois têm ajudado na 
orientação para concessão de Benefícios Sociais. A centralidade da Educação no mundo 
contemporâneo vem alterando a agenda de prioridade no planejamento e gestão das 
Políticas Públicas. O governo pressionado pela necessidade de uma ação centrada, 
contínua e pela velocidade de introdução e impacto de novas configurações tecnológicas 
em diversos setores da sociedade, emerge fundamentalmente a definição de estratégias 
que promovam e fortaleçam a interação entre as políticas, pesquisa e a prática. Para 
Paulo Freire a necessidade de extrair uma proposta pedagógica deve levar em 
consideração os grupos sociais e toda a sociedade. Assim, as políticas devem ser 
pensadas como instrumentos que visem obter e receber da pesquisa e assim pensar as 
necessidades do homem. Dessa forma, a educação e saúde vêm cumprir um papel duplo: 
Se por um lado responde a criação e geração de conteúdo específico, no contexto da 
ação, por outro, se coloca a serviço de uma necessária e responsável interação e 
integração entre o ensino, pesquisa-prática e a extensão. Conclui-se que a educação em 
si traz a possibilidade de decidir, libertar um povo. A proposta de Educação em Saúde 
através da Sala de Espera está oportunizando experiências e aprendizagem, não 
desprezando o saber popular, mas está ajudando nas ações e entendimento dos temas 
de inclusão social. Do ponto de vista epistemológico conclui-se que a educação vai além 
de ser uma disciplina, ela está estimulando um movimento transversal de comunicação de 
valores e práticas, impulsionado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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O Hospital Universitário João de Barros Barreto está localizado no Bairro do Guamá 
destina-se ao ensino, pesquisa e extensão em nível de graduação e pós-graduação.  
O resumo resultou de um trabalho através do projeto que visa resgatar as propostas do 
SUS de Educação em Saúde através da Biblioterapia de forma integrada, universalizada 
e garantindo a participação popular. A Educação em Saúde é uma ação sistematizada, 
planejada, visando combinar experiências e aprendizado, não ignorando o saber do 
usuário. Dessa forma, o mesmo propõe ações em relação à saúde, que possibilite meios 
de informação, comunicação e participação. Este plano de ação resgata as propostas do 
SUS de equidade, universalidade, integralidade e o direito de participação do usuário. 
Neste sentido, propõe orientar os usuários sobre os programas de Inclusão Social, ou 
seja, Benefícios Sociais. A política de saúde hoje não deve ser apenas curativa e sim uma 
prática de cunho educativo e interdisciplinar torna-se necessária. Num primeiro momento, 
são identificadas as demandas objeto de estudo e análise pela equipe técnica.  
Identificados os temas as cartilhas são elaboradas, textos para leitura, filmes e folders, 
assim como, o planejamento das reuniões com os usuários, através da sala de espera ou 
nos leitos. Temas de Inclusão Social como: Educação e Saúde, Saúde do Idoso, 
Humanização e Saúde da Mulher, Direitos da Criança e Adolescente, são trabalhados. Os 
encontros são previamente agendados com os técnicos e também há sessão de filme 
relacionado à temática, leitura de artigos variados e de interesse dos participantes. A 
biblioteca é usada para estudos, produção de material e fonte de informação para 
produção de conhecimento. O segundo momento da ação é dirigido só para o trabalho da 
equipe técnica na produção de material e finalmente como terceira etapa, o relatório é 
produzido para dar subsídios para os próximos encontros.. A Biblioterapia vem contribuir 
para minimizar a fragilidade física e emocional decorrentes da internação. Ela traz 
resultados positivos porque reflete na qualidade de vida da pessoa internada, do 
acompanhante e da equipe técnica. Na condição de doente, o paciente em tratamento se 
afasta de casa, da escola e dos amigos, isso pode acarretar um comprometimento de 
revolta e até mesmo de agressividade. A leitura oferece o alivio das tensões, sentimentos 
e representa uma oportunidade ímpar, pois além de colaborar no tratamento desse 
paciente, possibilita a ampliação de seus horizontes e conhecimentos. O processo de 
ensinar educando tem chamado atenção para combinação de experiências e aprendizado 
tendo em vista facilitar as ações de educação e saúde. Para Paulo Freire, a necessidade 
de extrair uma proposta pedagógica deve levar em conta os grupos existentes na 
sociedade, as condições de vida, as políticas públicas como instrumentos de inclusão 
social e libertação de um povo. A Biblioterapia está permitindo um aprendizado através 
dos temas de inclusão social e está dando resultados positivos em seu atendimento. Por 
compreender-se que a leitura vem melhorando a qualidade de vida do usuário internado. 
Concluímos afirmando que o paciente em tratamento que se afasta de casa, do convívio 
familiar, amigos e outros, pode acarretar em revolta ou até mesmo em agressividade. 
Sem dúvida, a leitura está oferecendo o alívio das tensões, sentimentos e representa a 
oportunidade ímpar de colaborar com o tratamento do paciente, ampliando seus 
horizontes e conhecimentos. 
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Este estudo trata-se de um relato de experiência vivenciado durante práticas 
extracurriculares realizadas no 2º semestre de 2008, onde foram realizadas visitas à 
Unidade de Referencia Especializada em Doenças Infecciosas e Parasitarias Especiais 
(UREDIPE), a qual promove assistência de saúde aos portadores de HIV/Aids, através de 
tratamento físico, medicamentoso e psicológico. Neste sentido, a assistência a este 
paciente requer uma equipe multiprofissional de saúde. Contudo é muitas vezes a equipe 
de enfermagem - pelo fato de estar maior tempo próximo ao paciente – que não raro 
promove o apoio psicológico a este paciente que além da luta contra o vírus, enfrenta as 
resistências de uma sociedade ainda muito preconceituosa e discriminadora. Objetivamos 
refletir sobre a atuação de uma equipe multiprofissional no processo de tratamento ao 
portador do vírus HIV, bem como o papel da equipe de enfermagem no apoio a saúde 
mental deste individuo. Este estudo é do tipo relato de experiência de caráter 
observacional e descritivo, realizado através de visitas feitas na UREDIPE – por 
acadêmicos de enfermagem - localizada no município de Belém do Pará ocorridas nos 
dias 11,12 e13/08/08. Como resultados, tivemos oportunidade de conhecer a estrutura 
físico-funcional de uma Unidade de Referência para tratamento desta patologia, conhecer 
a equipe de atuação e confirmar a importância da equipe de enfermagem no apoio 
psicológico ao portador do HIV. É nesse sentido que a necessidade de estudos na área 
de qualidade de vida no contexto do HIV/Aids, que contemple uma dimensão 
psicossociológica, pois a saúde mental e física, o bem-estar e a qualidade de vida 
constituem uma preocupação cada vez maior às PVHA. A saúde depende de fatores 
individuais e psicológicos, mas, também, de fatores ambientais, socioeconômicos, 
culturais, históricos e políticos das comunidades e dos países onde os indivíduos estão 
inseridos. A realização de momentos que oportunizem pratica no tema em questão é 
assim importante, haja vista ainda haver resistência por parte dos profissionais da saúde 
em atuar nesta área, e também para promover a conscientização, desde a academia, do 
profissional enfermeiro no sentido de perceber que o cuidar holístico também deve 
compreender a esfera mental. Contudo uma adesão melhor neste sentido perpassa pela 
sensibilização durante a formação no ensino superior. 
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Este estudo trata-se de um relato de experiência vivenciado durante práticas 
extracurriculares realizadas no 2º semestre de 2008, onde foram realizadas visitas ao 
setor Gerencia de Riscos do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), o 
qual é responsável pela fármacovigilância da instituição. A farmacovigilância, segundo a 
OMS 2002, é uma ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos 
efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a medicamentos, a qual é 
viabilizada pela atuação não somente do profissional de farmácia, mas de uma equipe 
multiprofissional. Contudo para que existam profissionais competentes para atuar na 
equipe de fármacovigilância é importante que as instituições de ensino superior 
promovam momentos teórico-práticos neste âmbito. Objetivamos compartilhar a vivência 
sobre a importância da Fármacovigilância no processo de aprendizagem teórico-pratico 
na formação de um futuro profissional da saúde.. Este estudo é do tipo relato de 
experiência de caráter observacional e descritivo, realizado através de visitas feitas no 
setor Gerencia de Riscos - por acadêmicos de enfermagem sob a supervisão de um 
profissional enfermeiro - situado no Hospital HUJBB localizado no município de Belém do 
Pará, essas ocorreram nos dias 13,14 e 15/08/08. Como resultados, tivemos oportunidade 
de conhecer a estrutura físico-funcional de um setor responsável pela Fármacovigilância, 
conhecer a equipe de atuação. Esta estrutura funcional, bem como esta equipe formam o 
corpo físico e estrutural responsável por desenvolver esta ciência, na qual sua 
aplicabilidade trás grande beneficio ao paciente hospitalizado e tem nos medicamentos 
sua terapia curativa. Concluímos que é de suma importância, no processo ensino-
aprendizagem, a realização de momentos que oportunizem essa co-relação teórico-
prática no tema em questão, haja vista ainda haver resistência por parte de profissionais 
da saúde em atuar em equipes multiprofissionais no que se refere à vigilância em 
medicamentos em hospitais gerais. Tais equipes que são de suma importância nesse 
setor dada o fato de todos os profissionais da saúde ter contato com a terapia 
medicamentosa Contudo uma adesão melhor neste sentido perpassa pela sensibilização 
durante a formação no ensino superior. 
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A pesquisa refere-se à humanização nos serviços de saúde. Humanização no trabalho 
significa vivenciar o trabalho com participação e prazer. Tem como filosofia uma postura 
mais reflexiva, prestando mais atenção no quadro geral, em vez de perder-se no ritmo do 
dia-a-dia. A pesquisa procura demonstrar que desde a evolução das sociedades 
primitivas até as sociedades modernas, ao mesmo tempo em que se desenvolve a 
tecnologia, o conceito de saúde se amplia, os processos de trabalho melhoram, porém o 
atendimento, o cuidar, o envolvimento dos profissionais de saúde se torna mais distante e 
cada vez mais precário: Este estudo utilizou pesquisa bibliográfica e levantamento de 
dados por meio de pesquisa documental focando os resultados do Programa Nacional de 
Humanização de Assistência Hospitalar e o Atendimento do Sistema Único de Saúde.  
Observou-se que o atendimento, o cuidar, o envolvimento dos profissionais de saúde se 
torna mais distante e cada vez mais precário, gerando angústia e sofrimento em pacientes 
e em todos os que procuram os serviços de saúde e para aos quais as políticas públicas 
de saúde não se preocuparam em dar um atendimento mais humanizado e que levasse 
em consideração aspectos mais subjetivos das pessoas. Com o PNHAH, a partir de 2004, 
observa-se que essa situação começa a mudar. A humanização nos serviços de saúde só 
será alcançada quando se entender a importância doe respeitos a subjetividade do ser, 
passando a ver o doente, não como o paciente do leito com um número, e sim como um 
ser humano que precisa de ajuda. Quando se entende que quem cuida também precisa 
de cuidados, e quem cuida em um estabelecimento de saúde não é só o médico ou 
enfermeiro, mas toda a equipe multidisciplinar e o acolhimento começa na portaria. 
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O artigo refere-se ao trabalho escravo infantil em carvoarias. Procura demonstrar que 
desde a revolução industrial até as sociedades modernas o trabalho escravo sempre 
esteve presente, em alguns momentos dentro da legalidade, como na colonização do 
Brasil com a escravidão dos negros ou nos dias atuais, clandestinamente em fazendas e 
carvoarias distantes das grandes metrópoles e dos órgãos competentes de fiscalização 
da atividade do trabalhador. O artigo faz um breve relato sobre a evolução do trabalho, 
conceituando-o, mostra um histórico do trabalho infantil no Brasil. Posteriormente, o 
trabalho escravo e em carvoarias. Foi realizado pesquisa bibliográfica e pesquisa 
documental utilizando os relatórios da Organização Internacional do Trabalho, bem como 
os da Comissão Pastoral da Terra. Identificou-se que a partir de 1990, com a Lei nº 8.069, 
que cria o Estatuto da Criança e Adolescente e com a elaboração de políticas sociais 
voltadas para erradicação do trabalho escravo é que os índices da moderna atividade 
escrava no Brasil começam a se reduzir em particular o trabalho escravo infantil. A partir 
do estudo realizado sobre a temática observamos que o trabalho escravo infantil faz parte 
da formação histórica da sociedade brasileira, que mesmo com a promulgação da lei do 
Ventre Livre e posteriormente a Lei Áurea, as crianças continuaram sendo utilizados como 
mão-de-obra explorada. É importante ressaltar que o trabalho escravo infantil não é só um 
problema de trabalho e sim cultural, que envolve a educação, hábitos e costumes, e que 
não está relacionado com pobreza, desigualdade e exclusão social. Ainda temos um 
longo caminho a ser percorrido para a erradicação do trabalho escravo infantil no Brasil, 
principalmente no estado do Pará, com as dificuldades de locomoção e de acesso a 
certas localidades do estado, afetando o real percentual de utilização da referida mão de 
obra. 
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A central de material esterilizado (CME) é a unidade destinada à recepção, expurgo, 
limpeza, descontaminação, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos materiais 
utilizados nas diversas unidades de um estabelecimento de saúde. Os aspectos 
organizacionais, estruturais e operacionais deste serviço devem estar em concordância 
com Resoluções federais, Normas técnicas operacionais e Estudos acerca das novas 
tecnologias em esterilização. Logo, é salutar que este setor esteja em constante 
avaliação, em vista de implementar um serviço que possa garantir resolutividade e 
qualidade. Nesse sentido, esta pesquisa tem por objetivo geral: analisar os aspectos 
organizacionais da CME de um Hospital de Média Complexidade do Município de Belém-
PA e, especificamente, objetiva identificar os aspectos facilitadores do serviço e os 
limitantes de seu desenvolvimento, e sugerir propostas gerenciais para a melhoria do 
serviço. O trabalho foi desenvolvido sob abordagem qualitativa, utilizando como 
instrumentos de coleta de dados: a observação sistemática do local e do serviço e 
entrevista semi-estruturada com funcionário do setor. O local da pesquisa foi a CME de 
um Hospital de média complexidade do município de Belém-PA, no período de 12 a 15 de 
agosto de 2008. As propostas sugeridas foram justificadas a partir de referenciais teóricos 
sobre a temática. A partir da coleta de dados destacamos os limitantes do serviço, 
segregando-os em aspectos físicos, materiais e organizacionais. Nos aspectos físicos 
encontramos como limitantes: Iluminação insatisfatória, a autoclave não fica no ambiente 
da CME e ambiente com umidade e temperatura elevada; nos aspectos materiais: 
ausência de equipamento de proteção individual, ausência de um destilador de água, 
baldes com soluções químicas sem identificação, uso de embalagem não recomendada 
para a esterilização, ausência de instrumento de normas e rotinas técnicas; nos aspectos 
organizacionais: o trânsito de funcionários pelos corredores do Hospital com a vestimenta 
exclusiva do setor. Para cada limitante foi elaborada uma sugestão justificada a partir do 
referencial teórico, levando em consideração a viabilidade e a governabilidade das ações. 
O ato de gerenciar é composto por inúmeras ações, dentre elas a monitoração e o 
controle do serviço. Esta fase é salutar porque a partir dela é possível mensurar o 
desempenho do serviço relacionando-o com o investimento aplicado, a fim de verificar e 
garantir uma boa exeqüibilidade do serviço. Portanto, a partir da realização do trabalho foi 
possível compreender que muitas propostas permeiam o campo da educação continuada 
dos funcionários e que o apoio e o comprometimento profissional são as peças chaves 
para a implementação do serviço. 
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A adolescência é um período de mudanças fisiológicas, psicológicas e sociais que separa 
a criança do adulto, compreende a idade que vai dos 10 aos 19 anos (OMS, 2007). Uma 
Gravidez nesse período acarretará em sérios problemas, como a imaturidade anatomao-
fisiológica, podendo ocasionar a morte materna e neo-natal e também problemas sociais, 
pois interrompe os planos futuros, interferindo nos estudos e trabalho. O estudo contribui 
uma abordagem quali-quantitativa, o qual favorece para a compreensão da realidade 
(MINAYO et AL, 2001). Os sujeitos do estudo foram adolescentes grávidas que estavam 
participando do programa de pré-natal. Os dados foram coletados no mês de 
agosto/2007. O instrumento utilizado foi à entrevista semi-estruturada com perguntas 
fechadas previamente selecionadas em forma de formulário, com autorização previa da 
instituição onde foram aplicados e das informantes. Analisamos 10 adolescentes, com 
faixa etária entre 13 a 19 anos, sendo que os resultados obtidos nos mostram que a faixa 
etária com 15 e 17 anos apresentam maior índice, com predominância das com 17 anos 
com 40%, entre as gestantes estudadas 70% estavam na 1ª gestação, observa-se que o 
grau de instrução delas é relativamente baixo, 70% estavam no ensino fundamental, à 
situação conjugal corresponde a 30% solteira, 10% casada e 60% estável, 80% estavam 
em uma gestação não planejada. A pesquisa mostrou-se de grande relevância, pois 
através destes dados será possível formular um plano de ação, visando à diminuição do 
índice de casos da problemática, que na “esfera da saúde pública, o evento e um fator de 
risco social” (CARNEIRO, 1998). 

 

 



 268 

EFEITO DO ÓLEO DE COPAÍBA NO FÍGADO DE RATOS SUBMETIDOS AO 
ALCOOLISMO CRÔNICO EXPERIMENTAL 

FERREIRA, Talitha Pastana de Souza 

tatha_ling@hotmail.com 

 

O consumo de bebidas alcoólicas acomete de 10% a 12% da população mundial, sendo 
responsável pela geração de radicais livres que é um passo importante na patogênese da 
injúria hepática. A ação antioxidante encontrada no óleo de copaíba extraído da planta 
Copaifera officinalis, pode inibir os efeitos deletérios dos radicais livres. Relacionando o 
efeito oxidante do álcool com a ação antioxidante do óleo de copaíba, esse trabalho 
buscou analisar, através de estudos histopatológicos, alterações no fígado de ratos 
submetidos ao alcoolismo crônico e tratados com óleo de copaíba.. Foram utilizados 40 
ratos (Rattus novergicus albinus) divididos em quatro grupos de 10 animais. O Grupo 
Controle (GC) recebeu água e dieta sólida ad libitum por um período de 21 semanas. O 
Grupo Alcoolismo (GA) recebeu dieta líquida à base de álcool etílico absoluto diluído em 
água (20% de álcool e 80% de água) por 20 semanas. O Grupo Desintoxicado (GD) 
recebeu a mesma dieta do GA, porém a partir da 20ª semana sofreu uma desintoxicação 
alcoólica. O Grupo Tratamento (GT) passou pelo mesmo processo do GD, porém a partir 
da 22º semana recebeu 0,63 ml/kg de óleo de copaíba por gavagem. GC e GA sofreram 
eutanásia após a 20ª semana enquanto GD e GT apenas após a 26ª. Fragmentos do 
fígado foram processados em rotina histológica e corados por Hematoxilina/Eosina (HE) e 
pelo Tricrômio de Masson (TM). Na análise por microscopia óptica das lâminas coradas 
com HE, GA apresentou infiltrado inflamatório mononuclear discreto a moderado nos 
espaços portais e degeneração vacuolar focal hepatocitária com escassos 
polimorfonucleares. No GD foi observado discreto infiltrado inflamatório mononuclear nos 
espaços peri-portais. Em relação ao GT e GC, os resultados foram os mesmos: 
alterações inflamatórias nos espaços portais. Nas lâminas coradas pelo TM foram 
observados escassos feixes de fibrose peri-portal no GA e feixes de fibrose entre veias 
centro-lobulares no GD. Em relação ao GT e GC foi observado ausência de alterações 
fibróticas à coloração de TM. O óleo de copaíba apresenta efeito atenuador nas 
alterações histopatológicas verificadas no fígado de ratos submetidos ao alcoolismo 
crônico experimental devido promover a regressão da fibrose peri-portal e da 
degeneração vacuolar focal hepatocitária causadas pelo uso prolongado do álcool. 
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PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA INVESTIGAÇÕES COMPARATIVAS ENTRE 
TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS QUE ENVOLVAM LESÕES TRAUMÁTICAS EM 

PATAS DE RATOS 

MARINHO, Daliane Ferreira; MAGALHÃES, Aldeci Aquino 

dalianemarinho@yahoo.com.br 

 

Para o desenvolvimento do conhecimento científico em fisioterapia, assim como para as 
demais áreas da saúde, faz-se necessário o desenvolvimento de pesquisas voltadas para 
o estabelecimento de propostas metodológicas de protocolos voltados para comprovação, 
validação e avaliação de técnicas fisioterapêuticas. O presente trabalho foi desenvolvido, 
com o objetivo de propor um protocolo para investigações comparativas entre tratamentos 
fisioterapêuticos que envolvam lesões traumáticas em patas de ratos, a fim de possibilitar 
aos pesquisadores interessados no desenvolvimento desse tipo de pesquisa processos 
metodológicos confiáveis, previamente testados e comprovados, além de acessíveis, 
técnica e economicamente, sem que, no entanto, percam sua fidedignidade. Para a 
realização desta pesquisa foram utilizados 12 (doze) ratos, da espécie Rattus norvegicus 
albinus, linhagem Wistar, todos machos, adultos, com idade superior a 60 (sessenta) dias, 
peso variando entre 150 (cento e cinqüenta) e 250 (duzentos e cinqüenta) gramas e 
aparentemente sadios. Esses animais foram divididos em 2 (dois) grupos, contendo cada 
um deles um número de 6 (seis) animais. Através dessa pesquisa foram desenvolvidos 
instrumentos e procedimentos de pesquisa com fins de desenvolvimento e/ou adequação 
de técnicas para a seleção, descriminação da amostra, acomodação, manipulação e 
condicionamento dos animais, assim como para a produção de lesões traumáticas sobre 
patas de ratos, procedimentos para aplicação das terapias envolvidas e avaliação da 
condição motora destes animais. Os protocolos metodológicos desenvolvidos nesse 
trabalho apresentaram ótima viabilidade técnica e econômica, podendo perfeitamente ser 
empregados em qualquer pesquisa comparativa que envolva lesões traumáticas em patas 
de ratos. No entanto, existe a necessidade de um maior número de pesquisas utilizando 
esse protocolo, a fim de se obter um maior aperfeiçoamento de suas técnicas e de se 
desenvolver métodos avaliativos específicos para cada mecanismo. Palavras-chave: 
Protocolo. Experimentação animal. Estudos Comparativos. 
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EFEITO DO ÓLEO DE COPAÍBA NO ESTÔMAGO DE RATOS SUBMETIDOS AO 
ALCOOLISMO CRÔNICO EXPERIMENTAL 

AYRES, Flavia Farinha; CARVALHO, L S; CORRÊA, M V; DOMINGUES, R J S 

fflaviaayres@yahoo.com.br 

 

O uso prolongado do álcool causa efeitos tóxicos diretos em órgãos do sistema digestivo. 
Estudos experimentais comprovam a produção de radicais livres em ratos que recebem 
dieta rica em etanol. A formação em excesso de tais moléculas provoca stress oxidativo 
que lesiona a mucosa gástrica. Dentre as espécies, o óleo extraído da planta Copaifera 
officinalis tem sido utilizado na medicina popular para o tratamento de diversas 
enfermidades devido sua referida ação, gastroprotetora, anti-inflamatória, anti-microbiana, 
analgésica, cicatrizante e até anti-cancerígena. Aliando os problemas do alcoolismo com 
a oferta de produtos naturais populares como o óleo de copaíba, o presente estudo busca 
saber se o óleo de copaíba é capaz de reverter os efeitos inflamatórios do alcoolismo 
crônico, podendo contribuir para a futura utilização de uma terapêutica de fácil acesso e 
menores custos para a população. Os animais foram distribuídos por randomização em 4 
grupos com 10 animais cada. O grupo controle (GC) recebeu água como dieta liquida, 
enquanto os grupos alcoolismo (GA), tratado (GT) e desintoxicado (GD) receberam álcool 
a 5% na primeira semana, a 10% na segunda e a 20% como dieta liquida exclusiva por 20 
semanas. Após esse período, GA sofreu eutanásia e realizou-se a desadaptação 
gradativa ao álcool de GT e GD: entre a 22ª a 23ª semana receberam álcool a 10%, na 
24ª semana a 5% e uma dieta líquida à base apenas de água filtrada da 25ª a 26ª 
semana. Durante essa ultima etapa o GT recebeu por gavagem 0,63 ml/kg de óleo de 
copaíba. E no término da 26ª semana realizou-se eutanásia do GD, GT, GC. Feita a 
eutanásia, os estômagos foram conservados em Formol. O material foi enviado ao 
Instituto Evandro Chagas (Belém–PA) para confecção das lâminas com coloração pelo 
método HE. Observou-se em alguns espécimes do GA a diminuição/ausência de edema 
com presença de infiltrado mononuclear, sinais de inflamação crônica, alguns com 
distribuição focal, outros difusa, o que demonstra que o álcool oferecido de maneira 
crônica causou lesões ao tecido gástrico dos animais. O GD também apresentou 
diminuição da inflamação aguda, no entanto permanecia a crônica, com congestão 
vascular e edema presentes acompanhados de infiltrados mononucleares, distribuídos em 
alguns de forma focal e em outros de maneira difusa. A inflamação foi observada de 
forma mais evidente em GT, mostrando que o óleo de copaíba foi um importante agente 
lesivo a esta mucosa com incremento do edema e congestão vascular, encontrados em 
todos os tecidos analisados, acrescidos de infiltrados mononuclear e polimorfonucleares 
com predomínio da distribuição difusa sobre a focal. . Apesar de se conseguir leve parada 
na evolução da gastrite alcoólica com a desintoxicação, houve incremento das lesões 
agudas e permanência da crônica no grupo GT, que levam a considerar neste estudo o 
óleo de copaíba empregado como provável adjuvante e perpetuador de lesão gástrica. 



 271 

PROCESSO INFORMATIZADO PARA AUXILÍO E DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO 
HOSPITALAR 

ARAÚJO, Márcia Andréa da Gama; MORAES C B B; REIS C R A; SILVA T S P 
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Desde os primeiros hospitais existem infecções hospitalares, mesmo não sendo possível 
comprovar através de dados históricos, sabe-se que ao longo dos séculos, foram comuns 
as ocorrências de epidemias, contudo, somente na metade do século XIX começam a 
surgir os primeiros procedimentos de prevenção e cuidados. Segundo MARTINS (2001), 
em 1897 Ignaz Philipp propõe a lavagem das mãos com água clorada para todo 
examinador antes de tocar as mães em trabalho de parto. Mesmo sabendo que o assunto 
já possui relevância por si só, é importante ressaltar alguns motivos que levam o 
investimento de tempo e custos de instituições e profissionais da área de saúde. Um 
paciente que apresente infecção hospitalar será submetido a tratamentos agressivos com 
uso de terapêuticas modernas, sua permanência será prolongada e a sua evolução pode 
ser fatal, para as instituições os impactos causados podem ser registrados em custos com 
internações prolongadas, a diminuição de oferta de leitos à comunidade. Associação das 
técnicas de Inteligência Artificial, especificamente técnicas de tratamento de incerteza e 
as técnicas de prevenção e controle da infecção hospitalar, bem como, a modelagem 
arquitetural do software, compõe o contexto deste trabalho, e como metodologia incluem-
se as seguintes etapas, descrever o processo de vigilância de infecção hospitalar, 
proposto pela NNISS (National Nosocomial Infections Surveillance). Observar a aplicação 
da metodologia NNISS no Hospital Metropolitano, observando a rotina de trabalho da 
equipe de CCIH. Desenvolver a modelagem de um software que permita registrar dados 
de paciente e visualizar a probabilidade de um paciente apresentar infecção hospitalar. 
Desenvolver o software de fácil utilização e que possibilite a inclusão de novas 
funcionalidades. Implantar o protótipo do software para a utilização e análise crítica dos 
especialistas do comitê de controle de infecção hospitalar.. Desenvolvimento de um 
processo de acompanhamento e diagnóstico dos serviços de controle de infecção 
hospitalar; desenvolvimento de softwares para auxílio na busca ativa de pacientes com 
uso de palmtops; Criação de um banco de dados, com casos de diagnóstico e tratamento 
de pacientes com infecção hospitalar; Desenvolvimento de software para auxílio ao 
diagnóstico preventivo de infecção hospitalar; Otimização das atividades do serviço de 
controle de infecção hospitalar, estima-se que haverá redução na permanência de 
pacientes hospitalizados; Avaliar o emprego dos antibióticos através da evolução do 
paciente; Melhorar o cruzamento e equacionamento de dados, proporcionando com isso a 
maior rapidez no desenvolvimento de taxas, índices e estatísticas nos relatórios mensais 
de infecção hospitalar. Criar um senso crítico sobre a utilização de processos 
informatizados para o auxilio a tomada de decisão para a área de saúde. O processo de 
diagnóstico de um modo geral é realizado pela observação da equipe de saúde, contudo 
a quantidade e rotatividade de pacientes em um hospital geram significativa dificuldade 
em detectar casos isolados. O processo de vigilância de infecção hospitalar, quando 
realizado sem o uso de um sistema de software apropriado, torna-se lento e burocrático. 
No momento em que os profissionais do controle de infecção hospitalar, preocupam-se 
com a coleta dos dados, a análise estatística dos mesmos, a definição de diagnóstico e a 
conduta de tratamento, a possibilidade do uso de software nas atividades de controle de 
infecção hospitalar permite a manipulação de grandes bases de dados, contendo 
informações detalhadas das características individuais de cada paciente, as 
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intercorrências, os procedimentos realizados, os medicamentos utilizados, possibilitando 
relacionar os diversos dados armazenados e calcular as mais diferentes estatísticas, 
favorecendo a tomada de decisões. 
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CATÉTER CENTRAL DE INFUSÃO PERIFÉRICA (PICC) DE BAIXO CUSTO E 
GRANDES BENEFÍCIOS NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO 

EVANGELISTA, Elaine Cristiny; REIS, J. P. M; PERDIGÃO, E. N.; SILVA, A. D. B.;  
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A técnica de utilização de acesso venoso em pacientes hospitalizados é cada vez mais 
disseminada e se tornou indispensável ao sucesso de inúmeros tratamentos. Crianças 
hospitalizadas que precisam da utilização de quimioterapia necessitam constantemente 
de uma boa perfusão. Entretanto, a utilização de quimioterápicos por longo período faz 
com que esses acessos fiquem exaustos e dificultem todo o tratamento. A manutenção e 
a escolha adequada dos acessos venosos no tratamento quimioterápico é quase tão 
importante quanto o próprio tratamento. Assim, é extremamente relevante que os 
profissionais atuantes nesta área, sejam capacitados a fim de escolherem o melhor tipo 
de acesso ao tratamento do paciente (PHILLIPS, 2001). O presente trabalho teve como 
objetivo, desenvolver um estudo a respeito da relação custo/benefício sobre o Catéter 
Central de Infusão Periférica (PICC) em pacientes hospitalizados e que fazem 
quimioterapia. A pesquisa foi um estudo de caso, com abordagem qualitativa-descritiva, 
realizada no Centro de Terapia Intensiva (CTI)- infantil de um hospital de grande porte, no 
município de Belém-PA. A coleta de dado ocorreu no período de Junho de 2008, através 
da utilização e observação de um modelo de perfusão chamado Catéter Central de 
Infusão Periférica (PICC). A técnica foi realizada por enfermeiros, que de acordo com a 
resolução do Conselho Regional de Enfermagem (COREN)- Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN) estão habilitados a desenvolverem. O estudo foi submetido à 
apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e do Comitê Científico da 
Instituição onde foi realizado. Foi utilizado na realização do trabalho: Formulário para 
entrevista com o paciente, guia de treinamento da equipe de enfermagem e ficha de 
avaliação da criança. Ao acompanhar o paciente e profissional ficou evidente o desgaste 
de ambos na tentativa de perfundir um acesso venoso. Dessa forma podemos perceber 
que os métodos utilizados anteriormente como jelco, demonstraram ser impróprios para 
esse tipo de paciente e tratamento e foram muito bem substituídos pelo PICC que 
demonstrou ser menos danoso e com menor custo. Ao comparar o PICC com o jelco 
obtemos a redução na incidência de flebites (63% com jelco e até 10% com PICC), menor 
risco de extravasamento e o benefício do acesso central. Esse dispositivo Proporcionou 
menos estresse, dor, venodissecções, complicações como: infecção, lesões por 
infiltrações e extravasamento, pneumotórax, hemotórax, evitou a tricotomia do couro 
cabeludo, diminuiu o risco de infecção pela região de inserção, foi inserido por 
enfermeiros, evitou múltiplas punções venosas, preservou o sistema vascular periférico, e 
como foi um acesso central de longa permanência possuiu grande facilidade na inserção 
e remoção. Baseado no estudo pôde-se compreender que os métodos utilizados 
anteriormente no paciente do Centro de Terapia Intensiva (CTI) em quimioterapia, 
demonstraram ser impróprios, em função do alto custo e pouco benefício ao ser analisado 
em longo prazo e foram muito bem substituídos pelo Catéter Central de Inserção 
Periférica (PICC), por ser menos danoso e com menor custo. Analisando os menores 
custo e incidência de complicações a substituição do cateter de Hickman (Jelco) pelo 
PICC, confeccionado em material macio e flexível (Silicone ou poliuretano) de longa 
permanência para terapia intravenosa pode levar a uma economia de pelo menos R$ 
2.000,00 por caso. Assim foi de grande relevância realizar e desenvolver a técnica em 
paciente hospitalizado, uma vez que este teve um prognóstico satisfatório e obteve um 
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melhor resultado no quadro, podendo assim demonstrar os benefícios para o paciente e a 
equipe profissional, estimulando a implantação nos hospitais e fortalecendo o 
conhecimento. 
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FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL E IMPLICAÇÕES PARA O 
CUIDADE DE ENFERMAGEM 

CARNEIRO, Carina da Silva; BARROS, S.C.; ALMEIDA, L.S; GONÇALVES,D.C.D 
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma entidade clínica multifatorial conceituada 
como síndrome, caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados, associados a 
alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos.  A prevalência estimada de 
hipertensão no Brasil atualmente é de 35% da população acima de 40 anos. Isso 
representa em números absolutos um total de 17 milhões de portadores da doença, 
segundo estimativa de 2004 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). . Os 
dados coletados foram tratados estatisticamente e apresentados na forma de gráficos e 
tabelas. Foram entrevistados, através de instrumento semi estruturado, 22 pacientes, 
sendo 17 homens e 5 mulheres, na faixa etária de 40 a 84 anos.. A realização deste 
estudo nos permitiu observar que os fatores de risco estão fortemente presentes na 
amostra, tendo em vista a hereditariedade (77%), o tabagismo (50%), o etilismo (41%), o 
sedentarismo (73%), o diabetes (32%), a nefropatia (33,33%), doença cardiovascular 
(33,33%) e a dieta desequilibrada (41%). É importante ressaltar que apesar de se 
considerarem ex-tabagistas e ex-etilistas, ainda assim essas variáveis representam 
fatores de risco importantes para HAS tendo em vista que as mesmas deixam seqüelas 
crônicas no indivíduo. Consideramos que a identificação de mais de um fator de risco 
encontrado na amostra do estudo implica na necessidade da enfermagem, enquanto 
agente do cuidar, promover campanhas de prevenção e cntribuir com a aquisição de 
comportamentos saudáveis na população, visando com isso a alteração do estilo de vida 
negativo e redução da incidência de doenças cardiovasculares, o que melhoraria 
significativamente a qualidade de vida do atendido. 
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A EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO 
UTERINO E DE MAMA PARA USUÁRIAS DO SERVIÇO DE PCCU DE UMA UNIDADE 
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Câncer é o conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento 
desordenado de células que invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras 
regiões do corpo. O câncer de colo uterino afeta o extremo inferior do útero e colo. O 
carcinoma cervical é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres, o 
desenvolvimento deste câncer é gradativo e demora anos. Já o câncer de mama é 
provavelmente o mais temido pelas mulheres devido à sua alta freqüência e efeitos 
psicológicos, que afetam a percepção de sexualidade e a própria imagem pessoal, sendo 
raro antes dos 35 anos, mas com alta incidência após essa faixa etária. O trabalho visa 
atender as necessidades de informação quanto à relevância da prevenção do câncer de 
colo uterino e de mama, estimulando através de seções de palestras indagações que 
acrescentem ao conhecimento prévio das clientes, que realizam exames preventivos de 
colo de útero e de mama, conteúdos que viabilizem melhoria na qualidade de vida. Para 
realizar este estudo foi utilizado como fonte a pesquisa de prontuários das usuárias do 
serviço de Prevenção do Câncer de Colo Uterino (PCCU). Pode-se perceber a alta 
incidência de exames arquivados devido ao descaso das clientes na busca de resultados 
conseqüência, ora pela demora na entrega dos diagnósticos, ora pela falta de consciência 
quanto à importância para a manutenção de uma vida saudável. Assim a ação educativa 
foi realizada com mulheres em idade fértil e menopausadas que aguardavam para 
submeter-se a algum tipo de serviço da Unidade Básica de Saúde do Guamá. Nesta ação 
foram utilizados recursos visuais como panfletos e cartazes, com informações sobre 
exame preventivo de câncer de colo e de mama com enfoque para o auto-exame deste. 
Foi comentado sobre a importância da realização dos exames, sua solicitação e início 
imediato do tratamento quando necessário, sanando dúvidas existentes e finalizando com 
sugestões que auxiliassem na adoção contínua de medidas preventivas, A ação 
conseguiu despertar em várias usuárias do Serviço de Saúde do Guamá o interesse em 
conhecer sobre a necessidade da realização periódica dos exames preventivos, da 
importância de se fazer a procura destes e o eventual tratamento, bem como a relevância 
do amparo que a unidade disponibiliza para as suas usuárias de forma a implantar nestas 
a preocupação com o cuidar físico, evitando futuros transtornos provenientes das 
conseqüências da implantação das neoplasias de colo de útero e de mama. Foram feitas 
indagações por parte das usuárias e esclarecimentos sobre esses questionamentos, 
possibilitando assim, que as mesmas transmitissem o conhecimento adquirido e 
aperfeiçoassem o já existente. Dessa forma, foi possível contribuir para o 
desenvolvimento de medidas eficazes, como maior adesão à coleta de exames 
preventivos de colo de útero. A longo prazo acreditamos na adoção de novos hábitos e 
que a ação das acadêmicas tenha continuidade e possa ser inserida na práxis da 
unidade. Afirma Figueiredo (2003) que educação em saúde pressupõe uma combinação 
de oportunidades que favoreçam a promoção e a manutenção da saúde. Educação em 
saúde é o exercício da construção da cidadania, dessa forma a atenção primária torna-se 
essencial como forma de reduzir os índices de morbimortalidade por câncer entre as 
mulheres no país, sendo fundamental a implantação de ações educativas permanentes e 
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contínuas em todas as unidades de atenção básica, configurando-se como um dos 
componentes das ações primárias de saúde, entendida como uma postura, um 
compromisso com a realidade da população e com a qualidade no atendimento prestado. 
Haja vista o papel de destaque que o câncer ainda ocupa no país, cuja incidência tem 
demonstrado um aumento significativo, esperamos que o presente trabalho possa 
promover uma nova consciência entre usuárias e profissionais de saúde, assim refletimos 
sobre o papel do enfermeiro e da equipe de enfermagem na iniciação e execução das 
ações educativas. 
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A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR DE ENFERMAGEM NO TRATAMENTO E 
REABILITAÇÃO DO PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL 

REIS, João Paulo Monteiro dos; EVANGELISTA, E. C; SILVA, A. D. B. DA;  
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O transplante renal é hoje o tratamento de escolha para a maioria dos pacientes 
portadores de insufi¬ciência renal crônica terminal, esta é a terapêutica que proporciona o 
melhor custo-benefício. O primeiro transplante renal humano, com sucesso, foi realizado 
entre gêmeos monozigóticos por Merril, em Boston, no Peter Bent Brigham Hospital em 
1954 (PAOLUCI, 1990). Desde en¬tão se verifica uma melhora gradativa nos resultados 
de transplante, progresso que se deve a diversos fatores: Há uma melhor seleção clínica 
e imunológica dos re¬ceptores e doadores, o uso mais racional da medicação 
imunossupressora, a realização de transfusões sanguíneas pré-transplante, o ad¬vento 
de novas técnicas de investigação diag¬nóstica, o surgi¬mento de uma nova e potente 
droga imunossu¬pressora, a ciclosporina e a participação ativa das equipes de saúde. O 
trabalho tem como objetivo conhecer a importância da Assistência de Enfermagem no 
tratamento e reabilitação do paciente transplantado renal. A pesquisa foi um estudo de 
caso, com abordagem qualitativa-descritiva, realizada na Clínica Cirúrgica de um hospital 
de grande porte, no município de Belém-PA. A coleta de dado ocorreu no período de Abril 
de 2008, através da observação direta do paciente, da assistência dada no pós-
operatório, consulta ao prontuário e entrevista semi-estruturada com anotação direta dos 
dados referidos pelo acompanhante do paciente. O estudo foi submetido à apreciação e 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e do Comitê Científico da Instituição onde foi 
realizado. Foi utilizado na realização do trabalho: Formulário para entrevista com o 
paciente e ficha de avaliação. Os resultados revelaram que os cuidados da equipe de 
enfermagem são essenciais Para a melhor recuperação do receptor. Pois, no momento 
que ele necessitava de um atendimento de enfermagem sistematizado e foi oferecido tal, 
a recuperação ocorreu de forma mais eficiente, dessa forma, os cuidados e orientações 
do pós-operatório do receptor, o acompanhamento do mesmo nas consultas posteriores 
após a alta hospitalar foi realizado de forma extremamente satisfatória, proporcionando 
um bom prognóstico ao paciente.  A educação permanente é uma das atividades, que 
muito contribui para o processo de aprendizagem e melhoria da qualidade assistencial. 
Porém, ainda ocorreu a falta de comunicação entre os profissionais de saúde, já que em 
determinadas ocasiões, alguns realizavam no mesmo paciente o mesmo procedimento 
duas vezes. Isto revela a necessidade de integração da equipe e de transdiciplinaridade 
da mesma. A reflexão a respeito da temática nos permite ultimar que o enfermeiro precisa 
ter uma formação especializada para ter competência em assistir o paciente em cada fase 
do tratamento, principalmente no pós-operatório sendo capaz de identificar as 
intercorrências e propor intervenções adequadas. Assim, o enfermeiro é um profissional 
imprescindível no tratamento do paciente transplantado, pois, contribui na excelência da 
qualidade da assistência ao paciente e exerce funções clínicas e técnicas juntamente com 
a equipe multiprofissional. É indispensável que haja uma maior conscientização dos 
pacientes transplantados e a integração destes em grupos de apoio para que determine 
uma recuperação ágil e com menores transtornos psíquicos, físicos e sociais. Faz-se 
necessário a estimulação e esclarecimento a respeito da doação de órgãos, visto que 
ainda é retardatária a quantidade de doações feitas de paciente cadáver no Brasil, em 
relação à países desenvolvidos. 
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A INTERVENÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL NO TRATAMENTO DA 

POLTRONIERI, Bruno Costa; SANTOS, Brenda Pina dos 
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A artrose, que é uma doença reumática que incide principalmente nas articulações dos 
joelhos, coluna, quadril, mãos e dedos, na maioria dos casos, ocorre em virtude do 
envelhecimento e ocasiona conseqüentemente a destruição progressiva dos tecidos que 
compõem a articulação, em particular a cartilagem, conduzindo à instalação cada vez 
maior de dor, deformação e limitação dos movimentos. Utilizou-se basicamente pesquisa 
bibliográfica. Foi realizada também a observação no local de estágio, a UEAFTO 
(Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional), durante o 
tratamento de usuários que apresentavam a artrose no período de 3 de Abril de 2006 até 
30 de junho de 2006. As formas de tratamento da artrose são inúmeras: medicamentos e 
terapias não-medicamentosas, sendo que nestas formas estão incluídas as medidas 
fisioterápicas, ocupacionais e orientações psicológicas e nutricionais. Os tratamentos 
buscam controlar a dor, manter ou ganhar força muscular e mobilidade articular, prevenir 
e minimizar os efeitos da doença, no que se refere aos movimentos ou às possíveis 
deformidades articulares. Verificou-se o quanto esta patologia se encontra freqüente na 
população, configurando assim uma realidade que passa não são pelo aspecto biológico 
da mesma, mas se faz presente dentro de um contexto social, dão a importância da 
intervenção terapêutica ocupacional a nível global. Nota-se também a grande relevância 
de um trabalho interdisciplinar no tratamento da artrose, em virtude de uma intervenção 
mais completa e eficiente. Aqui se concretiza então, o principal objetivo da intervenção 
terapêutica ocupacional nesta patologia. 



 280 

OS ACHADOS IMUNOLÓGICOS QUE AUXILIAM NO DIAGNÓSTICO DO LÚPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES) 
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O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença crônica e inflamatória, de natureza 
auto-imune, ou seja, o sistema imunológico começa a produzir anticorpos contra si 
mesmo e ainda perde a sua habilidade de diferenciar as células que são próprias do 
organismo daquelas que são estranhas. A doença causa comprometimento cutâneo e 
também visceral, de maior gravidade, eventualmente fatal. Sendo assim, é importante 
determinar quais os auto-anticorpos estão presentes em pacientes portadores de LES, 
pois estes achados imunológicos auxiliarão no diagnostico da doença. Este estudo terá 
uma abordagem qualitativa, baseada no método descritivo de um levantamento 
bibliográfico, levando em consideração a imunologia do paciente portador de LES. Foram 
encontrados os seguintes auto-anticorpos: anti-Sm (antígeno de Smith), anti-dsDNA (anti 
DNA de dupla hélice), anti-ssDNA (anti DNA de cadeia simples), anti-RNP (anti 
ribonúcleoproteína), anti-RO/SS-A, anti- LA/SS-B, anti-P. Conhecer os auto-anticorpos 
que auxiliam no diagnóstico do LES é de suma importância porque, alguns desses 
achados imunológicos, são específicos da doença, podendo dar mais precisão aos 
exames diagnósticos. 
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O TEATRO E A RESSIGNIFICAÇÃO DO COTIDIANO DE SUJEITOS EM 
TRATAMENTO ECOLÓGICO: um enfoque da terapia ocupacional 
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As ações de saúde sofrem, ao longo do tempo, mudanças de paradigmas norteadores, 
processo no qual se valoriza fatores não-biológicos nos processos de saúde e doença, 
como a cultura e os papéis sociais. Nesta perspectiva, as atividades em Terapia 
Ocupacional ganham o sentido de produções desalienadoras e significativas para o 
sujeito, incorporando o conceito de cotidiano e sua importância para um paradigma 
humanista de atenção em saúde. A troca de saberes com as artes favorece novas 
possibilidades de intervenção neste sentido, contribuindo para a expressão de 
subjetividades e a transformação de si e do mundo. Tais processos são imprescindíveis 
para o paciente oncológico, que experiência perdas e rupturas ligadas diretamente ao 
cotidiano do enfrentamento do câncer. Este trabalho apresenta os resultados preliminares 
de um estudo onde se objetivou analisar a interface terapia ocupacional e teatro como 
facilitadora da ressignificação do cotidiano de sujeitos em tratamento oncológico. Trata-se 
de uma pesquisa-ação, do tipo qualitativa, de caráter regional, realizado no Núcleo de 
Acolhimento ao Enfermo Egresso (NAEE) do Hospital Ophir Loyola (HOL), junto a oito 
usuários adultos, em tratamento oncológico no local. Após autorização do Comitê de Ética 
em Pesquisa, foram propostas onze sessões de grupo de atividades fechado, nas quais 
utilizou-se jogos teatrais baseados no cotidiano dos participantes. Os dados foram 
coletados através de relatórios das observações e impressões das pesquisadoras, 
gravações, fotos e filmagens, previamente autorizados através da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. A análise preliminar dos dados foi fundamentada no 
referencial fenomenológico. As primeiras impressões concretas da correlação entre a 
teoria e a prática permearam sensações diversas, presentes no discurso e na expressão 
corporal dos participantes, tais como insegurança pela novidade do recurso, alegria pela 
superação do desafio, surpresa pela descoberta de potenciais e euforia pela possibilidade 
de mostrar algo concreto na volta pra casa, do cotidiano do NAEE. Foi possível perceber 
que os sujeitos expuseram situações diversas, mas, em geral, esteve sempre presente 
nas sessões a rotina de vida modificada pelo processo do adoecer e do tratamento 
oncológico. Concluiu-se, neste primeiro momento, que o teatro, enquanto recurso 
terapêutico-ocupacional foi um elemento facilitador do encontro entre o cotidiano anterior 
e o vivenciado naquele momento, possibilitando livre expressão, reflexão e ajustamentos. 



 282 

ESTUDO DOS EFEITOS ANTINEOPLÁSICOS DO EXTRATO ALCOÓLICO DO CIPÓ 
DE UNCARIA TOMENTOSA NA SOBREVIDA E VIABILIDADE CELULAR DE 

CAMUNDONGOS PORTADORES DO TUMOR ASCÍTICO DE EHRLICH 
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Dentre as formas terapêuticas contra o câncer, destaca-se a quimioterapia antineoplásica. 
Estima-se que 67% dos quimioterápicos para o tratamento do câncer sejam oriundos de 
plantas. Dentre os fitoterápicos com propriedades anticancerígenas, a Uncaria tomentosa 
é uma planta amazônica que tem ganhado destaque no campo da pesquisa terapêutica 
experimental por suas propriedades imunoestimulantes e antiproliferativas contra diversas 
formas de câncer. A pesar do exposto, a variedade de tumores com malignidade oscilante 
dificulta a descoberta de novos medicamentos contra o câncer. Um modelo muito 
empregado nessa linha de investigação é o Tumor de Ehrlich. É uma neoplasia 
experimental, que tem sido utilizada no estudo sobre a terapêutica de células tumorais. 
Desta forma, pesquisas com modelos tumorais experimentais em animais, utilizando 
plantas medicinais do conhecimento popular, como a U. tomentosa, são de grande 
relevância para a descoberta de novas substâncias com ação antineoplásica.. Inoculadas 
2,8 x 107 células do TAE, por via intraperitoneal, em 30 camundongos suíços, machos, 
distribuídos em três grupos de dez animais cada, sendo observados por 30 dias e 
recebendo por onze dias as seguintes soluções por gavagem: GC – Grupo controle, 
recebeu solução salina; GE 100 – Grupo experimental recebeu 100 mg/Kg de EA; e GE 
200 – Grupo experimental, recebeu 200 mg/Kg de EA. Após onze dias de tratamento, foi 
retirado 1 ml de líquido ascítico de cada animal e feita a contagem celular sob microscopia 
óptica, utilizando a coloração de Trypan blue. Houve redução da proliferação do tumor 
nos grupos GE 100 e GE 200 da ordem de 39 e 43,5%, respectivamente, e um ligeiro 
aumento da sobrevida do grupo GE 100 em cerca de três dias, comparado ao grupo 
controle. Neste sentido, nossos dados foram inferiores aos encontrados na literatura. Isto 
pode ser explicado pela forma como o estudo foi conduzido: nosso trabalho consistiu num 
ensaio in vivo, ao contrário dos demais autores que utilizaram uma metodologia in vitro, 
pois o processo de absorção intestinal e mesmo a metabolização hepática do extrato 
alcoólico administrado por gavagem poderia inativar algumas partículas tóxicas às células 
neoplásicas, tendo um efeito inferior da administração direta do extrato.. O extrato 
alcoólico do cipó de U. tomentosa exerceu ação antiproliferativa de forma estatisticamente 
significativa e dose dependente. Porém, nas doses e vias mencionadas o extrato não 
aumentou de forma significativa a sobrevida dos animais. 
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O USO DE SOLUÇÃO POLIMÉRICA PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM LESÃO 
CUTÂNEA CAUSADA POR EXTRAVASAMENTO DE FLUIDOS CORPÓREOS DE 

BOLSA EM PACIENTE ILEOSTOMIZADO: relato de caso 
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A solução polimérica é um composto de copolímero acrílico e isoctano, plastificante, não 
alcoólico e não citotóxico, indicada para proteção cutânea com irritações decorrentes de 
ostomias, fistulas e feridas drenantes, assim como de adesivos de curativos repetitivos. 
Caracteriza-se por apresentar secagem rápida quando aplicada à superfície cutânea e 
pela formação de película protetora incolor e transparente. Considerando o conhecimento 
acerca das características da solução polimérica acrescida da ocorrência de um caso de 
paciente ileostomizado com irritação cutânea decorrente de extravasamento de fluidos 
corpóreos da bolsa de ileostomia, despertou o interesse na participação junto à equipe de 
enfermagem dos cuidados ao mesmo utilizando a solução polimérica. O estudo aborda o 
uso de solução polimérica pela equipe de enfermagem em lesão cutânea causada por 
extravasamento de fluidos corpóreos de bolsa em paciente ileostomizado. O método 
utilizado foi o qualitativo observacional interventivo realizado no período de 23/05/08 à 
20/06/08 em um paciente em pós-operatório tardio, submetido à laparotomia exploradora, 
com cobertura de ileostomia, internado em uma Enfermaria da Clínica Cirúrgica de um 
hospital público do município de Belém, Pará. Fez-se necessária a limpeza da área 
afetada com solução fisiológica 0,9% antes de utilizar a solução polimérica em toda lesão, 
sob indicação de duas vezes ao dia durante o período de acompanhamento dos curativos 
do paciente.. Após quatro semanas de uso da solução polimérica pode-se observar 
significativa melhora na lesão do paciente.  Verificou-se também que a bolsa de 
ileostomia não estava muito bem instalada o que contribuía para que os fluídos 
extravasassem ocasionando as lesões. A associação dos cuidados de enfermagem com o 
uso da solução polimérica possibilitou concomitantemente uma resposta curativa e 
preventiva ao paciente, melhorando sua qualidade de vida, visto que as lesões causavam 
sério desconforto físico. As lesões cutâneas do paciente decorrentes do extravasamento 
de fluídos corpóreos da bolsa de ileostomia apresentaram significativa melhora pelo fato 
da solução polimérica formar uma película incolor e transparente quando aplicada à pele 
fornecendo assim proteção contra irritações causadas pela ileostomia. Tendo em vista 
essas características a solução polimérica é indicação de uso em casos de lesões 
conseqüentes de extravasamento de fluidos corpóreos de ostomias, fístulas e feridas. A 
ocorrência de um caso de paciente ileostomizado apresentar lesões na pele por conta de 
extravasamento de fluídos corpóreos da bolsa de ileostomia e o uso da solução 
polimérica na mesma com a conseqüente melhora do quadro levam a conclusão de que 
os componentes da mesma têm ação potencializadora sobre esse tipo de lesão, pois no 
período de quatro semanas obteve-se a recuperação da área. Vale ressaltar que apesar 
da solução polimérica ter sido responsável pela melhora da lesão, o resultado não teria 
sido melhor ainda se a equipe de enfermagem não tivesse prestado uma assistência de 
qualidade quanto aos cuidados para com o paciente, haja vista que o ajuste na bolsa de 
ileostomia foi de extrema importância para o controle do extravasamento e com isso 
prevenção da piora da lesão. 
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enfermagem às técnicas fisioterapêuticas 
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Queimadura é uma lesão cutânea que apresentar pobre micro-circulação e tecidos 
necrosados, decorrente da ação térmica. Queimaduras mais graves, requerem tratamento 
intensivo e reabilitação, com o objetivo de diminuição da dor e cicatrização das feridas. 
Um dos procedimentos mais utilizados durante o tratamento é a balneoterapia que 
consiste no banho diário com duchas de água corrente e clorada, realizada em mesas 
apropriadas de inox ou fibras de vidro, com finalidade de controlar as infecções e 
higienização (Sullivan & Schmitz, 1993). Desse modo a preocupação dos profissionais da 
saúde com a recuperação integra do paciente vem aumentando cada vez mais, 
principalmente em relação a recuperação total da mobilidade corporal. Apesar de ser uma 
técnica antiga, a balneoterapia, traz a possibilidade de começar a recuperação dos 
movimentos logo nos primeiros dias de internação, com uma bela associação entre 
enfermeiros e fisioterapeutas na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ). O trabalho 
será desenvolvido segundo os preceitos da Declaração de Helsinque, do Código de 
Nuremberg (1947), respeitadas as Normas de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS 196/96). Não haverá o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido haja visto que se trata de um estudo com dados retrospectivos. O estudo é 
do tipo observacional, retrospectivo de coorte utilizando-se uma metodologia qualitativa. 
Serão utilizados como população alvo os profissionais da enfermagem e os 
fisioterapeutas que tratam de pacientes queimados, durante o procedimento da 
balneoterapia. Os benefícios desta pesquisa asseguram todos os direitos dos sujeitos da 
pesquisa, sendo que os mesmos não serão identificados. Além de informar à comunidade 
científica do Pará, sobre a importância da parceria dos cuidados da enfermagem às 
técnicas fisioterapêuticas no procedimento da balneoterapia com os pacientes queimados.  
O trabalho da equipe de Enfermagem começa no momento e que o paciente dá entrada 
no hospital, após os cuidados mais urgentes e a retirada de roupas e acessórios, o 
paciente é submetido à hipnoanalgesia, para que seja iniciado o primeiro banho. Em 
primeiro lugar as flictenas deverão ser rompidas e, em seguida, inicia-se a remoção dos 
tecidos desvitalizados. Neste momento ocorre a primeira avaliação fisioterapeutica, com a 
qual o profissional decidirá a forma de tratamento a ser administrado naquele paciente. É 
fundamental que o curativo seja renovado diariamente após o banho. Quando o paciente 
apresenta infecção nas áreas queimadas, deve ser realizado um segundo banho diário, 
com o objetivo de diminuir a população bacteriana existente nas lesões. Na vigência da 
dor o paciente poderá apresentar vários sintomas. O tratamento deve ser planejado de 
acordo a extensão e profundidade da queimadura, quando a área de superfície corporal 
total é muito grande o risco de morte e complicações aumenta. Deve-se controlar a dor, 
fazer debridamento, escarotomia, fasciotomia, enxertos, balneoterapia, manter o equilíbrio 
hidrícoeletrolítico. O tratamento do paciente queimado requer uma boa equipe 
multidisciplinar, constituída por: médicos enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e 
psicólogos. A Balneoterapia tem como finalidade diminuir os riscos de choques 
neurogênicos, eliminar a dor, diminuir traumas psicológicos, realizar procedimentos 
invasivos, retirar um grande quantidade de tecido necrótico em áreas queimadas, 
renovação do agente tópico e higienização. E quando ocorre interação entre o 
fisioterapeuta e a enfermagem, esse procedimento torna-se mais valido e eficaz na 
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reabilitação do paciente. 
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O tema em estudo vem mostrar os relatos de experiências vivenciadas por quatro 
acadêmicas de Enfermagem de um banho no leito, durante suas aulas práticas 
hospitalares, inserido na atividade curricular de introdução à enfermagem que enfatiza os 
estudos iniciais da enfermagem como ciência e como profissão da área da saúde. O tema 
em estudo foi escolhido pela observação do déficit da qualidade aplicada no banho no 
leito realizado nos pacientes em ambiente hospitalar e pelos sentimentos enfrentados 
pelos acadêmicos de enfermagem de insegurança e constrangimento diante de tal 
procedimento. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, numa análise 
cotidiana mediante pré-requisito teórico-prático, objetivando discutir e orientara prática do 
banho no leito, conforme interpretações de relatos de experiência. Os relatos foram 
oferecidos por quatro acadêmicas de Enfermagem do segundo semestre da Faculdade de 
Enfermagem da Universidade Federal do Pará. As experiências foram fruto da realização 
de um banho no leito em pacientes internados em enfermarias de Clinica Médica em um 
Hospital Metropolitano de Belém. O banho realizado no leito é um procedimento de 
enfermagem que visa retirar sujidades do corpo do paciente, que por alguma patologia 
encontra-se acamado, com objetivo de promover a higiene completa e o conforto ao 
mesmo. Alguns profissionais da Enfermagem consideram que o banho no leito seja, 
simplesmente, a técnica, sem fundamento cientifico gerando insatisfação de realizá-lo.. 
Para realização adequada do banho no leito, orienta-se os profissionais de saúde levem 
mais a sério todas as técnicas aprendidas quando estudantes para que possam exercê-
las com a real finalidade, que é a promoção da higiene, aumentar a amplitude de 
movimentação das articulações, estimular o relaxamento, o conforto e o bem-estar do 
paciente. Compreendemos que, tomadas de decisões e instrumentação adequada, leva-
se o sucesso do procedimento, o que visa, portanto, uma assistência de enfermagem 
qualificada. Sendo assim, o banho no leito deverá ser realizado através de conhecimento 
cientifico e esforço conjunto em busca da assistência ao cliente de forma sistematizada. 
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ATENDIMENTO GRUPAL COM CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉTICA: 
caminhos da terapia ocupacional social 

GURJÃO, Cárita Lorena Ramos; FERREIRA, Cibele Braga; MELO, Gabriela 

kk-ratinha@oi.com.br 

 

Violência doméstica contra criança e adolescente é “todo ato ou omissão praticado por 
pais, parentes ou responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que - sendo capaz de 
causar dano físico, sexual e/ou psicológico a vítima” (GUERRA, 1989), gera graves 
conseqüências  às crianças e adolescentes refletindo no seu desenvolvimento. O trabalho 
grupal é um campo de ação rico, para Ballarin (2003.p. 67) “num grupo que se constitui, 
observamos a formação de um campo grupal dinâmico composto por diversos fenômenos 
e elementos do psiquismo que se articulam", que possibilita uma abordagem integral, 
onde emerge o imaginário e externa vivências, como as de violência. A atuação do 
Terapeuta Ocupacional, objetivou construir um grupo terapêutico de crianças, com 
histórico de violência doméstica, criando condições para que  através de atividades 
psicomotoras e auto-expressivas, interajam com o meio, elaborem as situações 
traumáticas, favorecendo-lhes o desenvolvimento psicomotor,de modo integral. Trata-se 
de um grupo de intervenção terapêutico ocupacional realizado quinzenalmente no CREAS 
– FUNPAPA, Centro de Referência em Assistência Social de atenção de média 
complexidade que atende crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Os 
facilitadores do grupo são uma terapeuta ocupacional e duas acadêmicas de terapia 
ocupacional. O grupo terapêutico é constituído de três momentos: o café da manhã, 
atividade livre e atividade dirigida. O café da manhã é um espaço onde ocorre a troca de 
experiências, realidades, fatos, ou seja, partilha do cotidiano particular de cada criança, 
de modo a criar um ambiente propício para o desenvolvimento das atividades posteriores. 
As atividades livres são embasadas no Modelo Lúdico onde as crianças usam o espaço e 
os recursos disponíveis como formas de expressão. Posteriormente, iniciam-se as 
atividades dirigidas pelos facilitadores do grupo, envolvendo atividades lúdicas, artísticas, 
psicomotoras e auto-expressivas. As atividades lúdicas, artísticas, psicomotoras e auto-
expressivas, enquanto metodologias de ação terapêutica contribuem eficazmente para a 
elaboração das situações vivenciadas, favorecendo o desenvolvimento psicomotor das 
crianças, uma vez que é criação constante de novas formas de estar no mundo, de recriar 
sua existência, sua vida de outras maneiras. Foi observado ainda, que o grupo é visto 
como um ambiente seguro, pois através das atividades propostas as crianças externam 
seus sentimentos mais subjetivos. Concluiu-se que através da intervenção terapêutica 
ocupacional em grupo, utilizando diversos recursos, criam-se inúmeras possibilidades de 
reelaboração das vivências traumáticas das crianças vítimas de violência doméstica. 
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CUIDADO DE ENFERMAGEM À MULHER COM CÂNCER DE ÚTERO SUBMETIDA À 
HISTERECTOMIA 

RODRIGUES, Kelly Cristhiane Santos; BARROS, Kelly da Silva 

kelly_pesqueiro@hotmail.com 

 

O referido estudo tem como objetivo elucidar o cuidado de enfermagem à paciente com 
câncer de útero submetida à histerectomia.Segundo Halbe e Vicentine (1998) dentre os 
vários tipos de câncer de útero, os que mais atingem o corpo uterino são dois tipos: os 
sarcomas uterinos, sendo que este é raro, e os carcinomas endometriais que é o segundo 
câncer mais comum entre as mulheres no Brasil. Ele geralmente ocorre após a 
menopausa, mais freqüentemente em mulheres com 50 a 60 anos de idade. O sintoma 
inicial mais comum é o sangramento uterino anormal. Este pode ocorrer após a 
menopausa ou pode ser recorrente, irregular ou grave em mulheres que ainda 
menstruam. Por causa da possibilidade de câncer, um sangramento vaginal anormal após 
a menopausa justifica um atendimento médico imediato. A histerectomia é à base do 
tratamento das mulheres que apresentam este tipo de câncer. Quando o câncer não se 
disseminou além do útero, a histerectomia quase sempre cura a doença. Trata-se de uma 
revisão bibliográfica, pois consistiu na busca de estudos publicados em banco de dados 
indexados, arquivos na internet e livros-textos na biblioteca da Escola de Enfermagem da 
Universidade do Estado do Pará. Foram analisados 25 artigos e 29 livros-textos, nos 
quais identificamos que a assistência de enfermagem tem como premissa atender o alívio 
da ansiedade, aceitação da perda do útero, ausência de dor e os requisitos para o auto-
cuidado. Entendemos que este estudo é o início, que devemos percorrer para construção 
do conhecimento, com utilização da metodologia sistematizada de enfermagem a 
paciente submetida à histerectomia, assim como os benefícios decorrentes do tratamento 
complementar com o emprego da quimioterapia e radioterapia. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS ESTRESSORES MAIS RELEVANTES NO TRABALHO DE 
ENFERMEIRO DE CENTRO CIRÚRGICO 

CORDEIRO, Fabrício Gonçalves; MARCOS, W; SANTANA M.E.; OLIVEIRA T. F.;  

fgcordeiro@yahoo.com.br 

 

O Centro Cirúrgico é uma das unidades mais complexas do hospital, por sua 
especificidade e possibilidade de riscos à saúde dos pacientes submetidos à cirurgia 
(SMELTZER; BARE, 2000). Os enfermeiros que nele atuam estão entre os que mais 
sofrem com o estresse. Na perspectiva de prover melhores condições de atendimento aos 
pacientes e de trabalho para a equipe cirúrgica, o enfermeiro desenvolve um grande 
volume de atividades, que passam pela assistência, administração, ensino e pesquisa, 
tornando seu ritmo laboral intenso e desgastante, ocasionando estresse. Assim, este 
estudo tem por objetivo identificar os estressores de maior relevância no trabalho do 
enfermeiro no centro cirúrgico, pois a identificação das causas do estresse neste 
ambiente pode ajudar na prevenção de situações desencadeantes de estresse. O estudo 
desenvolveu-se através de um levantamento bibliográfico, de artigos relacionados ao 
estresse e ao trabalho do enfermeiro de centro cirúrgico em periódicos e bancos de dados 
indexados Bireme e Scielo, e a interpretação dos dados obtidos tendo como base o 
objetivo do estudo. Foram analisadas 09 teses e 08 artigos científicos relacionados ao 
tema. A análise dos estudos revelou que o enfermeiro como um dos profissionais mais 
estressados do centro cirúrgico, sendo causas comuns de estresse: a falta de material, o 
relacionamento interpessoal dentro da equipe, a gestão de recursos humanos, os serviços 
auxiliares, o trabalho em ambiente insalubre e instalações inadequadas; e conciliar 
administração e assistência. Verificou-se através destes estudos sobre enfermagem e 
estresse, que o estresse está sempre presente na profissão. No CC, devido à alta 
complexidade e peculiaridades desta unidade, o estresse é ainda mais presente, pois 
neste setor o enfermeiro exerce um grande número de atividades que estão sob sua única 
responsabilidade. Este levantamento bibliográfico demonstrou que o trabalho do 
enfermeiro no centro cirúrgico é permeado por estressores, devido às suas múltiplas 
tarefas num período de tempo mínimo, que somado as dificuldades econômicas e sociais 
da categoria e da sociedade, torna o profissional propenso a adoecer. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PACIENTE PORTADORA DE DIABETES 
MELLITUS E COM LESÃO EXTENSA EM TEGUMENTO 

MENDES, Nathalie Porfírio; OLIVEIRA, Eliane Caroline Palmeira; FÁBIO 

nathaliepmendes@yahoo.com.br 

 

O paciente portador de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) apresenta três complicações que 
contribuem para o risco aumentado de infecções: Neuropatia, que leva a perda de dor e 
pressão; doença vascular periférica, que contribui para a má cicatrização das lesões e o 
imunocomprometimento, que compromete a capacidade dos leucócitos especializados de 
destruir as bactérias.  De 50 a 75% das amputações de membros inferiores são efetuadas 
em pessoas com diabetes e 50% dessas amputações são passíveis de prevenção, desde 
que os pacientes sejam ensinados sobre as medidas de cuidados preventivos com os 
membros inferiores e pratiquem esses cuidados preventivos de forma diária. (BRUNNER, 
2002). Desta forma, evidencia-se o cuidado de Enfermagem qualificado no tratamento de 
ferida complexa, relatando o caso clínico de uma paciente portadora de diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2) e com lesão extensa em Membro Inferior Esquerdo.  Estudo com abordagem 
qualitativa do tipo estudo de caso em uma paciente de 56 anos, do sexo feminino, 
portadora de DM2 e Hipertensão Arterial Sistêmica há dez anos e lesões descamativas 
generalizada no tegumento. Admitida no Hospital Universitário João de Barros Barreto 
(HUJBB) apresentando lesão patológica extensa, em estágio IV, com exposição de 
musculatura e tendão, apresentando grande quantidade de esfacelos e tecido necrótico 
no leito da ferida. Foi acompanhada durante uma prática supervisionada da Universidade 
do Estado do Pará, no (HUJBB), Belém-PA. No primeiro curativo realizou-se 
debridamento mecânico com retirada de grande quantidade de esfacelos e tecido 
necrosado; limpeza com solução fisiológica a 0,9%; debridamento químico com hidrogel. 
Nos curativos consecutivos realizou-se debridamento químico com hidrogel; uso de 
solução fisiológica, tanto na limpeza, debridamento mecânico por jatos, quanto na 
umidificação do meio, favorecendo o debridamento autolítico, utilizando sempre a técnica 
estéril. Realizou-se massagem leve no tegumento escamoso da paciente, após o curativo, 
com ácidos graxos e solução fisiológica. Durante o procedimento explicou-se da 
importância da higiene e hidratação da pele; da alimentação correta; do cuidado com a 
ferida e esclareceu-se dúvidas sobre seu estado geral. Ao final da prática observou-se 
diminuição significativa de tecidos desvitalizados, a evolução da cicatrização da ferida e 
melhora no aspecto da pele da paciente, encontrando-se mais hidratada. Visto que 50% 
das amputações são passíveis de prevenção observou-se que é essencial a atuação do 
enfermeiro na prevenção de complicações da DM2. Entretanto, quando complicação já 
está instalada, como o caso da ferida complexa, é necessário o cuidado de enfermagem 
diferenciado através de medidas assépticas, de uso de produtos mais eficazes e 
indicados para o controle da infecção da ferida e através de medidas educativas ao 
cliente. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM HUMANIZADA EM CENTRO CIRÚRGICO 

OLIVEIRA, Eliane Caroline Palmeira; OLIVEIRA, FAM; BAPTISTA, BO;  

elianecaroline19@hotmail.com 

 

Durante o processo de ensino-aprendizagem, mais especificamente nas atividades 
práticas, graduandos deparam-se com situações em que o processo de comunicação com 
o cliente parece ineficaz e/ou não oferece subsídios para o planejamento da assistência 
(AZEVEDO, 2002). No entanto, sabe-se que as bases da humanização são as ações do 
enfermeiro frente ao paciente priorizando atitudes de respeito e privacidade, atingindo a 
satisfação do cliente. Contudo, VILLA & ROSSI (2002) afirmam que isso é conseqüência 
de uma rotina diária, que exigem um grande esforço físico e psíquico dos profissionais 
interferindo tanto em suas vidas, quanto em seus trabalhos. Desta forma, o estudo teve 
como objetivo levantar a problemática da ineficaz assistência de enfermagem humanizada 
em centro cirúrgico, identificando sua necessidade e importância para o sucesso do 
tratamento e restabelecimento do cliente. Pesquisa de caráter bibliográfico, de cunho 
exploratório em literaturas, mídia eletrônica e artigos científicos, do período de 2002 a 
2008, obedecendo às normas da ABNT. De acordo com o levantamento realizado, 
observou-se que geralmente o paciente é levado até a sala de cirurgia de forma fria, sem 
se estabelecer um diálogo ou mesmo uma relação de confiança profissional-paciente; 
depois de colocado na mesa operatória é esquecido, e a enfermagem passa a assumir 
função tecnista dispensando atenção aos equipamentos e seu funcionamento adequado, 
sem maiores esclarecimentos ou respostas às suas angustias. Fato este que merece 
destaque, pois o enfermeiro é o responsável pelo cuidado do paciente do centro cirúrgico 
e, se ele não o coloca em primeiro plano, irá atender à cirurgia e não ao paciente, 
promovendo, assim o controle de material, equipamentos e pessoal voltado para a 
cirurgia, tornando o paciente um objeto de trabalho, mas não o ser principal, sujeito 
desencadeante do processo. E consequentemente, tudo isso, poderá refletir de forma 
negativa na reabilitação do mesmo. Portanto, de acordo com os estudos bibliográficos e 
apoiados em nossas experiências acadêmicas, temos observado que a cirurgia em si é 
um fator de estresse, tanto para o cliente, como para a equipe cirúrgica. Desta forma, 
para que consigamos humanizar o atendimento de enfermagem é preciso que a equipe 
seja conscientizada e preparada para fazer a diferença no cuidado, passando a entender 
o paciente de forma humana; o enfermeiro é responsável por orientar, sanar dúvidas 
pertinentes ao procedimento trazendo uma tranqüilidade e segurança, não esquecendo 
de que ele também necessita de um ambiente adequado para realizar o seu trabalho. 
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ANÁLISE DA ASSISTÊNCIA DO CUIDADOR DURANTE A REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA DO PARKINSONIANO 

OMURA, Kátia Maki 
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O presente estudo objetivou investigar as dificuldades encontradas pelos cuidadores de 
portadores de Parkinson, com objetivo de serem lançadas propostas para a melhoria na 
assistência ao parkinsoniano. A amostra estudada foi constituída por 44 sujeitos, sendo 
24 cuidadores e 20 parkinsonianos membros da Associação de Parkinsonianos do Pará 
(APP), correspondendo a aproximadamente 10% da população. Foram selecionados 
parkinsonianos nos estágios 4 ou 5 da doença, de acordo com a escala de Hoehn e Yahr, 
que não apresentavam déficit cognitivo e de linguagem grave, sem preferência de sexo 
e/ou idade, e que tinham cuidador, com idade superior a 18 anos. Para avaliação do 
estado do parkinsonismo, bem como das áreas e dos componentes de desempenho que 
se encontravam deficitários, aplicou-se a Escala Unificada de Avaliação para Doença de 
Parkinson (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale - UPDRS). Os cuidadores 
responderam a um questionário semi-aberto criado pela pesquisadora, abrangendo 23 
itens. Os dados obtidos através das escalas e parte do questionário foram analisados de 
forma quantitativa. As perguntas abertas do questionário para os cuidadores foram 
analisadas qualitativamente. A partir dos dados encontrados observou-se que, 
aproximadamente 96% dos cuidadores eram do sexo feminino e que 38% possuíam mais 
de 60 anos. Além disso, verificou-se que 21% destes acreditaram na melhora do quadro 
clínico do parkinsoniano e cerca de 33% acreditavam na estabilidade da doença. Também 
foi claro a falta de suporte profissional aos cuidadores, no qual 46% afirmaram não ter 
acesso. Por conta desta falta de suporte, 71% dos cuidadores pesquisados afirmaram não 
ter conhecimento sobre a maneira correta de assistir o parkinsoniano. Observou-se 
também, a sobrecarga de trabalho sofrida por estes cuidadores, onde mais da metade 
destes (62%) afirmaram não ter tempo livre para atividades pessoais. Os resultados 
indicam que a maioria dos cuidadores apresenta uma visão equivocada da doença, 
tornando a assistência prejudicada. Grande parte desta dificuldade encontra-se no fato de 
que ainda existe pouco acesso à informação e o suporte profissional voltado diretamente 
para o cuidador ainda é incipiente. Além disso, há o fator de estresse que esta função 
possui, prejudicando a relação entre o cuidador e o parkinsoniano, pois com a sobrecarga 
de trabalho, o cuidador deixa de fazer muitas atividades pessoais, além do excesso de 
papéis ocupacionais, acarretando uma série de danos à sua saúde; em contrapartida, o 
parkinsoniano sofre com a perda de seus papéis devido à dificuldade em exercê-las. 
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A DANÇA E A CRIANÇA: uma proposta educacional 

SANTOS, Daniela Bahia; DUARTE, Adalnice de Cássia Vilhena 
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Partindo do princípio  de  acreditarmos na dança como uma atividade muito significativa    
no  trabalho  com  crianças,  torna-se  necessário  refletir  a qualidade deste ensino, 
para que  a  criança possa   por  meio da  dança, identificar  o  seu  posicionamento  na  
sociedade, enfatizando  também  a  atuação  do  professor  neste  processo  de  
construção  do  conhecimento sabendo-se   da   necessidade   da   compreensão  das   
realidades/histórias  de  vida,  para  depois iniciarmos o processo de ensino-
aprendizagem. E a partir disto propor reflexões a respeito do  ensino   de   dança  com  
crianças,  com  o  intuito  de   apontar a    importância   das    correntes  educacionais   
brasileiras e dos fundamentos teóricos-metodológicos no ensino de dança. O trabalho foi 
realizado através  de  pesquisa  bibliográfica  com análise  das literaturas   abordando   as   
correntes   educacionais  brasileiras  e  as publicações  que enfatizam  os fundamentos  
teóricos-metodológicos  no  ensino  de  dança,  tendo  como  forma  de  estudo a 
pesquisa  exploratória   em   virtude   de  estar   proporcionando  maiores  informações  a 
respeito do   trabalho   de   dança    com  crianças  que  tratam   dos  objetivos    
educacionais.  Obtendo o destaque  dos  seguintes  assuntos: Contextualizando  a   
dança  e a  criança;  Um  breve  enfoque  nos   estudos  dos  ideais  de  educação;  Os  
fundamentos  teórico-metodológicos  no  ensino   de dança; A ponte entre dançar e  
educar, educar dançando e o Corpo da  criança na dança conhecer para compreender. 
Obtemos informações necessárias  para   propor reflexões a respeito do ensino da dança  
com  crianças, contribuindo  com a possibilidade de aprendizagem retratando a  totalidade   
do  ser  humano que é a um só tempo bio-psico-social. Percebemos através deste estudo 
do ensino da dança com crianças, a importância da reflexão por parte dos professores em   
virtude muitas das vezes, de equívocos acontecerem ao  se  acreditar  na  aplicação   das  
técnicas corporais de dança com fim em si  mesmas, no lugar de contextualizar o   
movimento dançado como argumento de ações educacionais integrando os aspectos  
mente/corpo/sociedade e cidadania. Fundamentando assim uma proposta educacional 
em prol de contribuirmos na formação da criança. Como considerações finais a respeito 
deste estudo concluímos que proporcionar possibilidades de se trabalhar a dança da 
criança, no princípio de totalidade, é  se  ter  em mente o papel de colaborar para a auto – 
realização  do  ser humano, voltando-se a um ensino que retrate a existência: problemas, 
conflitos, anseios, prazeres e a busca de um aperfeiçoamento pessoal em conjunto com  
o despertar da consciência que vai além do seu eu. Empreendemos, assim, neste 
trabalho, fundamentar os aspectos educacionais, fazendo com que os profissionais  
ligados ao ensino de dança reflitam suas ações metodológicas em prol de contribuir para   
o desenvolvimento da  criança, levando em consideração os aspectos conjuntos do ser  
humano que é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. 

Palavras-Chave: Dança; Criança; Ensino e Reflexão. 
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TEMA TRANSVERVAL SEXUALIDADE E SUA CONTRUÇÃO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

DERGAN, João Carlos Cunha; PITÁGORAS, Carolina Coelho; COELHO, Daniela 
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A pesquisa visa compreender como vem sendo construído o tema transversal sexualidade 
no ensino fundamental. Procuramos abordar por meio de entrevistas e questionários as 
mais diferentes visões que professores, alunos da 4ª série do ensino fundamental e seus 
pais têm sobre a orientação sexual, tanto no que diz respeito ao conhecimento empírico, 
quanto ao científico. Buscamos também embasar o nosso estudo em conhecimento 
científico por meio de reflexões teóricas realizadas com base nas obras de Antônia Lopes, 
Edgar Morin e Maria Barbosa, e a partir de artigos que contemplassem o tema de nossa 
pesquisa.  Para entendermos a manifestação deste fenômeno social realizamos um 
estudo de caso na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médior Ruth dos Santos 
Almeida, situada no bairro de Icoaracy. Os resultados da pesquisa que realizamos com os 
informantes da escola foram. 1- A maioria das crianças entrevistadas quer de fato adquirir 
conhecimento sobre o desenvolvimento da sua sexualidade. 2- Os seus pais acham 
aceitável que os seus filhos recebam orientação na escola, porém nas suas casas a 
maioria deles não dialoga com eles sobre este âmbito da sexualidade humana, e atribuem 
à escola a finalidade da educação sexual dos seus filhos. 3- A maioria dos professores 
concorda em abordar a educação sexual de modo transversal para seus alunos. No 
entanto, por não terem recebido formação adequada para tal, eles não se sentem 
autorizados e motivados para efetivá-la. Em nosso estudo aplicado na escola, concluímos 
que há necessidade de qualificação dos docentes para abordarem de modo transversal o 
tema da sexualidade humana de modo a propiciar a orientação sexual do aluno. Há 
também a necessidade de ocorrer uma interação dos pais com a escola e com os seus 
docentes no processo de orientação para a educação sexual, de modo que eles possam 
superar os seus tabus que impedem o diálogo nos seus lares e com seus filhos sobre a 
sexualidade.  



 296 

ANALISE DAS PRESSÕES RESPIRATÓRIAS MÁXIMAS EM INSTRUMENTISTAS DE 
SOPRO 
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Os músicos tocadores de instrumento de sopro são um grupo bastante específico de 
indivíduos que usa o trato vocal intensamente no exercício de suas atividades 
profissionais. Nos Instrumentos de sopro, o som é produzido pela vibração de uma coluna 
de ar soprada pelo instrumentista, utilizando-se para tal fim sua força expiratória. Variar a 
intensidade do ar no instrumento alterna o tom da nota. Alterando-se o tamanho da coluna 
de ar também é outra forma de se alterar a nota, no entanto, há que se fazer maior 
esforço muscular para produzir a vibração. Segundo Araújo (2006), dentre as qualidades 
e habilidades necessárias para a produção do som, a mais importante, é o controle da 
respiração. Para se tocar um instrumento de sopro, o que se requer do aparelho 
respiratório é uma pressão obtida através da contração dos músculos expiratórios. O 
equilíbrio de forças entre músculos inspiratórios e expiratórios é essencial para que o 
movimento ventilatório ocorra de forma harmoniosa.. As Pressões Respiratórias Máximas 
da população foram estudadas através de um Manovacuometro digital MV 300 com o 
sujeito na posição sentada. A PIMAX foi obtida após um esforço inspiratório máximo 
sustentado a partir de uma máxima expiração. A PEMAX, foi obtida após um esforço 
exíratório máximo ao nível da capacidade pulmonar total.  
O índice de amplitude tóraco-abdominal foi medido em inspiração e exiração máxima com 
uma fita métrica de 1,5 metros nos pontos axilares, xifóides e umbilicais com o sujeito na 
posição bípede, sendo tomadas as medidas da circunferência torácica durante as fases 
expiratória e inspiratória. As diferenças entre as duas medidas forneceram informações 
sobre o grau de expansibilidade torácica e abdominal. Os achados foram tabulados e 
transformados em gráficos utilizando-se o Software MS Excell 2003 ® e verificado o nível 
de significância através do teste T de student pareado considerando-se p < 0,05 
utilizando-se para tal do pacote estatístico Bioestat 4.0.. Foram avaliados 49 sujeitos dos 
quais 46 (93,9%) do sexo masculino e 3 (6,1%) do sexo feminino. Caracterização da 
amostra: A idade média dos sujeitos foi de 22,61 anos, a altura média 172 cm e o peso 
médio 70,65 kg. Quanto aos instrumentos utilizados foram: trompete, trombone, tuba, 
bombardino, saxofone, trompa, clarinete, fagote, flauta transversal e flauta. O tempo 
médio em que eram instrumentistas de sopro foi de 7,27 anos, enquanto que o tempo 
médio de ensaio diário foi 3,39 horas. Em relação a amplitude tóraco-abdominal, 
encontrou-se maior média em relação a amplitude abdominal (medida a nível de cicatriz 
umbilical) e menor media na amplitude torácica (medida a nível axilar). A Pimax obtida 
média foi de 124,57 para um valor médio previsto de 120,97. A Pemax media obtida foi de 
141,75 para um valor médio previsto de 137,65. Embora a media dos valores das 
pressões respiratórias máximas obtidas tenham ficado acima dos valores previstos, não 
apresentaram diferença estatisticamente significativa em relação ao valores previstos 
para idade nos indivíduos pesquisados. Em relação a amplitude toraco-abdominal, como 
esta medida foi tomada na posição bípede, confirma-se o que Jardim et all observaram 
em 1992. 
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Essa pesquisa surge do projeto aprovado na Chamada de Apoio à Pesquisa/UEPA2007, 
que investigou as políticas públicas em Educação Física, Esporte e Lazer para os povos 
indígenas no Pará. Teve o intuito de identificar e compreender os processos pelos quais 
tais políticas ocorrem. Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, com coleta de 
dados através de entrevistas semi-abertas, estudo documental, registros imagéticos, 
assim como, a sistematização e análise do material coletado a partir da abordagem do 
materialismo dialético. Parte do pensamento de que não existe continuidade nas ações e 
projetos no âmbito dessas políticas públicas para os povos indígenas, pois, estas se 
caracterizam por políticas de Governo e não de Estado, desconsiderando as 
especificidades regionais e culturais e a co-participação na gestão pública enquanto 
direito social. Na primeira fase da pesquisa, os clássicos da literatura pertinente foram 
revisitados. Os dados foram coletados através da sistematização das informações obtidas 
através de fontes documentais (Plano de Ação, Boletins Informativos, Esquemas de 
Avaliação, etc...), que foram estudadas em sua estrutura interna, na busca da articulação 
em sua totalidade dialética. A entrevista semi-aberta e os registros imagéticos foram 
utilizados como recursos na captação das percepções dos sujeitos frente à participação 
nas políticas públicas governamentais. Os dados coletados foram analisados sob as 
orientações do método Lógico Dialético, com abordagem do Materialismo Histórico. A 
categoria de avaliação utilizada foi do tipo Avaliação Formativa ou de Processo 
(Cavalcanti, 2007), que centraliza a abordagem nos processos e não nos resultados, ou 
seja, procura articular os meios com os fins estabelecidos, estabelecendo dessa forma 
sua consonância ou incompatibilidade.. A partir da análise dos dados pode-se dizer que 
existe uma lacuna no que diz respeito às políticas públicas em Educação Física, Esporte 
e Lazer para esses povos no Estado do Pará. Parece explícito que para o governo o 
estabelecimento de políticas para setores como trabalho e saúde são mais urgentes do 
que para a Educação Física, o Esporte e o Lazer. Isso faz com que ao desconsiderar a 
necessidade sobre a definição de políticas para esses setores, o Estado acaba por adotar 
um planejamento setorial, que resulta em um conjunto de experiências desarticuladas, 
não profícuas, tendo em vista o caráter de parcialidade assumido, como ocorre com os 
Jogos Tradicionais Indígenas do Pará. As políticas públicas são elaboradas dentro de 
uma perspectiva de políticas setoriais, descontínuas e contemplam uma dimensão 
restrita, desvinculadas, na maioria das vezes, dos interesses socioculturais dos povos 
indígenas envolvidos. Uma política pública não é um fenômeno estático, mas sim um 
processo, por esse motivo não pode ser resumida ao ponto aparentemente culminante de 
sua implantação, qual seja, o momento em que, por exemplo, os diferentes beneficiários 
recebem o bem, serviço ou ação inicialmente propostos. No caso das políticas públicas 
para os povos indígenas no Pará é preciso compreender que muitas outras ações são 
necessárias antes, durante e após sua efetivação. Nesse sentido, há a necessidade de 
desconstruir as políticas públicas de esporte e de lazer, que foram historicamente 
norteadas por princípios de políticas assistencialistas e integracionistas, e garantir, nesse 
âmbito, o efetivo exercício dos direitos sociais indígenas. Acredita-se, então, que essa 
pesquisa necessita ser ampliada sobre os diversos aspectos históricos, políticos e 
socioculturais que compõem tais políticas. 
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Defini-se lesão medular por rompimento completo ou incompleto dos tratos nervosos, 
responsáveis pela transmissão, modificação e coordenação motora e/ou sensorial, e no 
controle autônomo do sistema de órgãos. O indivíduo acometido por essa lesão 
experimenta profundas modificações físicas, sensitivas, sexuais e outras. A Terapia 
Ocupacional através da Tecnologia Assistiva (TA) busca recursos alternativos de baixo 
custo que possibilitem os adultos com lesão medular terem equipamentos que 
proporcionem melhor desempenho na realização das atividades da vida diária. Assim 
pretende-se abordar conhecimentos sobre TA em lesão medular, fundamentado pela 
Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidades e Saúde (CIF), mostrando 
a importância de reconhecer as principais necessidades e possibilidades do sujeito com 
seqüela de lesão medular. Propondo sugestões de tais recursos, orientação em sua 
prescrição e aquisição, a fim de potencializar a capacidade residual do sujeito.. Foram 
realizadas pesquisas bibliográficas, visitas técnicas em departamentos de atenção a 
lesados medulares e de prescrição de recursos de Tecnologia Assistiva, além dos autores 
terem participado de cursos específicos relacionados ao tema Tecnologia Assistiva para 
fortalecer o conhecimento na área e possibilitar a elaboração de sugestões de ação. A 
partir dessa pesquisa levantamos as principais sugestões de adaptações existentes que 
contribuem com o desempenho nas Atividades de Vida Diária: TA para limitações de 
membro inferior (Cadeira para banhos, rampas, elevadores, barras de auxilio, assentos e 
encostos anatômicos, andador, bengalas de antebraço, etc); TA para limitações de 
controle de tronco (Sapatos com velcros ou elásticos, Esponjas de cabo alongado para 
banho, cintos de posicionamento, etc); TA para limitações de membro superior (Roupas 
com velcros, colméia para teclado, pratos com ventosa, Órteses adaptadas para 
alimentação, etc). Pode-se observar que muitos autores mencionam a dificuldade no 
acesso e processo de prescrição do uso de TA, que torna-se restrito pela ausência de 
recursos financeiros e questões políticas, que na maioria das vezes disponibiliza tais 
recursos à população menos favorecida. O fato de tais recursos serem padronizados não 
permite contemplar as necessidades funcionais efetivas do lesado medular. Partindo-se 
de uma análise do estado de saúde do sujeito, das condições de suas estruturas 
corporais, de suas possibilidades de realização de atividades e participação social e ainda 
levando em conta contextos de vida e fatores emocionais deste, o Terapeuta Ocupacional 
pode propor adaptações facilitadoras que devem melhorar o seu desempenho funcional. 
A Terapia Ocupacional tem como objetivo adaptar a vida do individuo de acordo com sua 
necessidade, assim modificando a tarefa, o meio ambiente, promovendo a independência, 
função, para o melhor conforto e adequação postural do individuo. Como o acesso à TA e 
prescrição adequada são restritas no Brasil, pela falta de preparo de profissionais da 
reabilitação e falta de recursos financeiros, foram elucidadas muitas sugestões para 
pensar em possíveis adaptações além de auxiliar no processo de aquisição de tais 
recursos de baixo custo, a fim de tornar mais prático o cotidiano de profissionais da área 
da saúde, cuidadores e dos usuários. 
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FILHOS DA SÃO CRISTOVÃO: um ritual aflitivo na vivência do lazer, educação e 
comunidade 
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Na comunidade de periferia da passagem São Cristovão, no bairro do Guamá, onde as 
famílias em sua maioria são de baixa renda e muitos vieram de pequenos Municípios do 
Estado do Pará, como Igarapé-miri, sendo que estes migraram para a cidade de Belém na 
esperança de poderem melhorar suas condições de vida, na busca por educação, 
emprego, moradia e saúde. Percebo inicialmente que a rua acaba por se constituir como 
um espaço não formal de educação, onde as crianças vivenciam suas práticas de lazer, 
haja vista, que não há saneamento básico, e o espaço de lazer adequado ainda não é 
demanda, nem para o Estado, tampouco para a maioria dos moradores. Além disso, no 
universo das crianças observo práticas de lazer limitadas, sendo estas de cunho esportivo 
ou recreativo. O local deste estudo é a passagem São Cristovão, no Bairro do Guamá, 
localizada na Avenida Bernardo Sayão, próximo às margens do Rio Guamá, Belém-PA. 
Este é inspirado na etnografia numa abordagem qualitativa, tendo uma perspectiva crítica, 
na qual os sujeitos são os atores sociais do estudo em evidência. Os sujeitos da pesquisa 
são focados nas crianças de 5 a 9 anos, dentro de um contexto não-formal, ou seja, a 
comunidade de periferia. Além das crianças, os moradores que cresceram na passagem 
também são entrevistados, desta forma, possam contar as suas diversas práticas sociais, 
e também é uma forma de compreender como se deu a transformação do espaço e da 
vida dos moradores da mesma.  Os procedimentos de coleta de dados são os seguintes: 
entrevista semi-estruturada para as crianças e semi-aberta para os moradores, as 
ilustrações construídas para entender o imaginário infantil referente à temática. A 
observação é a principal fonte de dados. O lazer ainda necessita ser compreendido como 
direito. Para o qual não há um modelo a ser seguido. Entretanto, diante das tendências de 
globalização de lazer em todos os âmbitos se faz necessário um estudo a cerca do lazer 
enfatizando a rua como o espaço de identidade de uma comunidade periférica. A 
comunidade da passagem São Cristovão no bairro do Guamá, mais específico, as 
crianças que residem na mesma, apresentam uma gama de vivências, mas são em 
número limitado, pois se encontram submissas a esse sistema capitalista que acaba por 
dificultar que as crianças experimentem outras práticas de lazer além daquelas que 
desenvolvem na própria rua. Portanto, a rua, um espaço não formal, pode ser 
compreendida como lugar de formação e fortalecimento da identidade dos sujeitos das 
comunidades periféricas. O lazer é também um momento de vivência cultural, isto pode 
ser observado, a partir da percepção da identidade da comunidade de periferia que 
permanece unida, pois demonstra ter expectativa de que as suas condições de vida terão 
uma melhoria. Ressalto que o lazer não é uma solução imediata para os problemas 
sociais que a comunidade padece, mas é um caminho possível para buscar a 
transformação por medidas educacionais, sendo possível garantir novas atitudes perante 
o estado a de participação e controle social evidenciando a identidade da comunidade. O 
grande desafio é tornar as atividades de lazer acessíveis a todos. Portanto, é de suma 
importância analisar as possibilidades de lazer que a rua oferece aos mesmos e quais as 
dificuldades enfrentadas para as suas práticas, identificando as suas experiências. 
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O histórico das relações do processo de ensino aprendizagem da educação física foi 
construído a partir de análises dicotômicas do homem, bem como de suas relações com o 
mundo. Sendo essa, uma tendência afirmada e concebida pelo mundo esportivo da 
pratica de atividade física e até pelo processo educacional vigente. A capoeira, 
manifestação popular e esporte genuinamente brasileiro configurado e reconhecido como 
tal, trás através de sua prática uma série de benefícios à saúde e melhoria da qualidade 
de vida. Surgiu como uma técnica de defesa e ataque camuflada na forma de dança, 
praticada em sua origem por negros escravos de descendência africana. Esse movimento 
foi utilizado como “grito de liberdade” no período Imperial. O contato com a capoeira é um 
mergulho na história do país, incentivo para a visão de um mundo mais solidário e mais 
humano no conturbado contexto da sociedade atual. A Capoeira Dança e Luta se propõe 
a repassar ensinamentos da filosofia desta arte e prática esportiva. O Grupo Dança e 
Luta, criado com objetivo de difusão da capoeira como arte-cultura nas dimensões social 
e esportiva. Seguindo a linha crítico-humanista do Professor Marcelino e suas 
concepções para o lazer, traçando seus objetivos no trato com a capoeira e sua difusão 
como arte marcial. Na busca de uma nova metodologia, ampara-se em pesquisas de uma 
equipe interdisciplinar (médicos, psicólogos, fisioterapeutas, pedagogos, professores de 
educação física), enfatizado durante as aulas elaboradas com a participação de todos 
facilitando o engajamento e comprometimento dos seus praticantes, principalmente, 
repassando-a de maneira consciente e compromissada. Procura através da capoeira, 
realizar trabalhos com criança e jovens de baixa renda, contribuindo para a formação de 
novos esportistas e cidadãos críticos, éticos e com responsabilidade social. Realizou onze 
Batizados e Troca de cordas, cursos, oficinas e apresentações em espaços públicos e 
privados, democratizando essa pratica cultural. Novas definições e maneiras de relacionar 
o homem com o mundo no processo de educação foram surgindo, dentre elas o 
entendimento que o homem não se configura como corpo segmentado. Estudos 
científicos se encaminharam para uma visão holística do individuo. Concepções foram 
criadas, aquela que incorpora o pensamento em questão é a afirmação que o homem se 
constrói a partir de sua corporeidade. Para Marx “o homem não se configura como uma 
essência ideal abstrata e imutável e sim como uma essência histórica que se configura a 
partir das condições materiais e concretas de sua existência” (GONÇALVES, 1994). 
Merleau-Ponty, completa com seu pensamento para a “Educação Física que possibilita 
uma visão do corpo e do movimento integrados na totalidade humana” (GONÇALVES, 
1994). Essa construção possibilita à fruição prática se desenvolvendo através do 
estabelecimento de um elo com todos os fatores intrínsecos dessa atividade nos seus 
praticantes em todas as suas dimensões: social, pessoal, familiar, profissional, intelectual 
e afetiva. As aulas acontecem 3 vezes por semana (segunda, quartas e sextas), com 
grande contingente de alunos.É preciso que se repensem os métodos e os objetivos da 
capoeira como arte e cultura brasileira, as dimensões que essa arte possibilita podem 
surpreender cada vez mais se for disseminada com todos os conteúdos bio-psíco-sociais 
que lhe acompanham desde o surgimento. Mas também, com responsabilidade e dentro 
de uma contextualização acadêmico-científica, que a capoeira como arte marcial e 
manifestação brasileira necessita. 
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Atuar de forma crítica com os conteúdos da educação física é ir de encontro ao 
paradigma que permeia a formação dos professores da área. A preparação de técnicos 
em desporto é questionada pela necessidade de atuação transformadora no campo 
político e educacional. Ferreira (1998, p. 126) ressalta que as disciplinas esportivas 
mantêm um exclusivo cunho técnico-desportivo sem fundamentação sócio-pedagógico 
crítica e indica ausência de reflexão sobre autonomia e identidade da educação física. Isto 
significa que os professores administram as atividades esportivas sem se apropriar 
criticamente dos sentidos que elas representa na realidade. Portanto, temos que avançar 
para construir uma proposta que ultrapasse o modelo existente, baseado na concepção 
técnica do ensino, para uma proposta dialética da formação. Assim, o problema central se 
constituiu em definir os pressupostos epistemológicos que possibilitam e tornam possível 
uma proposta válida em detrimento e em oposição à que temos. Foi ministrado um 
conjunto de 06 aulas do Ensino do Basquetebol em um curso de Educação Física em 
Belém. Consideramos o caminho proposto por Souza (No Prelo): 1.A prática social, onde 
os alunos partem de uma visão sincrética da realidade; 2.Problematização, levantar 
problemas a partir do conhecimento que será necessário dominar; 3.Instrumentalização: 
apropriar-se dos conteúdos das teorias críticas socialmente construídas; 4.Catarse, forma 
elaborada de pensamento; 5.Prática social, professor e aluno chegam à compreensão 
denominada sintese orgânica. As teorias críticas utilizadas foram a crítico-superadora de 
um Coletivo de Autores (1992) e a crítico-emancipatória de Elenor Kunz (1994). Os dados 
foram coletados durante as aulas e na exposição de um seminário apresentado pelos 
alunos no final do conjunto das aulas através de gravador de voz. Esses dados foram 
transcritos e analizados levando em consideração os conceitos trabalhados nas aulas. A 
partir das abordagens apresentadas os alunos tiveram possibilidades e condições teóricas 
para utilizar os conhecimentos apreendidos nos momentos anteriores para elaboração de 
suas próprias construções teórico-práticas. A apropriação por parte dos alunos dessas 
construções históricas possibilitaram o entendimento de que o esporte não pode ser 
tratado separado das condições da sociedade capitalista, pois ele está sendo subordinado 
aos valores e significados desta sociedade, principalmente, quando lhe atribuem valores 
educativos para justificá-lo no currículo escolar, tendo em vista que esse processo 
educativo apenas reproduz as desigualdades sociais. Os alunos, então, construíram 
propostas de aulas do conhecimento esporte para as diversas séries da escolarização 
utilizando como referencial as propostas abordadas nas aulas. Portanto, deixa-se de lado 
o ensino meramente técnico das habilidades motoras esportivas para vivenciar um 
processo de ensino-aprendizagem emancipatório.. Ficou claro com este trabalho que a 
formação inicial dos professores de educação física/esporte necessita de uma ampla base 
teórica. Pois, o esporte precisa ser questionado e ressignificado no contexto da sociedade 
de massa. Nesse sentido, o primeiro ponto a ser discutido é a fragmentação do 
conhecimento esporte por modalidades. Pois, o esporte enquanto prática social e 
historicamente construído pelo homem não pode ser separado em compartimentos 
estanques sob pena de se perder a visão da totalidade. Portanto, é preciso superar a 
polissemia do termo “esporte”, percebê-lo como totalidade integrada e conhecer suas 



 302 

diversas facetas. Assim, cabe aos professores de educação física perceber a influência 
dos meios de comunicação de massa em arraigar o esporte como cultura popular, 
direcionando as metas e aspirações da população, que passam a ser determinadas pela 
ação da mídia e pela lógica do mercado, criando um novo padrão produtivo e um novo 
padrão de consumo que exacerba o individualismo. 
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA INSTITUCIONALIZADA: a atuação da terapia 
ocupacional neste contexto 

SOUSA, Brenda Mayara da Rocha de; MELO, Thainá Todrigues de; EDILSON  

brendinha_to20@hotmail.com 

 

Os primeiros anos de vida são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento. 
Nessa fase é comum identificar crianças com fatores de risco, que não são capazes de 
realizar as tarefas típicas para sua idade cronológica estabelecendo assim um atraso no 
desenvolvimento (AD). Este tem sido freqüentemente utilizado para identificar crianças 
com atraso em atingir marcos desenvolvimentais em uma ou mais áreas do 
desenvolvimento. (GALVÃO, 2007). Dentre os fatores que interferem neste processo 
destaca-se a vida institucional, que é fonte de carências, que coloca em perigo o 
desenvolvimento e a estruturação psíquica da criança. Este estudo objetivou caracterizar 
os atrasos apresentados pelo lactante institucionalizado, sob a ótica da Terapia 
Ocupacional. Isso significa identificar causas e fatores de risco mais relevantes para a 
mesma, assim como prevenir e potencializar o desenvolvimento infantil. A pesquisa é 
fundamentada em uma abordagem qualitativa, constituindo-se em um estudo de caso, 
sendo utilizadas as seguintes técnicas de coletas de dados: observação e intervenção 
direta com uma paciente de 8 meses de idade, institucionalizada desde o seu nascimento 
e com significativos atrasos em seu desenvolvimento global; fez-se uso também de uma 
ficha de avaliação e reavaliação terapêutica ocupacional. Para a realização deste estudo, 
foi elaborada pesquisas bibliográficas relacionadas ao desenvolvimento infantil, ao 
processo de institucionalização e a atuação do terapeuta ocupacional neste contexto, 
além dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, na disciplina prática curricular II, e a 
prática realizada no “Espaço de Acolhimento Provisório Infantil” (EAPI) “Começo Feliz”, 
localizado no bairro do Satélite na Grande Belém, no período de 12 de Abril a 17 de 
Junho de 2008, com carga horária semanal de 3 horas. A criança no início das sessões 
de acompanhamento apresentava-se hipoativa, não sentava, não possuía lalação, entre 
outras características; o que não é comum em sua faixa etária, pois, segundo Coriat 
(1997) a criança no terceiro trimestre é inquieta e curiosa e está adquirindo consciência 
de si mesma e toda oportunidade lhe é boa para explorar e conhecer seu corpo. No final 
das sessões, ela já estava interagindo melhor com o ambiente que a cercava. Isso pode 
ser notado pela lalação, pelo engatinhar e por uma maior interação com as acadêmicas e 
com as outras crianças. A mesma que possuía preferência pelo decúbito ventral, passou 
a aceitar novas posturas como o sentar e o ficar em pé com apoio, o que já era esperado 
pelo trimestre que ela se encontrava. Esse resultado foi oriundo, principalmente, do 
programa de estimulação realizado no próprio abrigo e pelas sessões de 
acompanhamento com as acadêmicas de Terapia Ocupacional. A criança apresenta 
alguns aspectos psicomotores compatíveis com o trimestre em que se encontra, porém 
certos itens do seu desenvolvimento encontravam-se atrasados, como o fato de não 
sentar e não realizar a lalação. Pode-se observar através desse estudo, a importância da 
atuação da Terapia Ocupacional em crianças institucionalizadas, carentes de estímulos 
que proporcionam um melhor desenvolvimento neuropsicomotor; visando minimizar 
prejuízos futuros, proporcionando uma melhor qualidade de vida para as mesmas. 
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DISGENESIA DO CORPO CALOSO 

SOUZA, Ana Caroline Guedes 

lorackk@hotmail.com 

 

As más formações cefálicas congênitas são doenças que comprometem a vida e o 
desenvolvimento do indivíduo, causando trastornos crônicos, incapacitações e, às vezes, 
a morte. O sistema nervoso humano desenvolve-se a partir de uma camada especializada 
de células localizadas na superfície do embrião, que forma o tubo neural, uma envoltura 
estreita que se fecha entre a terceira e quarta semana da gravidez para formar o cérebro 
e a medula espinhal do embrião. O corpo caloso é uma estrutura do cérebro que se 
localiza no fundo da fissura inter-hemisférica e é responsável pela conexão entre os dois 
hemisférios cerebrais. É composta por fibras nervosas responsáveis pela troca de 
informações entre as diversas áreas do córtex cerebral. A Disgenesia do corpo caloso 
refere-se a um tipo de má formação que tem sua origem na embriogênese do telencéfalo.. 
Há variáveis graus de sua má-formação, desde a ausência total até mínima deficiência no 
seu desenvolvimento, sendo os principais: agenesia total, agenesia parcial e hipoplasia. O 
advento da tomografia computadorizada e, principalmente, da ressonância magnética 
tornou o diagnóstico das afecções do corpo caloso facilitado. Devido a complexidade de 
seus sintomas, torna-se importante o conhecimento desta anomalia que pode causar 
síndrome de desconexão cerebral, em que o aprendizado e a memória não são 
partilhados entre os dois hemisférios, convulsões, cefaléia, hemiparesia, hipotonia e 
retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Através da pesquisa bibliográfica 
constatou-se que as alterações do corpo caloso são encontradas em 1 a 3 à cada 1000 
crianças nascidas vivas.. Esta doença pode estar associadas a diversos fatores, entre 
eles: o uso abusivo de álcool e cocaína pela mãe, agentes infecciosos, químicos, 
radiação, hormônios maternos, deficiência nutricional, hipóxia, fatores genéticos e 
cromossomais.. Devido sua complexidade, a disgenesia do corpo caloso exige maiores 
estudos para se obter tratamento e acompanhamento adequado à pessoa portadora da 
doença. 
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AVALIAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PARQUE 
AMBIENTAL DE BELÉM -PA 

OLIVEIRA FILHO, Olavo Bilac Quaresma de; MAUÉS, Antônio Rodrigues 

olavo1501@yahoo.com.br 

 

Os mananciais de abastecimento de água da cidade de Belém e parte do município de 
Ananindeua, que são os lagos Bolonha e Água Preta, estão contidos na área do Parque 
Ambiental de Belém (PAB). Os lagos conhecidos como mananciais do Utinga, abastecem 
de forma indireta 2 milhões de pessoas da região metropolitana de Belém. A hidrografia 
da área do Parque é constituída por 3 pequenos cursos d’água independentes: O Rio 
Murutucu e seus formadores (Igarapés Utinga e Buissuquara) e os rios Catu e Água  
Preta. A grande problemática existente são os problemas ligados a captação e 
distribuição de água na cidade de Belém. Na Área de Proteção Ambiental de Belém, 
estão localizados os mananciais responsáveis por 85% do abastecimento da população 
de Belém.  No estudo foi feito uma caracterização hidrogeoquímica das águas superficiais 
envolvidas e das águas na área de influencia da captação, que é o caso do Rio Aurá, 
realizando a verificação se houve um incremento da pressão a que são submetidos. 
Foram denominados os Pontos Georeferenciados, Aurá-1, Aurá-2, Aurá-3, Guamá-1, 
Água Preta-1, Água Preta-2, Água Preta-3, Água Preta-4, Bolonha-1 e Bolonha-2.  
Todos os resultados encontrados com as coletas foram enquadrados segundo as 
especificações da resolução 357/05 para águas doces classe 2 no que se refere aos 
parâmetros físico e físico-químico. As analises foram realizadas com procedimentos 
químicos convencionais (titulação) e método usando espectrofotômetro de massa levando 
em consideração a absorbância emitida pelas amostras para a determinação das 
concentrações dos parâmetros estudados.Foram coletadas as amostras pelo período da 
manha com recipientes, sendo 1 de 1L e 3 de 600mL para cada ponto. Os procedimentos 
de coleta nos pontos do Rio Aurá foram feitos das 7 às 19 horas com a mesma 
quantidade de recipientes usados para cada hora nos pontos. A coleta no Rio Guamá se 
deu em uma coleta única com uma garrafa de 2 L no trecho próximo a adução de água 
para o lago Água Preta. O limite de Sólidos Totais dissolvidos segundo o CONAMA 357 é 
de 500 mg/l, sendo que no Aurá-1, no período seco, quanto no período chuvoso, 
observou-se valores acima do permitido, no período seco: 3020 mg/l até 3800 mg/l e no 
período chuvoso: 2320 mg/l até 3580 mg/l. Segundo o CONAMA 357,  os valores de OD 
não podem ser menores de 5 mg/l para água classe II, todos os valores no período 
chuvoso obtiveram números abaixo do permitido, variando de 0,8 mg/l O2, nos pontos 
Água Preta-2 e Água Preta-3, até 4,6 mg/l O2, no Água Preta-1. Quantos aos valores dos 
elementos hidrogeoquímicos da área do projeto evidenciaram a seguir alguns valores 
encontrados, como os elementos abaixo: Cálcio: a valores de 5,3 mg/l no período seco 
em uma amostra no Aurá-2. Magnésio: com valores oscilando na casa de 0,1 mg/l, 
chegando à médias maiores no período seco no Aurá-1 e Aurá-2, como no chuvoso. 
Potássio: Perídos chuvoso - Chegando a casa de 5.0 mg/l, 0,1 mg/l (Aurá 1 e Aurá 2, 
respectivamente).. Apartir dos dados percebe-se um alto teor no ponto Aurá-1, tanto no 
período de estiagem, quanto no período chuvoso de Sólidos Totais Dissolvidos, podendo 
revelar carreamento de íons do escoamento lixiviado das proximidades. A condutividade 
possui relação com a quantidade de íons presentes no meio (Sólidos Totais Dissolvidos). 
Os valores de OD foram muito baixos nos pontos da Região Norte do Lago Água Preta, o 
que sugere uma alteração das características químicas do meio. Quanto à situação 
Hidrogeoquímica da Região, apreende valores dentro da realidade amazônica, que possui 
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uma característica geralmente pobre em elementos. É possível afirmar que o Rio Aurá 
sofre influência do Lixão do Aurá, mas devido a mecanismos da natureza como a 
autodepuração, ao chegar ao Lago Bolonha para Adução, os padrões chegam de forma 
timidamente comprometida. 
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ACESSIBILIDADE UNIVERSAL: uma contribuição terapêutica ocupacional na 
E.E.E.F.M. Jarbas Passarinho 

BAKER, Andréa Cristina Santos 

deiabaker@yahoo.com.br 

 

A temática educação inclusiva vem ganhando destaque nas reuniões de entidades 
mundiais desde os anos 90. As discussões tiveram e tem o objetivo não só de promover 
mudanças metodológicas de ensino e de intervenção, mas também provocar mudanças 
estruturais os espaços. Um dos espaços sociais mais acessados é a escola, que dia após 
dia está sofrendo as conseqüências de um processo social de reconstrução política, 
social e econômica. E é dessa estrutura física que esse trabalho se propôs a investigar 
tendo Como documento base a NBR 9050-2004.A escola escolhida foi a Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio Jarbas Passarinho.Esse trabalho teve como proposta 
verificar se a escola está de fato adaptada para receber os que nela procuram 
auxílio.Além de esclarecer como o terapeuta ocupacional pode contribuir com os 
profissionais que trabalham na escola, a fim de que junto com os mesmos possam 
efetivar a questão da acessibilidade nos espaços da referida escola. O respectivo trabalho 
teve como sujeitos da pesquisa os estudantes adolescentes com deficiência, de ambos os 
sexos. Com idade variando entre 10 a 16 anos e cursando a partir da 6ª série do ensino 
fundamental da Escola Jarbas Passarinho, com tamanho de amostra 50% dos estudantes 
com deficiência. utilizou-se: questionário com os seguintes itens: identificação, tempo de 
estudo na referida escola, dificuldades encontradas no acesso da escola, pontos positivos 
de se estudar na escola e indicação de mudanças estruturais; mediu-se os espaços e 
seus elementos; tirou-se fotografias dos ambientes e de seus componentes. A análise dos 
dados ocorreu de caráter quanti e qualitativamente, A fundamentação metodológica 
adotada para a construção desse trabalho foi à proposta de Thiollent. Os modelos 
metodológicos da Terapia Ocupacional utilizados para embasarem esse trabalho foram o 
da reabilitação psicossocial, O desempenho ocupacional e o Modelo de Ocupação 
Humana. Um dos primeiros elementos da escola a se registrar fotograficamente foram as 
portas dos principais espaços da escola.A Imagem 39 mostrar o portão de acesso do 
Jarbinhas, onde a mesmo possui, apenas na porta principal, como medidas 2,16 m de 
altura e 2,05 m de largura. Essas medidas indicam que essa passagem se enquadra nos 
parâmetros da NBR 9050-2004 para acessibilidade da NBR 9050-2004. Para que os 
estudantes do jarbinhas possam acessar o banheiro necessitam ultrapassar duas portas. 
A porta principal, ilustrada na imagem 46, tem como medida 2,08 de altura e 0,73 m de 
largura, enquanto que a porta secundária, ilustrada na imagem 47, tem como medida 1,78 
m de altura e 0,59 m de largura. Ambas não correspondem aos parâmetros mínimos de 
altura e largura das portas da NBR 9050-2004.Os desníveis encontrados nas áreas de 
lazer, visualizados precisam de modificações, a fim de se transformarem em rampas, já 
que segundo os parâmetros da NBR, esses desníveis devem se transformar em rampas.. 
Um dos espaços que as pessoas com deficiência encontram dificuldades de acessar 
fisicamente é a escola. A inquietação, da instituição, para com a promoção da 
acessibilidade nos espaços é visível, ao ponto da instituição solicitar o respectivo projeto 
para ser enviado aos órgãos competentes, pois é um documento que mostra as barreiras 
físicas e propõem modificações ambientais. Portanto, o Terapeuta Ocupacional é o 
profissional que poderia estar atuando na perspectiva de tornar esse ambiente agradável, 
seguro e mais acessível, favorecendo liberdade de execução das atividades escolares de 
forma autônoma, segura e confortável. Portanto, espera-se que esse projeto de pesquisa 
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possa colaborar na construção de outros trabalhos na referida área ou áreas afins, além 
de contribuir na construção de uma sociedade mais inclusiva e despida de pré conceitos. 
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A TECNOVIGILÂNCIA COMO INSTRUMENTO DE BIOSSEGURANÇA EM UM 
HOSPITAL DA REDE SENTINELA 

CALANDRINE, Edílson Ferreira 

edilson.calandrine@yahoo.com.br 

 

Introdução: A cada dia são vários os ícones de qualidade que se buscam no sentido de se 
ter uma estrutura hospitalar dentro dos padrões recomendados no que tange à 
biossegurança. O Projeto Sentinela, com atividade da Tecnovigilância foi fundado na 
FSCMP em 2002, e ao longo dos anos vem desenvolvendo suas atividade no controle da 
qualidade de produtos e equipamentos para a saúde com o objetivo de prevenir riscos e 
danos à saúde. Objetivo: Realizar levantamento das atividades desenvolvidas pela 
tecnovigilância nos anos de 2006 a 2008, analisando a importância do controle de 
qualidade de produtos e equipamentos para biossegurança. Metodologia: Realizado um 
estudo analítico descritivo, através da análise de documentos no banco de dados da 
Tecnovigilância da FSCMP, de 2006 a 2008, e dados da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar fornecidos através de relatórios mensais. As informações foram 
analisadas e organizadas em tabela e gráficos. Resultado: Foram analisados 461 
produtos/equipamentos no período de 2006 a jun./2008. Desses, 387 foram classificados 
com parecer positivo e 74 como negativos. Dos 461 produtos testados, 32,5% 
correspondem a fio de sutura, 4,8% à sondas, 2,3% à equipos, 2,1% à curativos e 58,3% 
à outros. Em 2006 iniciou-se um trabalho rigoroso de vigilância dos artigos pré e pós-
comercialização; Observou-se que em 2005 dos 1935 casos de infecção hospitalar, em 
relação ao local 307 foram do Sítio Cirúrgico, 108 do Sistema Urinário e 74 da pele e 
tecidos moles, em 2007 como reflexo do controle de qualidade houve uma redução dos 
casos de infecção para 1249, sendo 232, 64 e 42 respectivamente a cada local. 
Conclusão: Após a adoção de medidas rigorosas para o controle de qualidade, observou-
se uma redução significativa nos casos de infecção hospitalar e maior segurança dos 
profissionais e pacientes. Assim a Tecnovigilância mostra-se no cenário hospitalar como 
importante instrumento de Biossegurança. 
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COMPORTAMENTO GEOQUÍMICO DOS METAIS PESADOS EM SEDIMENTOS DO 
FUNDO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PORTO DE VILA DO CONDE, BARCARENA - 

PA 

BRITO, Geandre Silva de 

geandre_brito@hotmail.com 

 

Desde a década de 70 a região de Barcarena vem recebendo empreendimentos para o 
beneficiamento do alumínio, disponibilizado pelas indústrias Albras e Alunorte, além do 
caulim, pelas empresas Ymeris Rio Capim Caulim (YRCC) e Pará Pigmentos (PPSA). Em 
toda a área predominam as atividades portuárias, com intenso tráfego fluvial de pequenas 
e grandes embarcações, principalmente no entorno de Vila do Conde (Município de 
Barcarena), o qual abriga depósitos de derivados de petróleo, com risco ambiental de 
acidentes por derramamento ou vazamentos de óleo. A proposta de pesquisa aplica-se ao 
estudo da geoquímica dos metais pesados (Al, Ba, Cd, Cr, Fe, Cu, Mn, Ni, Pb, Ti, V e Zn), 
normalmente presentes em combustíveis, em vários compartimentos da baía do Guajará, 
incluindo a região de Barcarena, no estado do Pará. Os procedimentos para as 
campanhas de campo, as coletas, armazenagem e análises químicas e físicas dos 
materiais amostrados seguiram rigorosamente ao estabelecido no Manual de Protocolos e 
Procedimentos do Projeto Piatam mar II. O sedimento de fundo foi coletado com Draga de 
Petersen e parte das amostras foi destinada à análise de metais, guardadas sob 
refrigeração em torno de 4ºC. As amostras foram peneiradas a úmido, com água bi-
deionisada, em uma peneira de 0,62Mm. Após a secagem em estufa, a uma temperatura 
de 60ºC, as amostras foram desagregadas em gral de ágata.  A fração móvel ou 
biodisponível dos elementos-traço foi obtida pelo método da extração ácida (lixiviação 
com ácido). A fração residual dos elementos metálicos foi obtida pelo método de extração 
por digestão ácida com HF-HClO4. As análises foram realizadas com auxílio de um 
Espectrômetro de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-AES), no 
Laboratório de Hidrocarbonetos da Universidade do Estado do Pará. Os elementos Fe e 
Al apresentaram os valores de concentração mais elevados, com variação entre 4279,00 
e 27429,0 mg.kg-1, para o Fe e com variação entre 470,10 e 2932,0 mg.kg-1, para o Al. 
As boas correlações do Al e do Fe, podem estar relacionadas ao fato de o Al fazer parte 
dos argilominerais (aluminissilicatos) ou, possivelmente, a influência do Porto de Vila do 
Conde e o Fe de formar óxidos e hidróxidos, aumentando o poder de adsorção.  
Comparando-se concentrações médias dos metais Ba, Cd, Cr, Ni, Pb, V e Zn com as 
concentrações de metais em sedimentos da Formação Barreiras e da Crosta Continental, 
pôde-se observar níveis inferiores ao estabelecido, com exceção do Zn que apresentou 
uma concentração média de 35,11 mg.kg-1, enquanto que a média da concentração de 
metais nos sedimentos da Formação Barreiras é de 24 mg.kg-1. As análises 
demonstraram adequação das concentrações de metais em sedimentos de fundo, quando 
comparados com os valores da Crosta Continental e os valores dos sedimentos da 
Formação Barreiras, excetuando-se o Zn (35,11 mg.kg-1 ). O Fe e o Al apresentaram as 
concentrações mais elevadas nos sedimentos de fundo, sendo que este último pode estar 
relacionado com as atividades de transporte do Minério de Alumínio no Porto de Vila do 
Conde. Os elementos Fe, Cu, Cr Ti, Pb e Al apresentaram as melhores correlações, 
destacando-se a associação entre o Cr e o Fe (0,75). 
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COMPORTAMENTO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS QUANTO AO USO DO 
TELEFONE CELULAR NO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE BELÉM 

BORGES, Michelle de Oliveira; MIRANDA, Luiz Otávio Maciel; FABRÍCIO 

micborges@yahoo.com.br 

 

O aumento do mercado de telefones celulares e sua utilização dentro dos carros pelos 
motoristas, enquanto dirigindo, têm tornado-se uma constante. Apesar de existirem, em 
alguns países, regulamentações proibindo essa atitude, não há ainda uma 
conscientização popular sobre o risco real da mesma. Muitas vezes, não há pesquisas 
estatisticamente comprovadas e sim notícias periódicas de acidentes reunindo os 
telefones celulares como fator desencadeante de acidentes de trânsito. Tendo 
conhecimento dos danos que o uso do aparelho celular causam no trânsito, o 
Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), realizou uma pesquisa para 
traçar o perfil dos condutores de veículos a respeito do uso do celular enquanto dirigem, 
na cidade de Belém. Para a coleta das informações pertinentes a pesquisa, contamos 
com a utilização de questionários contendo 12 perguntas. Foi selecionada uma amostra 
de 1000 condutores de veículos, sendo que apenas 996 foram efetivamente 
considerados, pois 4 apresentavam informações incompletas. Os questionários foram 
aplicados igualmente nos estacionamentos dos Shoppings Iguatemi e Castanheira no 
período de 10 à 14 de dezembro de 2007. Após a aplicação dos questionários, os dados 
foram computados e as tabelas e gráficos feitos através do programa EXCEL e do pacote 
estatístico Epi Info. Para verificar se existe diferença de comportamento entre os sexos 
quanto às modalidades utilizou-se o Teste t - student. Quanto ao número de incidentes 
utilizou-se Análise de Variância (Teste t) e quanto à modalidade próximo ligado, Teste t - 
student. O nível de significância usado foi de 5%.. Verificou-se que 93,9% dos 
entrevistados responderam que levam o celular consigo no carro contra 6,1%que 
afirmaram não levar. Para os entrevistados que levam o celular próximo ligado temos um 
percentual igual a 64,8%, 30,6% correspondem aos que levam o aparelho guardado 
ligado, 2,7% contabilizam aqueles que optam por levar guardado desligado e 1,8% 
próximo desligado. Observou-se que neste período, 41,2% dos entrevistados 
responderam ter recebido ou emitido de 1 a 5 chamadas, 30,4% correspondem a 16 a 25 
ligações, 10,9% e 10,7% responderam entre 6 a 15 e mais de 15, respectivamente e 6,9% 
nenhuma chamada recebida ou emitida.ara os entrevistados que levam o celular na 
modalidade “próximo ligado”, 47,7%  receberam ou emitiram de 1 à 5 chamadas, 26,2% 
responderam que não receberam nem emitiram chamadas nesta modalidade, 19,3% 
afirmaram ter recebido ou emitido de 6 à 15 chamadas , 3,8% 16 à 25 e 3% 
corresponderam a mais de 25 chamadas. Utilizando o Teste t para amostras 
independentes, verificou-se que ao nível de significância de 5%, o p-valor é igual a 
0,6372. Sendo p > 0,05, podemos dizer que existe diferença entre as modalidades do uso 
do celular entre os condutores entrevistados que freqüentaram os Shoppings Castanheira 
e Iguatemi no período em que a pesquisa foi realizada. Utilizando a Análise de Variância, 
observou-se que ao nível de significância de 5%, o p-valor é igual a 0,6167. Sendo p> 
0,05, podemos afirmar que existe diferença entre os sexos quanto ao número de 
incidentes ocorridos no trânsito do pelo uso do celular. Utilizando o Teste t para amostras 
independentes, verificou-se que ao nível de significância de 5%, o p-valor é igual a 
0,6232. Sendo p > 0,05, podemos dizer que existe diferença do comportamento entre 
homens e mulheres nas modalidades do uso do celular no trânsito. 
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UM OLHAR FENOMENOLÓGICO SOBRE O BRINCAR DE CRIANÇAS 
INSTITUCIONALIZADAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

SOARES, Helena Claudia Nogueira 

hcnsoares@yahoo.com.br 

 

A violência sexual contra crianças envolve diversas práticas (incesto, estupro, sedução, 
atentado violento ao pudor, etc.) e geralmente é perpetrado por familiares e/ou 
cuidadores. Como conseqüência destacam-se lesões físicas, transtornos emocionais, 
distúrbios do sono e da aprendizagem, que podem ser agravadas quando essas crianças 
permanecem por longos períodos em instituições de abrigamento, onde essa experiência 
pode impor uma série de fatores de risco e privações ao desenvolvimento. Nesse 
contexto, o brincar exerce papel primordial na exteriorização e reelaboração da 
experiência vivida, principalmente quando a linguagem comum é insuficiente para 
exteriorizar seus conflitos. Pesquisa qualitativa de orientação fenomenológica, realizada 
na ONG Centro de Valorização da criança. Participaram do estudo 10 meninas de 7 a 10 
anos, com história de violência sexual reconhecida pela instituição. A coleta de dados 
envolveu fontes documentais, observação participante e aplicação de instrumentos de 
avaliação do brincar (Histórico Lúdico e Teste de Entretenimento). A análise baseou-se na 
descrição, compreensão e reflexão acerca de unidades de significação, subsidiadas pelos 
parâmetros do domínio de preocupação da Terapia Ocupacional (áreas, componentes e 
contextos de desempenho). A influência latente da institucionalização na dificuldade de 
elaborar e participar de brincadeiras grupais; comportamentos agressivos, preferência por 
brincadeiras que denotam a reprodução da experiência da violência vivida e resistência 
àquelas que reportam o contexto familiar. A dinâmica institucional, tempo de abrigamento 
e a ausência do convívio familiar, parecem ser os fatores de maior influência sobre a 
elaboração e a escolha das brincadeiras. A falta de um referencial afetivo reflete na 
dificuldade do rompimento do vínculo institucional. A carência de experiências lúdicas no 
abrigo acaba por comprometer áreas de desempenho importantes como a socialização, 
atividades educacionais e exploração e desempenho no lazer ou diversão. 
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O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE ALUNOS DEFICIENTES VISUAIS DA 
UNIDADE DE ENSINO ESPECIALIZADO JOSÉ ALVARES DE AZEVEDO 

OLIVEIRA, Fabiana Bandeira; DIAS,M.G.C.; SENA,F.A.; BARBOSA,A.P.S.; 
SANTOS,C. 

fabyannauepa@yahoo.com.br 

 

A condição do deficiente visual deve ser vista como um cidadão capaz de desenvolver as 
atividades exercidas por uma pessoa vidente, porém, de uma maneira diferenciada. Para 
que isso realmente ocorra, é necessária a disponibilização de condições mínimas, como 
garantir o acesso à informação, ao mercado de trabalho e ao ensino-aprendizagem. Em 
vista do exposto, o objetivo do presente trabalho é conhecer o processo de ensino-
aprendizagem para deficientes visuais e as suas principais dificuldades educacionais. . 
Para realizarmos este estudo empreendemos uma pesquisa para levantar dados acerca 
da realidade local da Unidade de Ensino Especializado José Álvares de Azevedo situada 
no bairro de Batista Campos na cidade de Belém no ano de 2008. Iniciamos nossa 
pesquisa de campo na instituição já mencionada, onde aplicamos questionários abertos 
para professores e alunos da escola. Desse modo, obtivemos informações relevantes do 
funcionamento da unidade de apoio às instituições de ensino regulares. Constatamos que 
são ofertados cursos e palestras tanto aos alunos e aos pais como também aos 
professores, porém com estes é mais direcionado à capacitação. Quanto ao atendimento 
dos deficientes visuais acontece a Educação física adaptada, a Alfa-Braille e outros. 
Observamos que o espaço físico da instituição necessita ser reformado e ampliado, dessa 
maneira será possível oferecer um atendimento melhor e atender um número maior de 
alunos, uma vez que, o público atendido pela instituição não representa a quantidade real 
que necessita deste atendimento especializado.  Concluímos que a unidade de ensino 
realiza um bom atendimento aos portadores de deficiência visual. No entanto, verificamos 
a necessidade de: 1) criar escolas com o mesmo atendimento; 2) contratar mais 
profissionais especializados em Educação Especial e 3) incentivar a formação continuada 
dos professores.  

Palavras-Chave: educação especial, deficientes visuais, ensino-aprendizagem. 
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS ÁGUAS DO RIO PIRAÍBA, QUE RECEBEM 
EFLUENTES  DA INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO  DE COURO NA CIDADE DE 

BELÉM - PA 

FARIAS, Flávia da Silva 

flaviafarias012@yahoo.com.br 

 

O Brasil é um dos principais países produtores de carne bovina, e seu rebanho tem 
evoluído, continua e positivamente, tendo passado de 9,18% (participação no rebanho 
mundial), em 1991, para 11,59%, em 2003. O reflexo dessa situação é imediatamente 
percebido, na produção de couros, resultando em crescimento na participação brasileira 
na produção de couro mundial, que saltou de 7,70%, em 91, para 10,77%, em 2003. No 
cenário nacional atualmente o Estado do Pará ocupa a 5ª posição na produção de gado e 
detém 61% do rebanho da região Norte; e considerando-se o rebanho  nacionall.com isto, 
este artigo tem como objetivo Avaliar qualificar as águas do rio Piraíba, que recebem 
efluentes de indústria de beneficiamento de couro e o valor da vazão indisponível no fluxo 
deste rio que recebe efluentes de curtumes,  cujas informações são discutidas como base 
na legislação brasileira vigente para serem estudadas e  avaliadas, para que ao final 
possa se ter um diagnóstico da qualidade deste manancial. Foram realizadas coletas no 
período de chuvas  e no período estiagem. O procedimento de coleta de águas do Rio 
Piraíba nos pontos de amostragem foi o manual. Nesse procedimento, recipientes de 
polipropileno com capacidade de armazenamento de 1L foram utilizados, para as 
determinações das analises físico-química: Ressalta-se que em cada ponto de 
amostragem foi também realizado a coleta de amostras de água na coluna d’água nas em 
alturas de 30, 60, 90 e 120 cm, abaixo da superfície de água, de maneira a se ter um 
retrato da qualidade da água desse manancial. Para as coletas de água na coluna d’água 
do Rio Piraíba utilizou-se um coletor de amostras tipo von Dorn acoplado a recipiente de 
polipropileno com capacidade de armazenamento de 2000 mL.Os métodos analíticos 
empregados para a determinação dessas variáveis obedeceram aos procedimentos e 
recomendações descritas no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 
ou Procedures Manual HACH-Espectrophotometer DR-4000 e DR-2000.  Com relação a 
qualidade da água do Rio Piraíba observou-se valores máximos e mínimos de pH de 7,80 
a 4,2 ; Salinidade de 0,6 a 0,0 (&#61477;0), SDT de 578 a 11,4mg/L, Cloreto de 900 a 
5,9mgCl-/L, DBO de 16 a 0,2mg/L, OD de6,10 a1,8mg/L, N-amoniacal de 16,75 a0,02 
mg/L, Sulfato de 98 a 20mg/L e de Sulfeto de 0,06 a 0,00mg/L demonstram que 
manancial esta apresentando padrões fora do estabelecido na resolução N.357/05 do 
CONAMA. E uma vazão indisponível de 102.902m3/dia. As informações levantadas 
durante a execução dos vários exames e análises laboratoriais desse estudo tratadas de 
forma estatística descritiva e analítica revelam que a qualidade da água do Rio Piraíba 
frente aos lançamentos dos efluentes da indústria de processamento de couro esta sendo 
comprometida, em virtude dos dados de OD, DBO, N-amoniacal, sulfato, sulfeto e cloreto 
nos revelarem valores fora do padrão de normalmente encontrados em mananciais da 
bacia em questão. Assim pode-se dizer que a qualidade da água do Rio Piraíba se 
considerar esse como classe 2 (resolução N.357/05 do CONAMA) irá ter usos previstos, 
não assegurados em decorrência da notória degradação desse manancial, haja vista as 
contribuições de efluentes de curtume superarem a capacidade de auto-depuração e o 
ciclo de alternância da maré não ser suficiente para garantir a renovação da qualidade da 
água desse rio e consequentemente a assimilação das cargas de poluentes como DBO, 
N-amoniacal, sulfato, sulfeto e cloreto. 
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MONITORAMENTO AMBIENTAL E SENSORIAMENTO REMOTO: estudo de caso da 
apa e pab, na região metropolitana de Belém 

CARDOSO, Thiago Moreira; MONTEIRO, Felipe Freire; GUILHERME, Antonio 

thiago_mcardoso@yahoo.com.br 

 

A supressão das florestas na Amazônia vem sendo agravada substancialmente, com 
expressiva intensidade nos ultimo quinze anos. Só no estado do Pará, ao longo deste 
mesmo período, teve aproximadamente 114.000Km² da sua cobertura vegetal reduzida 
(PRODES,2008). A fim de resguardar a biodiversidade amazônica foram inseridas 
diversas modalidades de unidades de proteção ambiental. O estado do Pará possui 74 
unidades de conservação sob tutela federal e estadual, o que corresponde a 
aproximadamente 35% do seu território. Neste contexto encontra-se o PAB e a APA, foco 
principal deste trabalho, criada através do Decreto Estadual nº 1.552/93, a fim de proteger 
o mesmo da pressão urbana existente na região metropolitana de Belém assim como os 
reservatórios de abastecimento de água da capital paraense como os lagos Bolonha e 
Água Preta (ITERPA, 2008). Portanto, o presente trabalho trata da análise da dinâmica do 
uso da terra nas unidades APA e PAB, através do sensoriamento remoto. O 
desenvolvimento do trabalho teve início a partir da aquisição de imagens do sensor TM-
LandSat 5, referentes aos anos de 1984, 1994, 2004 e 2006, obtidas através do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE,2008). Na etapa inicial procedeu-se o 
georreferenciamento das imagens com o auxílio do software Spring 4.3, obtendo-se uma 
precisão de 2,5m para cada imagem em estudo. Essa etapa possibilita a projeção dos 
dados referentes a área em estudo, tais como limites municipais, limites da área de 
estudo, área e outros, na imagem de satélite. Para o cálculo das variáveis mais 
complexas como área vegetada, estágio sucessional da mata, área antropizada, utilizou-
se o método de classificação não-supervisionada ISODATA, o qual agrupa em classes 
espectrais os pixels de intensidade semelhante. Este processo gerou quatro classes 
distintas sendo elas: água, área de reduzida vegetação, área de mata densa e 
antropização. Estes procedimentos foram realizados no software ENVI 4.0 (PARANAGUÁ 
et.al,2003). A partir da análise visual da imagem inicial de 1994, ou seja, do ano logo após 
a criação da unidade de conservação, observa-se o início do processo de ocupação do 
solo de forma intensa e desordenada, comprometendo a integridade da área protegida e 
as leis vigentes para a proteção da mesma, presentes na lei nº9.985 que instituiu o 
SNUC. A supressão da vegetação apresenta-se como o reflexo da forma como se 
implantam as habitações e outras formas de uso do solo. A gravidade deste não é menor 
que a degradação e redução da massa líquida do lago Água Preta. Tendo este processo 
se intensificado até o presente momento. Conforme à análise da imagem do ano de 1984, 
observa-se na parte norte da unidade uma extensão expressiva do lago e a presença de 
uma vegetação densa. Nos anos correntes houve intensa descaracterização nesta região 
do lago provocada pela da supressão da vegetação e da extensão do lago, devido ao 
intenso processo habitacional. A partir dos resultados obtidos através das técnicas e 
produtos do sensoriamento remoto conclui-se que ao longo destas três últimas décadas a 
real situação em que se encontram as unidades de conservação APA e PAB reflete a 
negligência dos órgão gestores pelas unidades frente as conseqüências do intenso 
processo de urbanização da cidade de Belém e Ananindeua e suas respectivas políticas 
de planejamento urbano territorial. Contudo nota-se a grande utilidade do uso do 
sensoriamento remoto no monitoramento e gestão dos recursos ambientais das unidades 



 317 

de conservação. Por se tratar de grandes áreas, estas necessitam de forma prática, 
eficiente e economicamente viável a atuação de agentes gestores e fiscalizadores. 
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A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS COM A HIGIENE ORAL E CORPORAL EM 
CRIANÇAS DE 0 A 8 ANOS NA COMUNIDADE CORDEIRO DE FARIAS EM BELÉM: 

relato de experiência 

OLIVEIRA, Tatyellen Natasha da Costa; SÁ, C.S.; SANTOS, D.P.; ALMEIDA, E. K.  

thatynhaoliveirah@hotmail.com 

 

Antigamente educar significava transmitir conhecimentos. Aprender significava que uma 
pessoa tinha decorado determinado conhecimento e sabia repeti-lo com todos os pontos 
e vírgulas. Atualmente, aprender significa viver uma experiência nova de modo marcante, 
que ela possa mudar os conhecimentos, os hábitos, e atitudes. Para que a criança tenha 
um bom desenvolvimento é necessário que ela seja amada e desejada pela sua família. 
Um simples ato, como o de tomar banho, pode não parecer tão importante, afinal, como 
uma pessoa pode saber a real dimensão de patogenicidade de microrganismos, sem ter 
conhecimento de noções básicas de microbiologia. Desde o século XV já se tinha 
conhecimento, com Fracastoro de que doenças surgiam devido a organismos, pequenos 
demais para serem vistos, que podiam ser transmitidos de uma pessoa para outra. Com a 
evolução da medicina, esses pequenos organismos puderam ser identificados, e 
conseqüentemente pôde haver uma evolução no tratamento e prevenção dos mesmos. 
Foram realizadas palestras educativas voltadas para a população de um modo geral, com 
ênfase na instrução dos pais quanto à importância de uma correta higiene oral e corporal. 
Dentre os instrumentos utilizados podemos destacar a distribuição de folders educativos, 
distribuição de kits de higiene (contendo: sabonete, creme dental, pente fino e escova de 
dente infantil). Além da parte teórica, houve ainda a realização de práticas demonstrando 
como realizar uma boa higiene corporal, utilizando-se do recurso de uma boneca para a 
demonstração; como realizar uma boa higiene oral, utilizando uma escova de dente e 
uma arcada dentária, mostrando os movimentos corretos a serem feitos no ato da 
escovação; e como realizar uma boa higiene capilar, utilizando voluntários da própria 
comunidade.. O projeto atendeu 100 pessoas, dentre as quais apenas 50 receberam os 
kits, devido à pequena quantidade fornecida. Dentre os 100 atendidos foi verificado que 
43 crianças foram em companhia dos responsáveis e 57 não. Dentre os participantes 
pôde-se constatar que 47 possuíam um nível regular de conhecimento sobre o tema, 35 
um nível bom, 15 um nível muito bom e apenas 3 um nível excelente. Para Pacheco 
(1979, p. 116) educação em saúde é a mudança de comportamento, para que a educação 
se efetive é preciso que o indivíduo aceite a informação e integre o conhecimento em sua 
vida. Em relação às crianças, as condições de saneamento básico estão diretamente 
ligadas aos índices de mortalidade e morbidade. Dois conceitos são básicos na luta para 
implementação desses conhecimentos à população: a higiene oral e corporal. As 
mudanças dos hábitos de higiene durante todo o processo evolutivo da humanidade são 
um dos fatores mais significativos para que o homem de hoje tenha uma maior 
longevidade.. De acordo com o conhecimento empírico da região onde o projeto se 
realizou, foi possível perceber que o entendimento por parte da população tornou-se mais 
acessível quando esta pôde incorporar os conhecimentos utilizando um maior número de 
sentidos possíveis: vendo, ouvindo e fazendo. Pacheco (1979, p.116), afirma que quanto 
maior o número de sentidos utilizados no processo de aprendizagem, maior será a 
probabilidade de fixação dessa aprendizagem. Nem sempre é possível construir 
ambientes com características sócio-econômicas e psíquicas adequadas para uma 
vivência digna, a boa parte das crianças. No entanto, não significa que nada pode ser 
feito, e simples atos, como a execução desse projeto, serve como uma ponte entre uma 
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pequena parte do conhecimento existente em nossa sociedade, com as comunidades 
carentes não só de recursos financeiros, como de conhecimento essenciais para a 
melhoria das condições primordiais para o desenvolvimento e bem-estar da criança. 
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QUALIDADE DO AR NO AMBIENTE URBANO: poluição atmosférica e o conforto 
térmico 

LIMA, Vinícius Santos; LOBATO T.A; COSTA T.A.P.S; JÚNIOR L.A.L.O; PANTOJA B. 

viniciuspapao@hotmail.com 

 

A concentração de poluentes no ar é resultado de emissões provenientes de fontes 
estacionárias e móveis aliadas a outros fatores, tais como clima, geografia, uso do solo, 
distribuição e tipologia das fontes, etc.. As áreas verdes amenizam os efeitos do calor 
excessivo e reduzem a poluição do ar. Em Belém, essas áreas vêm diminuindo 
acentuadamente, em 2001, eram 388 Km² de florestas urbanas, em 2006 esse número 
caiu para 369 Km². (PARÁ, 2008).O monitoramento do ar nas áreas urbanas fornece 
informações sistemáticas sobre a qualidade do ambiente, auxiliando ações de 
fiscalização, controle e gestão da qualidade do ar.(IBGE, 2004).Por isto, este trabalho 
objetiva identificar e avaliar a temperatura do ar, umidade relativa, a densidade de 
poluição atmosférica e o conforto ambiental no meio urbanizado. O objeto de estudo será 
um cruzamento bastante movimentado do município de Belém, no bairro do marco, e 
segue as coordenadas geográficas à latitude Sul 1°25’23,92” e latitude Oeste 
48°27'26,86”. Foram usados o Termo-higrômetro para a medição da temperatura e 
umidade relativa do ar; “Escala de Ringelmann” para detectar a quantidade de emissão de 
poluentes por automóveis por meio da comparação visual de um disco de papel à pluma 
de fuligem emitida na extremidade do tubo de escape; Índice de Temperatura e Umidade, 
para saber o conforto térmico. E escolhidos dois dias para a coleta de dados, o dia 07 e 
09 de maio de 2008, assim como horários fixos às 09h15min  e 17h15min  para os dois 
dias.No primeiro dia a equipe foi pela manhã as 08h45min identificar o ponto a ser 
estudado. As 09h00min o termo-higrômetro foi posto no local adequado para estabilizar-
se, passados 15 minutos foi feita a leitura e registro dos dados. Paralelamente a 
estabilidade, executou-se a medição da emissão de poluentes por fontes móveis com a 
“Escala de Ringelmann”. À tarde a equipe voltou ao local da coleta e repetiu as  técnicas 
de coleta que fizera na parte da manhã..O mesmo ocorreu no segundo dia.. Foram 
analisados durantes os dois dias de observações( 07/05 e 09/05), em diferentes 
horários(09:15 e 17:15), indicadores climáticos como: temperatura no bulbo seco, 
temperatura no bulbo úmido e características de nebulosidade.Os valores obtidos 
variaram de 25°C a 30°C de acordo com o horário d e o céu apresentou-se de ensolarado 
até nublado com pancadas de chuva. Também foram medidos os índices de fumaça em 
valores que oscilaram entre 40% e 60%, e que, em combinação com os indicadores de 
temperatura, proporcionaram um desconforto térmico considerável em todos os períodos 
de análises.Outro ponto verificado foi a fonte de emissão de poluentes no local e 
constatou-se que eram oriundas, em sua grande maioria, de veículos automotores como 
carros, ônibus e caminhões.Os valores podem parecer alarmantes mas se justificaram 
pelo ponto de coleta ser em um dos principais cruzamentos de Belém, com intenso fluxo 
de veículos e semáforo de quatro tempos, além de contar com poucas áreas arborizadas.. 
Ao fim do presente trabalho, pôde-se avaliar que o ponto de estudo apresenta o índice de 
Temperatura e Umidade (ITU), real às condições físicas do local, constatando também 
que o nível de emissão de poluentes neste ponto está acima do permitido segundo a 
resolução nº003 do CONAMA (1990), sendo esses malefícios potencializados em 
decorrência de situar-se próximo a um dos principais pontos turísticos do município e 
sede de grandes eventos acadêmicos e culturais, o Hangar - Centro de Convenções da 
Amazônia. Tal situação deve-se principalmente ao intenso tráfego de veículos 
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automotores e o excesso de umidade relativa observada, contribuindo para que os 
poluentes se dispersem em outros lugares. Portanto, seria necessária uma maior 
preocupação com a implantação de canteiros arborizados e com cobertura vegetal, além 
da realização de estudos verificando a possibilidade de redução do tráfego desses 
poluidores em potencial. Estas iniciativas contribuiriam para amenizar o micro-clima do 
local. 
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O USO DA INTERDISCIPLINARIDADE COMO FORMA DE COLABORAÇÃO PARA 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS  RELACIONADAS ÀS VÁRIAS ÁREAS  DE 

CONHECIMENTO (EDUCAÇÃO, SAÚDE, CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E MEIO 
AMBIENTE) 

COSTA, Hellen Thamara Passos; COSTA, PSS 

pcthamara@yahoo.com.br 

 

A interdisciplinaridade não existe “a priori” é preciso construí-la. Ela se apresenta como 
uma opção para articular os conhecimentos científicos que se debruçam sobre os 
problemas sócio-ambientais ela os remete à colaboração entre varias áreas do 
conhecimento em projetos que envolvam tanto as diferentes disciplinas acadêmicas 
quanto as práticas não-científicas que incluem instituições diversos. A percepção da 
necessidade de abordagem interdisciplinar surgiu a partir das décadas de 60 e 70 à luz da 
emergência dos problemas social, ambiental e política nas diversas partes do mundo. 
Esse movimento refletiu uma verdadeira crise do pensamento civilizatório tradicional, 
quando começou a ficar claro que seria impossível “consertar” o planeta através das 
fórmulas convencionais da economia e tecnologia.  A realidade complexa em que vivemos 
e com a qual nos defrontamos hoje pede uma postura metodológica e técnicas de 
pesquisa diferentes, não rejeitando a abordagem disciplinar tradicional. Para conseguir 
efetivamente estudar esses problemas inter-relacionados sobre Educação, Saúde, 
Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente é preciso criar relações e condições para a 
interação entre os pesquisadores que visem definir como trabalhar de forma 
interdisciplinar e como integrar os estudos de gabinete com os trabalhos de campo. Para 
estudar as interações entre os assuntos que são objetos da análise, torna-se 
imprescindível gerar e fomentar a comunicação e interação no grupo de pesquisadores. 
Para não resvalar em direção a generalizações vagas, nem regressar à especialização 
intransigente, exige-se um esforço de diálogo permanente, em busca de respostas a 
desafios comuns, a partir de pesquisas disciplinares convergentes, vinculadas por um 
termo de referência comum. Essas respostas serão concebidas e realizadas a partir de 
um processo de diferenciação de uma problemática mais ampla, que antecede, vincula e 
enriquece as investigações por disciplinas específicas. Diante da interdisciplinaridade dos 
conteúdos podem-se obter resultados que irão influenciar no processo de transformação 
dos estudos consequentemente gerando mudanças que requerem quantidade e 
qualidade de trabalho que não podem acontecer sem elevar o nível educacional, como 
conhecimento, capacidade crítica e habilidades profissionais A ciência é vista como 
processo de descoberta e geração de conhecimentos necessários para as mudanças 
sociais, mas historicamente não tem sido usada para a melhoria da qualidade de vida. 
Papel importante cabe à instituição de ensino em reverter tal processo. Argumenta-se que 
a instituição de ensino que pretenda atuar na melhoria da qualidade de vida no meio 
ambiente em que se insere, necessariamente, terá que orientar suas linhas de pesquisa, 
ensino e extensão, na busca de alternativas de serviços e bens de qualidade e novas 
tecnologias, a partir de problemas sociais, num enfoque interdisciplinar, ao invés de 
abordagens segmentadas do conhecimento. Através dos estudos interdisciplinares 
aborda-se o conteúdo com mais clareza e dinamismo, as áreas de conhecimento são 
mais abrangentes gerando um método mais eficiente para solução de problemas que 
estão inter-relacionados, acreditamos que com a relação dos assuntos ocorrerão trocas 
de experiências entre profissionais de outros grupos distintos o que irá ampliar o patamar 
de interações, pois acabará surgindo novos recursos tecnológicos contemporâneos, como 
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a internet. Ao realizar essas práticas buscamos uma formação que está voltada para 
ampliar as condições para a construção do conhecimento, possibilitando, assim, enfrentar 
os problemas/situações que nos desafiam no cotidiano, seja na área de ciências naturais, 
nas relações pessoais, familiares, pessoais e demais atividades. 
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FABRICAÇÃO ARTESANAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA: uma proposta 
incentivadora de geração de renda 

SILVA, Maria Dulsimar de Brito; SERRÃO, C. R. G.; GAMA, M. C.; NEVES, P. A. P.  
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A água foi à primeira substância utilizada na limpeza pessoal, porém, ela não era 
totalmente eficiente para remover vários tipos de sujeiras que aderem facilmente à pele. O 
sabão surgiu ao longo da história da humanidade, gradualmente. Sua produção está 
baseada em reações químicas que ocorrem durante a mistura de substâncias alcalinas 
(com caráter básico) e materiais graxos (óleos e gorduras). A partir da segunda metade 
do século XX, além dos sabões e sabonetes, os detergentes passaram a ser utilizados 
em grande escala. Os detergentes são produtos sintéticos, resultantes da indústria 
petroquímica e sua maior aplicação é na lavagem de produtos da indústria têxtil, pois 
apresentaram grande desempenho na remoção de “sujeiras pesadas”, sendo assim 
adotados para limpeza doméstica, na fabricação de xampus e de creme dental, 
especialmente na América do Norte (VANIN, 1994).. Partindo desta temática, executamos 
uma oficina sobre a fabricação artesanal de produtos de limpeza, onde produzimos 
sabonete líquido, sabonete glicerinado, detergente, amaciante e água sanitária. A oficina 
foi desenvolvida na XIII Semana Acadêmica do CCSE/UEPA. A fabricação dos produtos 
foi efetuada utilizando materiais de baixo custo. Inicialmente realizamos um apanhado 
histórico sobre a produção de gêneros de limpeza ressaltando a importância destes 
produtos para a saúde e economia, a composição química e cuidados durante a 
produção. Em seguida realizamos o fabrico destes produtos, levando em conta o custo 
total do processo, utilizando materiais a concentrações que não ofereciam riscos aos 
participantes. Para subsidiar nossa pesquisa, utilizamos um questionário que nos 
forneceu informações de como a oficina contribuiu para a geração de renda, bem como 
investigar se os participantes conhecem os riscos que estes produtos podem trazer se 
fabricados por pessoas sem conhecimento químico.. A análise dos resultados mostrou 
que 100% dos participantes acreditam que a oficina contribuiu para uma futura geração 
de renda familiar. Quando questionados sobre de que forma a oficina auxiliou para seu 
aprendizado 40% dos participantes acreditam que aprenderam a produzir artesanalmente 
os artigos de limpeza, 7% afirmaram que a oficina despertou o interesse sobre a história 
da fabricação dos sabões, 13% acreditam que contribuiu para o aprendizado em sua 
formação enquanto cidadão e 27% afirmam que a oficina aproximou conceitos químicos 
com o dia-a-dia.. Diante dos dados, concluímos que a oficina contribuiu de forma efetiva 
para o aprendizado de conceitos químicos, aproximou tais conceitos ao cotidiano, 
demonstrou na prática uma forma alternativa de renda além de ter contribuído para uma 
maior interação entre os participantes. A oficina pode ser executada em qualquer 
comunidade e foi fruto de um projeto de extensão realizado junto à comunidade da Vila da 
Barca, portanto traz uma proposta bastante motivadora e que preza em primeiro plano a 
responsabilidade social. 
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O termo resíduo de madeira por muitas vezes é associado à palavra problema, pois 
geralmente sua disposição ou utilização adequada gera custos altos que muitas vezes se 
quer evitar. Porém, o conhecimento da quantidade, da qualidade e das possibilidades de 
uso deste material pode gerar uma alternativa de uso que viabilize o seu manuseio. O 
aproveitamento de resíduos da industrialização da madeira pode contribuir para a 
racionalização dos recursos florestais, bem como para gerar uma nova alternativa 
econômica para as empresas do Pará, aumentando a geração de renda e de novos 
empregos. No segmento madeireiro, o aproveitamento de resíduos gerados pela extração 
e industrialização da madeira pode beneficiar desde indústrias de processamento primário 
até fábricas de móveis. O processo de Pelletização nada mais é que uma das formas de 
beneficiamento dos resíduos madeireiros para o aproveitamento, de maneira eficaz e 
limpa, da energia concentrada nessa biomassa. Como metodologia, identificou-se o 
rendimento médio (quantidade de resíduo gerado) durante a industrialização das toras 
nas indústrias moveleiras, posteriormente analisou-se o processo de produção, transporte 
e armazenamento, além das propriedades físicas do material, para que assim pudessem 
ser observados os motivos da utilização do pellet em detrimento de outros insumos 
energético como a lenha. Cerca de 65% da tora é desperdiçada durante a sua 
industrialização, transformando-se em resíduo não aproveitado pela indústria moveleira. 
Para a produção do pellet, o resíduo madeireiro é coletado, seco, triturado, moído e 
comprimido na “pelletizadora”. O resultado é uma matéria 100% natural. A alta relação 
densidade/volume e o reduzido tamanho do pellet são favoráveis economicamente para 
seu transporte e armazenamento, o qual pode ser feito em sacos; uma tonelada é 
separada, aproximadamente em 67 sacos de 15 kg. Com relação às propriedades físicas, 
o resíduo da madeira (80% TU), sem qualquer tipo de tratamento, possui um poder 
calorífico de 1.450 kcal/kg, densidade de 314 kg/m3 e densidade energética de 455,3 
Mcal/m3, já o pellet (<12%TU) apresenta um poder calorífico de 4.553 kcal/kg, densidade 
de 700 kg/m3 e densidade energética de 3.187 Mcal/m3. Recuperadores de calor a 
pellets, tem um rendimento 3 vezes maior e emitem muito menos fumo que os 
alimentados por lenha normal. A razão primordial para o surgimento do processo de 
pelletização foi a necessidade de tecnologias mais modernas, de menor impacto 
ambiental e melhor rendimento energético que desse finalidade a um resíduo, poluidor em 
potencial. A baixa umidade do pellet lhe confere elevados poder calorífico e densidade 
energética, que o credenciam como um excelente insumo energético, que somado ao seu 
reduzido tamanho e alta densidade o possibilita ser transportado, armazenado e por fim 
utilizado nos mais diversos setores que exijam matéria para queima. As cadeias 
produtivas do setor moveleiro são caracterizadas pela grande quantidade de geração de 
resíduos em todas as suas fases, o que acaba se constituindo em um grande passivo 
ambiental. Com a utilização dos resíduos madeireiros para a produção de pellets, 
consegue-se obter de forma lucrativa um excelente insumo energético além de preservar 
o meio ambiente. 
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A interdisciplinaridade é algo que há muito tempo vem sendo incorporado aos cursos de 
formação de professores. A necessidade se ter profissionais aptos a interagir com todas 
as áreas das ciências vem crescendo a cada ano. Os professores do centro federal de 
educação tecnológica do para buscam trabalhar engajados a todas as disciplinas, 
buscando sempre realizar tarefas que envolvam os alunos em todas as áreas de 
conhecimento. Por tratar-se de uma instituição que possui cursos muito variados busca 
sempre conciliar os conteúdos de uma disciplina com as demais, fazendo com que seus 
alunos tenham uma visão holística sobre a sociedade em geral. Dessa forma a instituição 
busca não se preocupa com paradigmas ou com o mecanicismo, formando alunos 
preparados para realizar ações preocupadas com os interesses de toda a sociedade.. 
Realizou-se uma pesquisa com os professores de todos os cursos superiores do Cefet-
Pa, onde foram entrevistados cerca de trinta professores das disciplinas da área de 
educação, ciências, saúde e tecnologia. Todos responderam a cerca de vinte perguntas 
onde questionou-se sobre suas metodologias de ensino, ou seja, que tipos de ações 
interdisciplinares costumam ser realizadas com os alunos, em especial com temas 
relacionados ao meio ambiente. O resultado obtido foi que cerca de 75% dos professores 
entrevistados disse realizar atividades interdisciplinares, em especial voltadas ao meio 
ambiente. Cerca de 23% disse que procuram estimular a interdisciplinaridade, porém não 
costumam realizar ações específicas para este fim, apenas discutem o tema dentro de 
outros assuntos. E 2% responderam que não realiza atividades específicas, mas apóia 
ações realizadas por outros professores. Constatou-se também que dentre os professores 
que disseram relacionar seus assuntos com as demais disciplinas 80% são dos cursos de 
ciências e educação, o que leva a concluir que profissionais destas áreas, provavelmente, 
por trabalharem diretamente com problemas ambientais e questões pedagógicas 
relacionadas, buscam realizar ações que estimulem seus alunos a enxergar o mundo de 
maneira holística.. A realização deste trabalho permitiu concluir que os professores estão 
se tornando cada vez mais preocupados com a interdisciplinaridade dentro do processo 
de aprendizagem de seus alunos, pois demonstram que estão cada vez mais engajados 
em projetos e atividades voltadas para questões que englobem os problemas enfrentados 
pela sociedade, em especial os problemas ambientais que estão a cada dia mais 
presentes em nosso cotidiano. Embora uma pequena parcela dos professores da 
instituição ainda estarem voltados apenas para sua área especifica, tais resultados 
demonstraram a importância de formar profissionais capazes de interagir com todas as 
áreas de ciências e tecnologia. 
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O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) é uma unidade de referência 
para o trauma e queimados, dispõe de 168 leitos operacionais, com atendimento 
especializado em trauma. Os TRMs são clientes que em geral, estão mais susceptíveis a 
adquirir uma infecção de trato urinário, devido principalmente as sondagens prolongadas. 
Uma infecção acarreta inúmeras consequências tanto para o cliente quanto para a 
instituição. Fazer uma análise do perfil microbiológico e de resistência das infecções 
urinárias em pacientes vítimas de trauma raquimedular comparando-as com outras ITUs 
no hospital é de grande relevância, pois com esse estudo será possível conhecer quais as 
bactérias predominantes no meio hospitalar e seu perfil de sensibilidade, assim 
otimizaremos o serviço, dando novos rumos para o gestor implantar um atendimento de 
qualidade com menor custo-benefício, tanto para as instituições como para o cliente. 
Foram estudados 36.casos de infecções urinárias em pacientes com trauma raquimedular 
e outras infecções urinárias notificadas na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
em um hospital de Urgência e Emergência no ano de 2007 e no período de Janeiro a 
Maiode 2008. A coleta de dados ocorreu através do estudo documental retrospectivo 
descritivo com base nas fichas de notificações que segue os critérios gerais do 
CDC(Centers for Disease Control and Prevention), resultado de exame de cultura e com 
definição topográfica utilizada na metodologia NNISS II( National Nosocomial Infections 
Surveillance System) utilizada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).. 
No período de janeiro a dezembro de 2007, as ITUs em pacientes com trauma 
raquimedular e outras patologias foram em sua maioria causadas por agentes como E. 
coli(41,38%), Klebsiella sp(13,79%) e Enterobacter sp(10,34%). Em janeiro a julho de 
2008, os agentes predominantes continuaram sem muitas alterações, porém a Klebsiella 
pneunomiae alcançou 42,86% e a E.coli (28,57%), Enterobacter (14,29%). Tanto no ano 
de 2007 quanto no primeiro semestre de 2008 as bactérias gram-negativas reinaram 
como principais agentes de ITUs, em 2007 a maioria dos microrganismos eram sensíveis 
a antimicrobianos como Imipenem(93,1%) e Amicacina, ceftazidima e Ciprofloxacina 
representados com 79,31% de sensibilidade. No primeiro semestre de 2008 esse quadro 
se manteve estável, porém 100% dos agentes eram sensíveis ao Imipenem, a Amicacina 
e o Cefepime alcançaram ambos 85,71%, ceftazidima e ciprofloxacina 71,42%.. O estudo 
demonstrou a prevalência das bactérias gram-negativas com predominância das bactérias 
Klebsiella pneumoniae e E.coli como agentes mais comuns das infecções urinárias, na 
sua maioria com o perfil de sensibilidade aceitavél de acordo com as recomendações do 
CDC(Centers for Disease Control and Prevention), vale ressaltar que em 2007 formam 
encontrados 2 casos de bactérias gram-negativas multiresistente , ou seja, cepas 
resistentes a 2 ou mais drogas de classes distintas para as quais as bactérias são 
habitualmente sensíveis no período de janeiro a junho de 2008  não foram encontrados 
nenhum caso. 
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O plástico vem tomando conta do planeta desde 1862, quando foi inventado pelo inglês 
Alexander Parkes, reduzindo os custos comerciais e alimentando os impulsos 
consumistas da civilização moderna. Mas os estragos causados pelo derrame 
indiscriminado de plásticos na natureza tornaram o consumidor um colaborador passivo 
de um desastre ambiental de grandes proporções. (FERNANDES, 2006). No Brasil, são 
produzidas 210 mil toneladas anuais de sacolas plásticas, o que já representa 9,7% de 
todo o lixo do país. Abandonados em aterros, esses sacos plásticos impedem a 
passagem da água retardando a decomposição dos materiais biodegradáveis e 
dificultando a compactação dos detritos. (AGENDA AMBIENTAL, 2006). Com isso, este 
projeto surgiu devido à necessidade de conhecer como os consumidores de Belém 
encaram essa problemática e, surge também, para propor alternativas sustentáveis às 
sacolas plásticas de supermercados. As obtenções de dados dividiram-se em duas 
etapas. A primeira foi realizada a pesquisa através de questionários contendo perguntas 
fechadas. O total de entrevistados foi de 100 consumidores escolhidos aleatoriamente em 
4 (quatro) grandes supermercados do município de Belém. Na segunda etapa, foram 
realizadas análises e interpretações dos dados, que foram projetados para gráficos  no 
Microsoft Excel 2007; podendo assim ser mais visíveis e entendidos os resultados. 
Percebeu-se, através dos questionários, que 69% dos entrevistados não têm 
conhecimento sobre o tempo certo de degradação das sacolas plásticas no meio 
ambiente. Atribui-se esse desconhecimento a motivos como: deficiências no sistema 
educacional e uma não-cultura de consciência ambiental. 65% dos entrevistados não 
serão contra o Estado, caso este proíba a venda de sacolas plásticas em supermercado. 
Percebe-se um reflexo da conscientização dos problemas acarretados pelo uso do 
plástico. Os jovens que representam 66% dos entrevistados reconhecem que o uso 
abusivo de sacolas plásticas pode causar danos ao meio ambiente. É possível destacar 
que as pessoas estão mais sensíveis e conscientes a respeito do meio ambiente. Por 
isso, a maioria daria preferência a supermercados que não utilizassem sacolas plásticas 
por razões ambientais. 85% dos consumidores estariam dispostos a levar sacolas 
próprias aos supermercados, destacando a grande quantidade de jovens como 
precursores de tal ação. Podemos dizer então, de uma maneira geral, que se sabe dos 
problemas causados pelo uso abusivo de sacolas. Porém, não há uma conscientização 
efetiva que culmine em atitudes ecologicamente corretas. É necessário que haja 
rapidamente um trabalho intenso através da educação ambiental, que é consagrada em 
todos os níveis de ensino, inclusive da educação da comunidade, com o objetivo de 
capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente (Política Nacional do 
Meio Ambiente – Lei nº. 6.938/1981). Também enfatizamos a importância da aplicação 
dos 3Rs seguindo a importância pela ordem apresentada: primeiro reduzir o consumo, 
segundo reutilizar os produtos e terceiro reciclar. Além de investir nos estudos, produção 
e no uso de sacolas biodegradáveis; das retornáveis e assumir a parcela de 
responsabilidade na destinação final das sacolas. 
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O Projeto CINEMED abrange o estudo da ética em saúde através da linguagem 
cinematográfica, surgiu em 2002, no Hospital Universitário João de Barros Barreto 
(HUJBB) para ministrar a disciplina Ética em Saúde aos residentes. Os objetivos 
principais são de contribuir para a formação dos profissionais sobre ética em saúde e 
possibilitar a discussão sobre direitos humanos e humanização. Utiliza-se de referências 
autores como MORIN (2005) quando apresentamos a ética da “religação” como preceito 
educativo; MUÑOZ (2003) ao trabalharmos com o ensino da ética nas universidades e 
faculdades de medicina para compreensão e construção de nossa metodologia de ensino; 
BLASCO (2005) quando este apresenta a metodologia da linguagem cinematográfica 
como recurso ao ensino da ética em saúde aos alunos de medicina como efetividade de 
ensino-aprendizagem, “educar para sensibilizar”; e FÁVEROS (2002), para compreensão 
da construção e implicações sociais dos impactos da educação aos residentes em ética 
médica. A proposta do CINEMED é dialógica, pois implica na interdisciplinaridade do 
curso de medicina com os demais cursos da área da saúde e às outras áreas do 
conhecimento (exatas, humanas, artes, letras e tecnológicas). As sessões são 
apresentadas, normalmente, na última sexta-feira de cada mês no auditório do Centro de 
Estudos do HUJBB; as quais são divulgadas na intranet do HUJBB, no Divulga/UFPA, via 
e-mail, folders e banner. Atualmente, atendemos internos, discentes, residentes e 
profissionais da área da saúde, assim como desenvolvemos atividades complementares 
para a efetivação do ensino: os exercícios dos temas propostos pelos filmes, participação 
de debatedores de variadas áreas do conhecimento, o código de ética de medicina, texto 
de apoio para as análises e dinâmicas de grupo que buscam estimular a participação dos 
envolvidos. Conforme os ensejos apresentados e os direcionamentos decididos pela 
equipe técnica do projeto que planeja as sessões conforme os eixos temáticos do filme. 
Nos últimos anos, houve 939 participantes em 2005; 975 participantes em 2006; 1223 
participantes em 2007; até agosto/2008, o público superior a 700 pessoas. Há maior 
participação dos internos e residentes. As discussões são pautadas em duas holísticas: 
dos palestrantes e dos participantes, onde os primeiros buscam realizar o intercâmbio 
entre a prática profissional e a ficção apresentada nos filmes; os segundo são 
responsáveis pela colaboração como participantes da práxis desenvolvida na sessão. 
Logo, "se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção" (FREIRE, 1996, p.22)..  
Assim, entende-se que o aumento da freqüência, a participação dos envolvidos na 
elaboração da programação e o estímulo à participação (a metodologia), geram a 
capacidade de reeducar sentimentos através do cinema como possibilidade real ao 
ensino da ética em saúde aos residentes. Tal prática pode ser entendida para os demais 
profissionais da saúde, pois trabalhamos com o conceito de interdisciplinaridade dentro de 
um espaço multiprofissional. Logo, os resultados alcançados são os incentivos para 
continuidade de projetos educacionais na área da saúde com outros vieses, onde o aluno 
não seja pautado na verticalidade do ensino, mas na horizontalidade das relações 
humanas. 
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Uma das principais colaborações da antropologia, ao tomar como objeto a questão das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s), inclusive a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS), nas comunidades indígenas, é demonstrar as distintas situações de 
risco e vulnerabilidade destas etnias, perante as ameaças decorrentes de suas relações 
com as sociedades envolventes. Assim, ao trabalharmos a temática das DST’s/AIDS nas 
etnias, procuraremos, antes de tudo, compreender a etnicidade, as interferências sócio-
culturais que contribuem para a transmissão, além do nível de entendimento destas etnias 
quanto a prevenção e tratamento destas infecções. Faz-se relevante trabalhar este 
assunto, uma vez que saúde e doença são duas faces de uma mesma moeda, durante a 
existência humana. Com o desenvolvimento desta pesquisa interdisciplinar, surgirão 
contribuições relevantes para nós enquanto acadêmicos,  à etnia Gavião, pois serão 
resgatados  aspectos de sua etnicidade, e à sociedade em geral. 
. O trabalho foi desenvolvido inicialmente através de levantamentos bibliográficos e 
documentais sobre o assunto abordado. Discussões e seminários. Viagem de campo à 
comunidade de Mãe Maria (Parkatejê e Kyikatejê) no município de Bom Jesus do 
Tocantins, e à cidade de Marabá. Observarmos as relações sociais, etnicidade, e em 
especial as interferências sócio-culturais das frentes de expansão e inserção urbana e 
suas conseqüências quanto a transmissão de DST’s/AIDS. O presente estudo, por se 
tratar de um projeto atrelado à parcerias entre MPEG, UNICEF, FUNASA, UEPA, servirá 
de subsidio para futuras ações de educação em saúde, através da elaboração de material 
didático-pedagógico, oficinas, cursos, publicações etc.. Em relação ao nível de 
entendimento sobre DST/AIDS, por parte da comunidade indígena trabalhada, 
percebemos que existe, pelo fato de esta etnia está sob influência de um meio ambiente 
urbano, um bom entendimento acerca desta temática, porém, ainda há necessidade de se 
fortalecer, por exemplo, a questão do uso dos métodos de prevenção, dentre outros 
aspectos. Vale ressaltar que esta comunidade é assistida por profissionais de saúde  
(médico, enfermeira e agentes indígenas de saúde) que frequentemente abordam  
aspectos de prevenção e tratamento de várias doenças, inclusive as DST/AIDS e por  
esse fato, os próprios indígenas ajudaram na confecção dos materiais didático- 
pedagógicos, os quais servirão de subsídios para as ações de educação em saúde na  
própria comunidade. De acordo com a análise dos resultados obtidos acreditamos que 
apesar de esta etnia possuir um certo grau de entendimento acerca das DST/AIDS, faz-se 
ainda necessário a parceria com ações coletivas voltadas a outros aspectos tais como,  
prostituição, alcoolismo, violência sexual, dentre outros, os quais se fazem presente no  
cotidiano desta comunidade. Assim pretendemos pesquisar futuramente esses fatores 
que também são relevantes e complementares a esta etapa, até então finalizada. 



 331 

O EMPREGO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 

PINHEIRO, Eduardo Antônio Abreu; PONTES, Altem Nascimento; RENATO de 

toniabreu19@yahoo.com.br 
 
 
Na década de 70, inicia-se um movimento pró-experimentação liderado por 
pesquisadores educacionais, apontando para a relevância de se inter-relacionar teoria e 
prática. A ausência de experimentação é uma crítica constantemente dirigida ao ensino 
de Ciências, mesmo argumentando que a experimentação contribui para a melhor 
qualidade do ensino (GASPAR, 2005). A análise do papel das atividades experimentais 
desenvolvidas amplamente nas últimas décadas revela uma variedade significativa de 
possibilidades e tendências de uso dessa estratégia no ensino de Física, visto que essas 
atividades podem ser concebidas de situações que focalizam a verificação de leis e 
teorias, até as que privilegiam condições aos alunos de refletirem e reverem idéias sobre 
fenômenos e conceitos abordados, o que contribui para uma aprendizagem significativa. 
Diante disso, empreendemos uma pesquisa objetivando diagnosticar o uso da 
experimentação no ensino de Física. A pesquisa foi realizada nos meses de novembro e 
dezembro de 2007, em escolas públicas de ensino médio, pertencentes aos 15 pólos da 
Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), que contemplam todas as escolas da rede 
estadual de ensino da cidade de Belém, capital do Estado do Pará, com exceção da 
região das Ilhas. Em cada pólo, foram eleitas pelo menos 50% de escolas a serem 
pesquisadas, num total de 29. Para coleta de dados, foram consultados 29 professores e 
87 alunos das respectivas escolas. Utilizamos como instrumento de pesquisa dois 
formulários: um direcionado aos professores e outro aos alunos. Os formulários eram 
constituídos de duas partes: a primeira continha dados de identificação do participante da 
pesquisa e a segunda parte os professores e alunos responderam sobre o uso de 
atividades experimentais, em laboratório, nas aulas de Física. Na análise dos resultados 
provenientes da coleta de dados, utilizamos o método de pesquisa quantitativo. Aos 
alunos e professores, foi direcionada a pergunta sobre o uso de atividades experimentais, 
como complemento ao que é visto em sala de aula. Dos professores, 65,52% afirmaram 
que fazem uso de atividades experimentais, enquanto que 64,31% dos alunos afirmaram 
que seus professores de Física não usam tal recurso. Ao consultarmos os professores 
sobre o porquê de não realizarem as atividades experimentais, eles argumentaram que 
realmente não realizam porque as escolas não dispõem de laboratório. Outros, afirmam 
que não fazem experimentos porque a carga horária da disciplina é pequena, quando 
comparada ao conteúdo a ser ministrado. E há docentes que mesmo dispondo de todas 
as condições para exercitarem as práticas no laboratório, não fazem porque não gostam 
de fazer experimentos. Um caminho para entendermos a contradição entre as respostas 
de professores e alunos é sabermos se o uso desse recurso pelos professores está sendo 
identificado pelos alunos como uma prática experimental. A análise dos dados mostra que 
a maioria dos professores de Física afirma fazer uso de atividades experimentais; no 
entanto, grande parte dos alunos não consegue identificar estas atividades, o que dificulta 
a compreensão de conceitos e conteúdos. A resposta para a contradição observada 
durante a pesquisa pode ser justificada pelo fato do aluno ter a visão de que atividades 
experimentais são somente aquelas realizadas dentro de um laboratório ou por causa de 
muitos professores não terem habilidade e tempo para a realização de tais práticas. Um 
processo de formação continuada, e investimentos em infra-estrutura física e educacional 
nessas escolas são, certamente, passos iniciais para a construção de uma escola 
democrática, inclusiva, motivadora e promotora de aprendizagens de diferentes sabres. 
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QUALIDADE AMBIENTAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PARA USO NA AGRICULTURA 
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A compostagem vem sendo utilizada há bastante tempo para estabilização dos variados 
resíduos agrícolas e apresenta-se, atualmente, como alternativa viável e de baixo custo 
para o processamento da parte orgânica do lixo urbano. A compostagem de resíduos 
orgânicos, na última década, tem despertado grande interesse, principalmente pelo 
surgimento da agricultura orgânica, em que o produto é cultivado sem o uso de adubos 
químicos ou agrotóxicos. O processo de compostagem é uma forma de reciclagem em 
que toda a parte orgânica de resíduos vegetais é aproveitada. Esse processo, além de 
diminuir o volume, dá como produto final um composto que pode ser usado na fertilização 
do solo (Kiehl, 1985). O trabalho teve como objetivo determinar a qualidade ambiental dos 
resíduos orgânico originado nas principais usinas de reciclagem e compostagem do 
Estado do Pará (Moju, Barcarena e Abaetetuba) visando a sua utilização na agricultura 
sem riscos para a saúde humana e o meio ambiente. Efetuou-se a coleta de 6 sub-
amostras para formar uma amostra composta de composto orgânico, sendo coletado 
duas amostras de cada Unidade de Reciclagem e Compostagem. As coletas foram 
realizadas no mês de janeiro de 2008, e analisadas no Laboratório de Química 
Experimental e Laboratório de Hidrocarbonetos da Universidade do Estado do Pará, e 
também no Laboratório de Solos da EMBRAPA Amazônia Oriental. No procedimento 
experimental, as amostras foram preparadas de acordo com as determinações a serem 
realizadas: pH, condutividade elétrica, umidade e nitrogênio inorgânico, granulometria, 
potencial de neutralização, macro e micronutrientes, metais pesados, carbono orgânico. 
Todas as análises químicas foram realizadas em duplicatas para obter-se um resultado 
mais expressivo seguindo os procedimentos analíticos testados e comparados descritos 
por Kiehl (1985) e por outros procedimentos modificados de uso comum em laboratórios 
de análise de solo. Os compostos estudados apresentam uma textura média, sendo os 
valores médios de condutividade estudado nos composto, classificam-os como salinos 
(CE &#8805; 4,0 dS/m). A umidade, pH, e nitrogênio dos compostos mostra que estes se 
incluem dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 1 de 04/03/83, do Ministério da 
Agricultura. A relação C/N, mostrou que o composto produzido em Abaetetuba encontra-
se dentro dos padrões, enquanto os demais excederam os limites de tolerância impostos 
pela legislação. Os compostos apresentaram altos teores de matéria orgânica.  
Os compostos apresentaram alguns aspectos negativos como a baixa concentração de 
nutrientes, classificando-os como condicionadores do solo, além de os compostos 
produzidos em Barcarena e Moju apresentarem características de compostos imaturos, 
sofrendo algumas restrições para seu uso agronômico, porém os compostos 
apresentaram baixas concentração de metais pesados, quando comparados a legislação 
brasileira. O estudo permitiu as seguintes conclusões: quanto à qualidade física dos 
compostos analisados pode se considerar que, os compostos possuem uma textura 
média, com média capacidade de retenção de água; os compostos analisados foram 
considerados condicionadores de solo devido aos baixos valores de nutrientes. Todavia, 
na média quanto ao conteúdo de metais, os compostos tiveram qualidade bastante 
aceitável, tendo os valores encontrados nos compostos, bem a baixo do limite 
estabelecido pela legislação brasileira e de outros países mais rigorosos com a questão. 
Salienta-se que, mesmo que as usinas não estejam produzindo compostos de alta 
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qualidade, a retirada destes materiais da rota tradicional de descarte já pode ser 
considerada um benefício extremamente vantajoso para o meio ambiente. Nesse caso, a 
produção de compostos se torna um benefício extra ao processo que contribui com a 
maior sustentabilidade do sistema. 
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O Brasil é um dos países mais ricos em recursos naturais do planeta. A atividade de 
exploração mineral ou “mineração” propriamente dita é tida como uma das mais 
impactantes ao meio ambiente, haja vista os diversos impactos que gera: degradação 
visual da paisagem, do solo, do relevo; alterações na qualidade das águas; transtornos 
gerados às populações que habitam o entorno dos projetos minerários e à saúde das 
pessoas diretamente envolvidas no empreendimento. A recuperação de áreas mineradas 
enfrenta como principal problema, restabelecimento de uma relação positiva entre a 
vegetação implantada e os substratos dos taludes. As medidas de recuperação visam 
corrigir impactos ambientais negativos, verificados em determinada atividade mineira, e 
exigem soluções especiais adaptadas às condições já estabelecidas. Nesse sentido, o 
presente trabalho apresenta e examina de maneira qualitativa, algumas das principais 
técnicas e procedimentos usados para recuperar áreas degradadas por mineração. 
Primeiramente, identificou-se na literatura as principais técnicas e estratégias de 
recuperação de áreas degradadas por mineração. De acordo com BITAR & BRAGA 
(1995) existem três grandes conjuntos de alternativas aplicadas à recuperação de áreas 
degradadas: revegetação, geotecnologias e remediação. Estas alternativas possuem 
como meta a estabilidade biológica, física e química do ambiente. Posteriormente, 
buscou-se apresentar as técnicas essenciais de recuperação pois,  de acordo com 
MASCARENHAS (1985), os procedimentos e atividades que envolvem a recuperação de 
áreas degradadas por mineração têm variado de acordo com cada caso ou experiência 
realizada, porém de uma maneira geral, a partir da identificação e avaliação preliminar de 
uma área degradada, compreende basicamente o planejamento da recuperação, 
execução do plano de recuperação elaborado e a realização do monitoramento e 
manutenção das medidas implementadas. Em qualquer trabalho de recuperação, a 
primeira atividade compreende a identificação e caracterização dos processos de 
degradação atuantes e a análise de suas conseqüências ambientais. Posteriormente, 
(WILLIANS et al.,1990), cita as atividades de planejamento da recuperação incluindo a 
definição dos objetivos, o estabelecimento do uso futuro da área e a elaboração de um 
plano de recuperação. Dentre os métodos mais utilizados, (CAIRNS JR., 1986) cita: 
revegetação (o revestimento vegetal do local minerado pode corrigir ou diminuir, 
substancialmente, os impactos provocados pela mineração sobre os recursos hídricos, 
edáficos e visuais da área), medidas geotécnicas (visam, a estabilização física do 
ambiente) e remediação (estes envolvem o uso de técnicas de tratamento que visam 
eliminar, neutralizar, imobilizar, confinar ou transformar elementos ou substâncias 
contaminantes presentes no ambiente e, assim, alcançar a estabilidade química do 
ambiente).. O conceito de recuperação de áreas degradadas por mineração tem evoluído 
ao longo das últimas décadas, passando do objetivo de restabelecer as condições 
originais do sítio, para a busca de situações em que os impactos ambientais sejam 
efetivamente corrigidos e que a estabilidade e a sustentabilidade do ambiente sejam 
asseguradas. Por fim, é necessário que se desenvolva no minerador/empresário a 
consciência de que é necessário reparar e/ou minimizar os danos causados ao meio 
ambiente, assim como é necessário que a sociedade entenda que a mineração é fonte 
geradora de renda e emprego, auxiliando de forma significativa no desenvolvimento de 
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determinadas regiões. Nesse sentido, vale reforçar o pensamento de que é importante e 
necessário conciliar desenvolvimento econômico e social com a indústria mineral a fim de 
buscar benefícios para todos e preservar o patrimônio ambiental. 
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Na atualidade, o planejamento busca sanar os problemas dos assentamentos já 
estabelecidos nos meios urbanos, desenvolvendo, assim, ações mais corretivas que 
diretivas no que toca à produção dos espaços. Observa-se hoje que mesmo as cidades 
planejadas (como Brasília, Belo Horizonte ou Goiânia) fugiram totalmente ao controle do 
plano e dos planejadores. Nesse sentido pode-se concluir que um traço marcante da 
urbanização brasileira contemporânea é seu caráter espontâneo e anárquico. As cidades 
crescem de forma caótica, exigindo ações posteriores de ordenamento no que tange à 
dotação de equipamentos básicos. O estudo feito no Bairro de Nazaré buscou identificar e 
sanar os problemas urbanos estabelecidos no bairro, utilizando os instrumentos básicos 
do planejamento municipal respeitando as características ambientais e sociais do bairro. 
O levantamento de dados baseou-se em pesquisas em alguns documentos como: 
Anuário Estatístico de Belém (2006), Plano Diretor de Belém (Lei Ordinária nº 7,  de 13 de 
janeiro de 1993), Código de Postura do Município (Lei n.º 7.055, de 30 de dezembro de 
1977), Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo (Lei Ordinária nº 2, de 19 de julho 
de 1999), entre outros; mapas e fotos aéreas adquiridos na CODEM – Companhia de 
Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém; e trabalho de alguns 
autores relacionados com o tema. A etapa seguinte do trabalho esteve relacionada com a 
organização dos dados, diagnóstico da situação existente no bairro, avaliando as 
condições ambientais e infra-estrutura. O diagnóstico dividiu-se em componentes 
ambientais: Meio Físico: Meio Biótico; Meio Antrópico. Posterior a etapa de diagnóstico, 
concluiu-se a organização dos dados e diagnósticos obtidos, e decorreu a fase de 
propostas de medidas corretivas para os problemas encontrados no bairro. O 
Planejamento Urbano em Belém foi pautado em instrumentos urbanísticos. O Bairro de 
Nazaré apresenta grandes usos do solo, sendo mais denso o uso residencial e serviços, 
reflexo da antiga ocupação proposta na cidade de Belém, no qual a população e as áreas 
de serviços e comerciais se concentravam nas áreas centrais da cidade. O bairro 
apresenta terrenos de terra-firme com estabilidade geomorfológica, e também terrenos 
com várzea semi-estabilizada. Dentre os aspectos geológicos, o bairro fica dentro do 
grupo Barreiras, apresenta solos impermeabilizado e compactados. O Bairro de Nazaré é 
um dos poucos bairros do município de Belém, que apresenta uma vegetação em quase a 
totalidade do território do bairro. O bairro possuí uma densidade de habitação de 12000 
hab/km², sendo um dos mais assistidos quanto aos serviços de saneamento básico, 
(BARBOSA, et al 2002). O Bairro de Nazaré possui alguns espaços públicos para lazer, 
no qual destaca-se o Complexo Arquitetônico Nazaré. A partir do levantamento de dados 
obtidos do bairro, pode-se observar alguns problemas com relação aos componentes 
ambientais e a legislação do município, entre eles temos: possui maior parte da área do 
bairro com solo impermeabilizado e compactado, com pavimentação e concreto das 
calçadas, pouquíssima área destinadas a infiltração da água; alguns problemas de 
poluição sonora e qualidade do ar;  manejo inadequado de resíduos sólidos e contribuindo 
para a poluição visual de algumas vias do bairro; poucos espaços públicos destinados à 
população para desenvolver atividades de lazer. Medidas corretivas podem ser aplicadas 
como: diminuição da área impermeabilizada, e criação de parques e praças arborizados, 
áreas destinadas a infiltração da água; aplicação de uma legislação mais rígida para 
punição, à poluição sonora e do ar, etc; desenvolvimento de planos de gestão para os 
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resíduos originados no bairro; criação de mais espaços de lazer para a população e 
valorização dos já existentes. 
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Entende-se que “espécie ameaçada é aquela cuja população total está diminuindo em 
ritmo acelerado e pode desaparecer, em áreas específicas ou no seu todo, como 
resultado da interferência do homem, direta ou indiretamente” (Mazzini, 2003). Tendo 
como base nesta definição é possível afirmar que no Pará, devido ao ritmo acelerado de 
desmatamento e fragmentação de habitat, as populações de borboletas têm sofrido 
grandes riscos de desaparecimento, portanto algumas de suas espécies são 
consideradas suscetíveis à extinção. São poucas as espécies contempladas na lista 
oficial do Pará, especialmente quando se considera que mais de 3000 espécies habitam a 
Amazônia brasileira, 50 espécies foram consideradas e somente 14 possuem dados 
suficientes para um julgamento preliminar. Há, evidentemente, falta de dados sobre a 
situação atual das espécies de borboletas no Pará e isto pode levar a uma situação 
equivocada de não priorizar corretamente áreas e espécies para a conservação biológica 
no Estado.. Utilizou-se de (1) registros pontuais de cada uma das espécies estudadas, 
obtidos a partir de coleções científicas e da literatura especializada, a partir dos quais 
estão na reta final de elaboração os mapas de distribuição; (2) registros sobre animais 
apreendidos pelo IBAMA e comercializados; (3) dados da literatura sobre a biologia das 
espécies em questão e/ou espécies próximas, a título de comparação; e (4) análise 
histórica sobre os registros de borboletas no estado do Pará. . Foi realizado um 
levantamento e organizado os dados disponíveis sobre as espécies de borboletas listadas 
como ameaçadas para o Estado do Pará dando suporte à análise de distribuição potencial 
e áreas críticas; avaliação dos impactos de desmatamento e urbanização (perda de 
habitat), comércio ilegal, e fragmentação e degradação de hábitats sobre as espécies de 
borboletas listadas, em termos da sua susceptibilidade a declínios de população. Estão 
sendo levantados todos os dados de registro de ocorrência de cada espécie e mapas 
pontuais de distribuição dessas espécies estão sendo construídos com o intuito de 
identificar potenciais áreas críticas para a conservação da biodiversidade no Pará. 
Com esse estudo espera-se propor um sistema de monitoramento para as espécies do 
estudo no estado do Pará, já que tais dados estarão disponíveis ao publico em geral 
através do site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA). O Estado do Pará 
possui uma das mais ricas faunas de borboletas de todo mundo, com mais de 2800 
espécies. O projeto propõe a divulgar as espécies de borboletas ameaçadas do estado do 
Pará com o intuito de se fazer conhecer as mesmas tendo em vista a necessidade de 
proteger e valorizar a sua rica fauna de borboletas através de ações de divulgação e 
educação ambiental.  A lista estadual de espécies de animais e plantas ameaçadas de 
extinção do Pará será periodicamente revisada à base de novos dados. Para isto, há 
necessidade de estabelecer uma base de dados sobre a situação atual das espécies e 
implantar sistemas de monitoramento das espécies.  
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Tendo em vista as múltiplas discussões sobre a melhoria da qualidade de ensino de 
Matemática na atualidade é importante que os professores, em particular os acadêmicos, 
assumam seu papel na construção do conhecimento matemático. Nessa perspectiva, a II 
Jornada de Matemática do Núcleo de São Miguel do Guamá, com o tema Reinventando 
os Saberes Matemáticos, realizada em maio de 2008, apresentou diversas abordagens 
mediadoras do processo ensino aprendizagem oportunizando o desenvolvimento de 
competências e habilidades para se ensinar Matemática. A jornada apresentou como 
finalidade a socialização dos conhecimentos adquiridos na universidade entre docentes e 
discentes da UEPA, e alunos do ensino médio. Durante o evento foram desenvolvidas 
diversas atividades como: minicursos, oficinas, palestras, mostras e apresentações 
culturais. Houve participação significativa dos acadêmicos do Campus, visto que as 
atividades apresentavam discussões atuais sobre Matemática e Educação Matemática. O 
evento trouxe a tona maiores perspectivas quanto a busca da qualidade de ensino de 
Matemática, onde a realização das atividades, tidas como produções acadêmicas, 
possibilitaram uma análise crítica na tentativa de fazer suscitar nos mesmos a 
necessidade de mudanças dos procedimentos pedagógicos dissociados da metodologia 
tradicional de um ensino mecânico. Assim, foi propiciado um novo olhar sobre a 
Matemática e suas aplicações utilizando métodos e atividades para facilitar a apreensão 
dos conhecimentos. Nessa abordagem, “ensinar não é transferir conhecimento, mais criar 
as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção (...)” (PIAJET, 2004, 
p.47). A jornada preconizou, então, que o educador deve fazer uso de metodologias que 
desenvolvam a produção do conhecimento matemático demonstrativo e crítico nos 
alunos. 
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A resolução de problemas matemáticos é uma metodologia que desenvolve bastante o 
raciocínio dos alunos, porém essa alternativa de ensinar Matemática é um dos maiores 
obstáculos enfrentados por eles. Na busca de identificar métodos para facilitar a 
interpretação e resolução de problemas, propomos, durante a II Semana Acadêmica do 
Núcleo de São Miguel do Guamá da UEPA, a oficina “Resolução de problemas: os 
problemas matemáticos”, que teve como objetivo oportunizar aos acadêmicos de 
Matemática a compreensão de como os alunos do ensino fundamental e médio 
constroem os conceitos matemáticos por meio da análise das estratégias que eles 
elaboram para resolver os problemas que lhes são apresentados, identificando métodos 
para que a resolução de problemas não seja um problema aos alunos. A realização da 
oficina foi feita da seguinte maneira: (1) expomos as dificuldades que os alunos do ensino 
fundamental e médio encontram quando estão frente a um problema matemático; (2) 
apresentamos a fundamentação teórica sobre os processos cognitivos dessa atividade 
através da análise de artigos científicos; (3) expomos problemas para os participantes 
resolvessem e, logo após, analisamos a resolução; (4) desenvolvemos jogos que auxiliam 
nas resoluções de problemas. Os problemas matemáticos vivenciados diariamente no 
ensino fundamental e médio são vistos com extrema dificuldade. Isto ocorre devido a 
grande variedade dos problemas e interpretação do que é exposto em sala de aula. 
Diante de um problema, os alunos não conseguem analisar e interpretar devido a duas 
questões básicas: (...) a primeira (...) é que os alunos têm dificuldades de leitura e, 
portanto, de análise, devido principalmente à barreira da linguagem escrita e da não 
apropriação deste tipo de textos, da não apropriação do “contrato” que se estabelece 
entre escritor e leitor; a segunda é que os alunos enfrentam os problemas matemáticos 
com bastante descriminação causada, principalmente, pelo conhecimento de problemas 
típicos, os únicos normalmente trabalhados nas escolas (RABELO, 2004, p.25-6). A falta 
de materiais didáticos apropriados que explorem a realidade dos problemas propostos 
também é um obstáculo que ajuda na expansão dessas dificuldades..  O desenvolvimento 
da oficina propiciou novas perspectivas para os futuros professores quanto à problemática 
apresentada, uma vez que as metodologias inerentes a resolução de problemas vieram 
suscitar novas formas de aplicá-los em sala de aula. A resolução de problemas é um 
caminho para o ensino de Matemática que vem sendo discutido ao longo dos últimos 
anos. Assim, a oficina proporcionou aos participantes uma maior compreensão da 
importância da resolução de problemas nas aulas cotidianas, buscando aperfeiçoar as 
metodologias dos futuros educadores. 
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OS JOGOS NO PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA: uma 
aplicação nas séries iniciais 
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A presente pesquisa foi realizada durante o projeto de extensão denominado “Novos 
métodos para o ensino de Matemática nas séries iniciais”, promovido pela Universidade 
do Estado do Pará, através do Programa de Apoio e Desenvolvimento às Atividades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, Chamada 2007. A investigação está dirigida à 
compreensão de aspectos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de 
conhecimentos matemáticos através de metodologias facilitadoras deste processo. Com 
vista a melhorar a qualidade do ensino nestas séries propomos alternativas 
metodológicas que ajudam a desenvolver o raciocínio lógico do alunado das séries em 
questão. A utilização de jogos nas aulas de matemática foi desenvolvida no decorrer do 
segundo semestre de 2007 com um grupo que compreende quatro turmas dos 1º e 2º 
ciclos do ensino fundamental, uma de cada série, em uma instituição pública de ensino 
em São Miguel do Guamá, no interior do Pará, no Brasil. A realização dos mesmos foi 
feita de forma bem dinâmica, onde os alunos saíram das aulas tradicionais e passaram a 
ter aulas com atividades interativas que despertaram neles a vontade de aprender. No 
primeiro momento, elaboramos os materiais juntamente com os professores e alunos da 
escola, depois esclarecemos as regras de funcionamento dos jogos e, em seguida, 
desenvolvemo-los estimulando o raciocínio lógico dos educandos, para esta confecção 
fizemos uso de materiais alternativos e recicláveis com objetivo de conscientizar 
professores e alunos na preservação do meio ambiente. A pesquisa aponta que, através 
de jogos, o aluno apresenta maior aprendizagem na disciplina Matemática, pois por meio 
destes pode-se desenvolver, mesmo que empiricamente, os pensamentos lógico-
matemáticos e o cálculo mental. A confecção dos jogos em sala de aula foi de suma 
importância para que os professores, a partir de então, adquirissem novos procedimentos 
didáticos para ensinar Matemática, e para que os alunos produzissem o jogo para utilizá-
lo em outro ambiente que não o escolar. No desenvolvimento das propostas 
metodológicas aplicadas, os alunos se interessaram bastante, ficavam atentos e 
motivados, pois os mesmos se sentiam estimulados com novas formas de aprender 
Matemática. A análise feita indica que houve aumento na participação dos alunos, 
promovendo uma melhora significativa na aprendizagem. Portanto, a aplicação de jogos 
em sala de aula é essencial para que os alunos possam, a partir de então, adquirir novos 
conhecimentos, pois, segundo a pesquisa e as idéias de alguns autores, essa 
metodologia é didaticamente eficaz para ensinar e aprender Matemática. Mediante ao 
quadro à priori, apresentado sobre o ensino da Matemática nas séries iniciais, precisamos 
ter claro que várias transformações precisam ser implementadas para que possamos 
obter amplas e profundas mudanças no desenvolvimento das ações educativas que 
passarão a ser desenvolvidas pelos professores dentro da sala de aula, tendo em vista 
que o que se objetiva para a melhoria das práticas educativas vai além do que se 
apresenta hoje. 
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Atualmente vivenciamos o peso do mundo informatizado e carregado de novas 
tecnologias. Essa onda tecnológica afetou todos os ramos da sociedade e cada vez mais 
insiste em inundar também a educação que vem progressivamente aderindo aos recursos 
didático-tecnológicos que contribuem para a melhoria do processo ensino aprendizagem. 
As autoridades políticas, professores e pesquisadores têm considerado o uso de novas 
tecnologias na educação um movimento necessário à formação dos alunos, já que a 
tendência do mercado de trabalho é a máxima exigência do indivíduo quanto às suas 
qualificações científicas e tecnológicas (CASTRO, 2007). Portanto, é indiscutível a 
importância do uso de recursos didáticos e tecnológicos no ensino de Biologia não só 
como facilitador no processo educativo, mas também como instrumento que proporciona 
práticas pedagógicas mais dinâmicas e motivadoras. Nesse sentido, este trabalho 
investigou os recursos didáticos disponíveis para professores de Biologia do ensino 
médio.. Para tanto, empreendemos uma pesquisa que foi realizada nos meses de 
novembro e dezembro de 2007. O universo consistiu de alunos de escolas públicas de 
ensino médio, pertencentes aos 15 pólos da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) 
na cidade de Belém, capital do Estado do Pará. Em cada pólo foram eleitas 50% de 
escolas a serem pesquisadas, num total de 29. Em cada escola, a pesquisa foi feita com 
um professor, totalizando 29, e com três alunos (um de cada série do ensino médio), num 
total de 87. Para coleta de dados, utilizamos como instrumento de pesquisa dois 
formulários: um direcionado aos professores e outro aos alunos. Os formulários eram 
constituídos de duas partes: a primeira continha dados de identificação do participante e 
na segunda parte havia perguntas específicas, para professores e alunos, sobre o uso de 
recursos didáticos nas aulas de Biologia.. Os dados obtidos pela análise dos formulários 
aplicados aos professores  e alunos indicam que todos utilizam como principal recurso 
didático o quadro negro/branco e o giz/pincel. Destes, em média, 50% adicionam às suas 
aulas o uso de apostilas e resumos. Outros 15,5% fazem uso de retroprojetor em sala de 
aula. Já cerca de 30%, em média, incrementam suas aulas com televisão e DVD. Porém, 
apenas 1,7% utilizam os recursos proporcionados pelos avanços tecnológicos como 
computador e data show. Observe que esse valor é uma média entre as palavras dos 
alunos (0%) e a dos professores (3,4%). Como não podemos afirmar quem realmente 
está dizendo a verdade, pode acontecer que os alunos estejam com a razão. Nesse caso, 
nenhum dos professores pesquisados faz uso de novas tecnologias, em pleno século 21.. 
A análise dos dados apresenta uma síntese de todas as inconformidades ocorridas ao 
longo do ensino médio, pertinentes à questão do uso de recursos didáticos em escolas 
públicas, o que evidencia uma falta de investimentos em algo que auxiliaria na 
compreensão de conceitos e conteúdos não só na área da Biologia, mas em todas as 
disciplinas da Educação Básica. Apesar de toda tecnologia disponível, notamos que o 
recurso didático mais utilizado no ensino médio é o bom e velho quadro negro e giz ou 
mais recentemente quadro branco e pincel. É indiscutível a importância e a necessidade 
do uso de novas tecnologias voltadas ao ensino como instrumento facilitador no processo 
de ensino e aprendizagem, contudo, por falta de investimentos na educação, melhoria na 
infra-estrutura das escolas e formação continuada dos professores, tais recursos passam 
a não ser utilizados ou utilizados de forma ineficiente. Os caminhos para a mudança são 
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conhecidos: vontade política e compromisso com a escola pública. 
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EDUCAÇÃO SEXUAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS: a vivência da sexualidade sem 
tabus e traumas 
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O presente trabalho procurou possibilitar maiores informações a respeito da sexualidade e 
transformações que ocorrem no corpo no período da adolescência, tentando dirimir os 
tabus existentes em relação ao assunto em questão, além de oferecer maior 
entendimento sobre o comportamento sexual de risco que ocasiona as IST’s (Infecções 
Sexualmente Transmissíveis), facilitando o diálogo familiar sobre o assunto. Ao tratar o 
tema educação sexual no ensino de ciências, busca-se considerar as dificuldades 
encontradas pelos docentes, por falta de material didático, capacitação dos mesmos além 
da ausência de participação dos pais na escola. Os conhecimentos que os alunos trazem 
de casa são decorrentes de programas de televisão e da convivência social. Neste 
sentido, o papel do educador é importante para orientar os alunos e desenvolver a 
temática de forma clara, contribuindo para que aprendam as questões relacionadas à 
sexualidade de forma natural e não de maneira nociva para sua formação. . Adotou-se o 
método descritivo numa abordagem qualitativa, operacionalizada através da aplicação de 
palestras, com imagens em slides e conversas informais com alunos do ensino 
fundamental e médio de uma escola da rede pública. Aos alunos do ensino fundamental, 
após a palestra, foram distribuídas revistinhas ilustrativas sobre o tema e desenvolveram-
se dinâmicas incentivando a participação dos alunos. Com os alunos do ensino médio, 
utilizou-se o recurso da “caixa das dúvidas” para que eles anotassem em papéis suas 
dúvidas e as depositassem na caixa, para que posteriormente fossem respondidas pelas 
palestrantes. O material aplicado serviu como filtro para medir o nível de conhecimento 
dos alunos. . Em seguida do processo de observação, durante as atividades 
desenvolvidas, verificou-se que a maioria dos alunos apresentou pouco conhecimento do 
assunto, levantando questionamentos sobre sua própria sexualidade e desconheciam a 
gravidade das doenças causadas pelo comportamento sexual inadequado. Com isso, 
pode-se perceber um distanciamento dos professores em relação ao assunto educação 
sexual. Por se tratar de um tema transversal, não se sentem obrigados a desenvolver ou 
se envolver nos conflitos ou questionamentos de seus alunos. Faz-se necessário que os 
educadores lancem um olhar para a construção de conhecimento dos mesmos, através 
da interdisciplinaridade, onde se pode trabalha o percentual de casos de IST’s em 
determinada região, na estatística, ou conhecer os locais de maior incidência de casos de 
gravidez na adolescência, na geografia, ou expressar a sexualidade na arte, através da 
pintura. . Conclui-se que a Educação Sexual na escola, torna-se um desafio, pois a 
sexualidade que é passada pelos meios de comunicação é consumo, é excitação, atrai e 
estimula os adolescentes. Portanto, tal situação exige um profissional qualificado e 
comprometido com a construção ou reconstrução de conceitos, superação de 
preconceitos e estereótipos para um olhar reflexivo sobre a sexualidade, ajudando os 
alunos a lidar com tabus, medos e vergonhas. Deste modo, o professor contribui para 
minimizar os problemas sociais advindos da pouca informação. A orientação sexual deve 
estar incorporada de forma definitiva à escola. Além de ser um tema social urgente, a 
sexualidade é central na vida das pessoas, e sua discussão é especialmente relevante 
para os adolescentes. 
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UTILIZAÇÃO DAS COBAIAS NOS EXPERIMENTOS BIOLÓGICOS DO INSTITUTO 
EVANDRO CHAGAS 
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Mesmo que as sociedades modernas disponibilizem ferramentas tecnológicas avançadas 
para a experimentação científica, o uso de cobaias nos mais diversos testes laboratoriais 
é prática rotineira nas instituições de ensino e pesquisa. Devido a falta de um regulamento 
que fiscalize e controle as práticas com animais, fica a critério de cada instituição a 
missão de estabelecer parâmetros éticos, e, do cientista, a conscientação individual. Não 
há uma norma nacional que indique claramente os limites da prática. Com a aprovação do 
projeto de lei (maio/2008), conhecido como Lei Arouca, serão definidas regras de 
utilização de animais, e o Ministério da Ciência e Tecnologia deverá conceder 
licenciamentos para o seu uso no Brasil. Diante de inúmeros questionamentos não 
apenas provenientes da comunidade científica, mas da sociedade civil e entidades de 
proteção aos animais, o presente projeto foi idealizado. Nessa proposta, buscou-se 
avaliar e conhecer as atividades com cobaias realizadas no Instituto Evandro Chagas, 
Belém-Pará. Foram coletados dados da Seção de Criação e Produção de Animais de 
Laboratório do Instituto. O objetivo foi mostrar como é feito todo o processo de utilização 
das cobaias, desde a criação até a fase pós-experimento. Também, foram feitos 
questionamentos acerca do saber popular sobre as pesquisas biológicas com cobaias. A 
metodologia utilizada se baseou em séries de entrevistas com a pesquisadora 
responsável pela Seção e por seus auxiliares, e com alunos do Ensino Fundamental e 
Médio, e Ensino Superior, na cidade de Belém/PA. . Os resultados mostraram que a 
espécie de cobaias mais requisitadas por diversos setores do IEC é o camundongo, 
sendo em média 36.024 camundongos por semestre, seguidos do hamster com 340 e do 
rato com 240. Os setores que mais necessitam de cobaias são os da arbovirose, da 
paralisia e o da microbiologia, sendo todos esses do IEC. De um modo geral, os 
estudantes acreditam que os ratos são os animais mais utilizados nos experimentos 
científicos e aprovam o uso, com o mínimo de sofrimento, em prol dos avanços da 
ciência. 
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Priaprismo é uma ereção anormal persistente que ocorre devido a causas neurais ou 
vasculares, incluindo a infiltração de células leucêmicas (BRUNNER e SUDDARTH, 
2005). A Sociedade Brasileira de Cancerologia (2007) afirma que as leucemias são 
cânceres das células do sangue. Durante o Estágio na Clínica Médica e Cirúrgica, o caso 
de um paciente com diagnóstico de Priaprismo e Leucemia, despertou-nos interesse em 
conhecer de forma mais abrangente o caso clínico. Objetivamos obter conhecimento 
acerca da patologia em questão e evidenciar a aplicação do processo da assistência de 
enfermagem na promoção de cuidados eficientes. . O estudo se desenvolveu a partir de 
uma abordagem qualitativa na forma de estudo de caso clínico, tendo como sujeito da 
pesquisa um paciente do sexo masculino, 17 anos de idade, procedente de Castanhal - 
Pará. A coleta de dados foi realizada a partir de uma entrevista semi-estruturada, revisão 
do prontuário do paciente, realização do exame físico, elaboração dos diagnósticos e das 
prescrições de enfermagem.. Evidenciamos que o priaprismo se deu em decorrência do 
processo leucêmico. As manifestações preliminares apresentadas pelo paciente foram 
fraqueza, perda de peso, dor em membros inferiores.. Diante do diagnóstico de 
priaprismo, possivelmente o paciente fará uma amputação parcial de pênis e apresentará 
impotência sexual, o que nos leva a concluir que o menor necessitará de um 
acompanhamento de um profissional psicólogo para que problemas como a baixa da alto-
estima e isolamento social sejam superados. 



 347 

PLANEJAMENTO URBANO-AMBIENTAL DO BAIRRO DA CIDADE VELHA, BELÉM - 
PA 

ANDRADE, Ana Carolina Borges de; ALMEIDA, A.P.B.; AMORIM, M. H. M. 

carolborges_uepa@yahoo.com.br 

 

O Município de Belém está localizado na região Nordeste do Pará e o bairro da Cidade 
Velha é o mais antigo. Foi a partir dele que surgiu a cidade, fundada em 12 de janeiro de 
1616 por Francisco Castello Branco. No bairro pode-se encontrar rico patrimônio 
arquitetônico, herança da era da borracha. O projeto foi assinado pelo arquiteto Antônio 
Landi, responsável por grande parte da arquitetura de Belém, especialmente no bairro. 
A Carta Internacional Para La Conservación De Las Ciudades Históricas (1993) dispõe 
que “a conservação das cidades e dos bairros históricos só pode ser eficaz se integrada a 
uma política coerente de desenvolvimento econômico e social e se levada em 
consideração nos planos de organização do território e do urbanismo em todos os seus 
níveis”. Um instrumento hábil e eficaz é o planejamento urbano-ambiental. Visando a 
necessidade de conservação e manutenção do patrimônio histórico, cultural, artístico e 
ambiental de Belém, fez-se o planejamento da Cidade Velha. O referido trabalho obteve 
os dados necessários a sua realização a partir de levantamentos em bibliografias 
científicas sobre Planejamento Urbano e Planejamento Ambiental, sobre as condições e 
infra-estrutura do bairro como saneamento básico, drenagem, cobertura vegetal, áreas de 
lazer, patrimônio histórico e cultural, sendo ainda consultada a legislação pertinente, 
sendo estas o Plano Diretor da Cidade de Belém (Lei Ordinária 7/1993), o Código de 
Posturas da cidade (Lei 7055/77), entre outros, principalmente as Leis Ordinárias do 
Município de Belém. Além disso, realizou-se pesquisa de campo, com o registro 
fotográfico de vários pontos do bairro, agregando conhecimento prático da situação do 
local, que, somando-se ao conhecimento teórico ora comentado, forneceu a base 
necessária para a elaboração do diagnóstico urbano-ambiental da localidade e, a 
posteriori, das propostas de melhorias e readequação do bairro. O resultado deste 
trabalho é um conjunto de propostas oferecidas pelos acadêmicos ao órgão gestor 
competente, a seguir: Revitalização de algumas edificações, de forma a abrir “janelas” 
para o rio; Revisão do sistema viário; Recuperação e adequação ao Código de Postura do 
município de Belém  das calçadas; Implementação de áreas de estacionamento próprio; 
Fortalecimento do turismo; Segurança da população local; Programas de Educação 
Ambiental; Programa de incentivo fiscal mais fortalecido no bairro; Investimento de 
iniciativas privadas para revitalização de edificações; Incentivo a qualificação, 
aproveitando-se da atividade turística; Construção de quadras; Incentivar o uso das 
praças ; Reorganização da zona portuária; Desativação de áreas de ocupação irregulares 
(palafitas) e remanejar os moradores dessas áreas e realocá-los para áreas próximas; 
Implantação de programas sociais incentivando o uso de algumas edificações 
desocupadas e Valorização cultural do bairro. Como ponto final deste trabalho, faz-se 
importante salientar a importância do conhecimento do espaço geográfico em que 
estamos inseridos, especialmente da área histórica na cidade de Belém, pois é a região 
que retrata a Belém das épocas áureas da borracha, sendo uma atração turística do 
município, mas que não está recebendo os devidos cuidados dos órgãos competentes, o 
que reflete na depredação das fachadas e dos interiores dos prédios históricos, 
problemas com a infra-estrutura sanitária, baixa atração de turista e, consequentemente, 
de geração de emprego e renda, entre outros problemas abordados no diagnóstico. Com 
o conhecimento adquirido com a realização do planejamento urbano-ambiental do bairro 
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da Cidade Velha, abre-se um leque de oportunidades para os autores de começarem a 
observar Belém e seus bairros com os olhos de pesquisadores ávidos por melhoria na 
qualidade de vida da população, tendo como instrumento para o alcance desse objetivo o 
planejamento urbano-ambiental. 
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Considerando o crescente consumo de açaí “in natura”, que além do mercado regional 
vem ganhando consumidores em outros estados, existe uma preocupação com sua 
qualidade higênico-sanitária. Tal preocupação reside em diversos aspectos referentes à 
matéria-prima e no seu beneficiamento, pois a cadeia produtiva do açaí é executada de 
maneira informal (na grande maioria dos casos), sem quaisquer cuidados e 
conhecimentos tecnológicos. Este trabalho tenta promover a inclusão dos pequenos 
batedores de açaí nos métodos de Boas Práticas de Fabricação, bem como realizar a 
avaliação das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos visitados, além de 
elaborar uma cartilha contendo BPF’s e POP’s, que será destinada aos batedores ou 
pequenos batedores de açaí.. Para a elaboração e execução desse trabalho acadêmico, 
trabalhou-se com vinte batedores de açaí das cidades de Belém e Abaetetuba, sendo dez 
de cada uma, classificadas da seguinte forma: Ponto de Venda. Foram elaborados e 
executados os treinamentos segundo as Boas Práticas de Fabricação e POP’s 
(Procedimentos Operacionais Padronizados). As análises foram realizadas pelo 
Laboratório de Microbiologia de Alimentos – DAP / LACEN - SESPA. Finalmente, foram 
confeccionadas e doadas cartilhas de Boas Práticas de Fabricação e Procedimentos 
Operacionais Padronizados aos proprietários dos estabelecimentos de venda de açaí que 
participaram ativamente de todas as fases do trabalho.  . Com base no trabalho realizado 
com os pequenos batedores de açaí, conseguimos sensibiliza-los a comercializarem seus 
produtos imediatamente após o beneficiamento da fruta, com atividades de Boas Práticas 
de Fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados. Iniciamos com vinte 
batedores, sendo dez de Abaetetuba e dez de Belém, municípios em que o fluxo de 
comercialização do produto é muito elevado. Foram realizados os dados estatisticos de 
contaminação durante quatro meses (março, abril, maio e junho), acompanhamento 
técnico com os batedores selecionados.Realizado um Check - list;  observou-se que todos 
os batedores enquadraram-se no grupo 3, com 0 a 50% dos itens atendidos, 
comprometendo, dessa forma, toda a cadeia de produção.Feita a identificação dos pontos 
críticos de controle. Com base no tema que foi abordado neste trabalho acadêmico, 
podemos concluir que seu objetivo foi atingido, haja vista que todos os pequenos 
batedores que participaram ativamente das atividades educativas desenvolvidas por estes 
discentes, já possuem uma visão profissional diferenciada da qual possuíam. Foi criada 
uma cartilha contendo todas as atividades pertinentes às Boas Práticas de Fabricação e 
Procedimentos Operacionais Padronizados que oferecessem todo o suporte necessário 
ao manipulador. 
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Para manutenção da vida e dos ecossistemas, em serviços diversos e em inúmeros 
processos produtivos, há utilização da água. Com o desenvolvimento econômico, nas 
suas mais variadas vertentes, os usos dos recursos hídricos têm se tornado cada vez 
mais intenso. Originalmente, a água era utilizada para abastecimento doméstico, para 
saciar a sede, criação de animais e para uso na agricultura a partir das chuvas (LANNA, 
1993). A Baía de Guajará vem sofrendo com as operações de manipulação de produtos 
poluentes, como por exemplo, lixo doméstico e industrial, minérios ou derivados de 
petróleo. Qualquer um destes gera danos ambientais, econômicos e sociais. Este trabalho 
objetivou analisar a forma como os freqüentadores da Feira do Ver-o-peso percebem os 
impactos ambientais presentes na Baía de Guajará oriundos da cidade de Belém através 
do despejo de lixo proveniente da própria Feira. A Baía do Guajará delimita a oeste a 
cidade de Belém do Pará e, a leste, o arquipélago Ilha das Onças. Está situada entre os 
paralelos 1° 22’ S e 1° 30’ S e os meridianos 48° 25’ W e 48° 35’ W (Pinheiro, 1987). A 
Feira do Ver-o-peso possui uma área de 1.197 m² e fica às margens da Baía de Guajará. 
Foram aplicados 100 (cem) questionários estruturados tanto para os feirantes quanto para 
os demais freqüentadores da Feira ao longo de toda sua extensão. Os entrevistados 
foram escolhidos aleatoriamente e de acordo com sua disponibilidade em participar da 
pesquisa. Após a coleta dos dados, estes foram contabilizados e a partir dos softwares 
Microsoft Office Excel 2003® e Bioestat 5.0 (Ayres et al., 2008) foram elaborados tabelas 
e gráficos. Onde as análise giraram em torno dos máximos e mínimos. Quanto ao estado 
de conservação da baía, a maioria (41%) dos entrevistados o considerou ruim e a minoria 
(5%) não soube opinar justificando que não sabiam definir o conceito de “poluição”. Com 
relação ao grau de poluição, 64% dos entrevistados afirmaram que a baía se encontra 
poluída e, ainda, que esta situação não é um fato apenas do presente. E de quem seria a 
culpa? A maioria dos entrevistados (77%) culpou a própria população que freqüenta a 
feira. De acordo com a Lei Nº 5.630, de dezembro de 1990, os resíduos líquidos e/ou 
sólidos provenientes de atividades industriais, comerciais, agropecuárias, domésticas, 
públicas, recreativas e outras exercidas no estado só poderão ser lançados em águas 
interiores ou costeiras, superfície ou subterrâneas, desde que atendam os padrões 
estabelecidos e não alterem a qualidade das mesmas (CABRAL, 1997). A cidade de 
Belém é mais uma das muitas cidades que carecem de planejamento ambiental em seus 
planos de desenvolvimento ou crescimento urbano, isto, é reflexo de uma história de 
crescimento desordenado que permeia as cidades do Brasil. Na baía de Guajará estão 
concentrados inúmeros complexos industriais, feiras, portos, além de núcleos 
habitacionais que acabam por serem um dos principais atores na degradação da baía. 
Assim, foi possível concluir que não se trata de falta de informação que gera toda essa 
problemática degradativa dos recursos hídricos, mas sim, a falta de atitude e consciência 
ambiental, pois quantidade gritante dos entrevistados tem a informação de que é errado 
jogar lixo na rua, mas, não tem a atitude e consciência de não joga-lo, assim, é 
necessário investir em políticas de conscientização que mudem as atitudes atuais.  
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A ESTRATÉGIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR APLICADO A ALUNOS NO OITAVO 
PERÍODO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TUCURUÍ - 

PA 

COSTA, Wagner Bastos; JUNIOR, S. H. R. 

wadbastos@bol.com.br 

 

Objetivo: Orientar discentes da oitava série do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
Ensino do município de Tucuruí, quanto a temas voltados a educação sexual e 
planejamento familiar, visando diminuir o índice de doenças sexualmente transmissíveis, 
gravidez indesejada e aborto. Conscientizar os jovens pais quanto as responsabilidades e 
cuidados com os bebês e diminuir o índice de evasão escolar, reprovações e desistência 
dos estudos em virtude das obrigações paternais. Em parceira com a Secretaria Municipal 
de Educação estão sendo realizadas palestras e oficinas para alunos da oitava série do 
ensino fundamental, desde agosto de 2007 por graduandos em Enfermagem, abordando 
diversas temáticas como: Métodos Contraceptivos, D.S.T, Gravidez na Adolescência, 
Aborto, etc. Os eventos ocorrem uma vez por semana nas escolas ou no campus 
Universitário, adotando uma metodologia lúdica e envolvente, priorizando o processo 
ensino-aprendizado e a construção intelectual de cada indivíduo. Além das palestras, 
realizamos ainda, uma oficina de cuidados com a saúde do recém nascido para 
primigestas e homens de primeira paternidade. Nesta atividade, é demonstrado desde a 
troca de fraldas, a procedimentos de higiene e limpeza, acolhimento e métodos 
adequados para amamentação, de modo a proporcionar que os jovens pais tenham 
condições de desenvolver suas obrigações escolares e paternais de maneira 
multidisciplinar sem ter que abandonar os estudos durante esse período. Resultados 
Preliminares: Os primeiros resultados apontam total aceitação e envolvimento dos alunos 
e professores com os instrutores da Universidade. Pôde-se verificar uma redução na taxa 
de gravidez, paternidade e ocorrência de D.S.T  entre os estudantes envolvidos no projeto 
em comparação com os casos registrados no mesmo período nos últimos cinco anos que 
contribuíram para a evasão escolar e o abandono dos estudos. Concluímos que a 
estratégia do Planejamento Familiar dentro das escolas, a partir do oitavo período, onde o 
adolescente sente-se mais vulnerável e sensível as transformações do seu corpo e do 
seu modo de vida é uma das melhores maneiras de oferecer a atenção à sua saúde, 
através de uma ação multiprofissional e interdisciplinar, percebendo-o como ser humano 
integral e sua saúde como parte de um amplo processo de qualidade de vida. 
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CONTRIBUIÇÃO DA MORFOLOGIA POLÍNICA NA DELIMITAÇÃO DE CULTIVARES 
DE MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) EM SOLOS TERRA PRETA 

ARQUEOLÓGICA, MUNICÍPIO JURITÍ - PA 

LUCAS, Flavia Cristina Araújo; CARREIRA, Lea Maria Medeiros; SEIDEL  
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As populações tradicionais da Amazônia que habitam o interior da floresta mantêm 
cultivos de subsistência por gerações, devido principalmente às grandes distâncias da 
região que os isolam dos centros comerciais. Geralmente as comunidades escolhem para 
os seus cultivos locais em que estão presentes os solos de Terra Preta Arqueológica 
(TPA), ou também chamados de Terra Preta de Índio (TPI), os quais são caracterizados 
pelo elevado grau de fertilidade e apresentam evidências da ocupação humana pretérita. 
O componente orgânico é oriundo da convergência vegetal natural e da ação antrópica de 
seus antigos habitantes. Nas TPAs são cultivadas diversas espécies de amiláceas, dentre 
estas a “mandioca” (Manihot esculenta Crantz) que é uma das mais significativas e 
promissoras da região amazônica. Suas principais características são facilidades de 
cultivo e adaptação ao clima e solo, o que possibilitou ampla distribuição da espécie em 
quase todas as regiões tropicais da Terra.. Tal disseminação determinou o 
desenvolvimento de centenas de cultivares, representando grande obstáculo para a 
classificação dos mesmos. Considerando todo valor agregado pelo cultivo de M. 
esculenta e a problemática taxonômica envolvida, foi estudada a morfologia polínica de 
quatro cultivares de mandioca, presentes em solo TPAs, provenientes do município de 
Juruti – PA. Botões florais adultos foram acetolisados, medidos, descritos e 
fotomicrografados.. Como caracteres gerais, os grãos de pólen são grandes, apolares, 
esferoidais, inaperturados, sexina intectada, sendo que esta camada externa termina por 
sobrepor-se a nexina. A sexina é constituída de clavas, as quais agrupam-se formando 
rosetas. As clavas diferenciaram-se quanto à forma, de triangulares a quadrangulares, e 
ao número, de cinco a oito. A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada como 
principal ferramenta na caracterização da ornamentação da superfície das clavas, que 
variou de psilado-ondulada, psilado-rugosa a rugosa.. Os dados obtidos evidenciaram 
tênue taxa de variação entre as cultivares, ou seja, os grãos de pólen apresentaram-se 
estenopolínicos. Foi elaborada uma chave polínica a fim de separar os cultivares de 
mandioca analisados. 
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A PREVENÇÃO DA HÉRNIA DISCAL LOMBAR ATRAVÉS DA ATIVIDADE FÍSICA 
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As lombalgias trazem um prejuízo muito grande para a economia do Brasil, pois é a maior 
causadora de pagamentos auxilio doença e a terceira causadora de invalidez no país 
(FERNANDES, 2000). Nesse trabalho apresentar-se á uma maneira profilática para a 
lombalgia do tipo hérnia de disco lombar, na tentativa de diminuir a incidência, melhorar a 
qualidade de vida da população e minimizar a evasão de pessoas do mercado de trabalho 
devido a essa patologia.. Pesquisa Bibliográfica, com coleta de dados baseada nos 
referenciais dos teóricos apontados na bibliografia. O disco intervertebral é uma 
fibrocartilagem que fica entre as vértebras da coluna vertebral. Quando essa estrutura não 
suporta mais a carga ao qual está sendo submetida, começam a aparecer deformidades, 
que vão desde a movimentação do disco até o rompimento do anel fibroso e como 
conseqüência o extravasamento do núcleo pulposo, provocando a hérnia de disco 
(SANTOS, 2003). A atividade física atua como uma das formas de diminuir a possibilidade 
de aquisição da hérnia lombar. De acordo com estudos de JESUS e MARINHO (2006), 
esta trás grandes benefícios para a saúde dessa região da coluna, partir da inserção de 
exercícios resistidos que promovam o fortalecimento do abdômen e dos extensores da 
coluna, evitando encurtamentos que possam levar a uma má postura. Destaca-se 
também a importância dos alongamentos que exercem tração sobre a coluna e 
descomprimem o disco intervertebral. SANTOS (2003) mostra que essa atividade 
beneficia tanto nos indivíduos em tratamento como na prevenção da hérnia.. Ao Término 
do estudo de cunho bibliográfico, propõem-se a prática de exercícios físicos regulares, 
como forma de prevenção da hérnia de disco lombar e de diminuição da incidência dessa 
doença na comunidade. Desta forma, acredita-se que haverá maior numero de pessoas 
ativas e saudáveis realizando suas atividades sem limitações. 
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CARACOL AFRICANO “UMA QUESTÃO AMBIENTAL JUNTO À ESCOLA 
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A questão da educação ambiental se evidencia, efetivamente por problemas que 
acontecem com a deterioração dos ecossistemas. Nesse sentido, as ações educativas 
junto à escola, frente às questões sócio-ambientais, que deve ser voltada para políticas 
públicas o direito à busca de melhores condições de qualidade de vida.E dentre os 
grandes problemas ambientais o causado pelo caracol africano (achatina fulica.) foco 
principal da pesquisa atual. Sabe-se, que o caracol africano em tese tem uma reprodução 
rápida comparado a espécies nativas encontradas na América, porém às inadequadas 
instalações para a produção desse organismo no Brasil fez-se com que ele se proliferasse 
em um pequeno período de tempo, o que causou muitos problemas para a 
população.Baseado nesse cenário isto despertou a curiosidade para prevenir e controlar a 
disseminação desse molusco dentro da região metropolitana de Belém, e ainda levar 
informação pertinente para a escola pública de um modo geral, junto à questão 
ambiental.. Analisar como a escola aplica os procedimentos pedagógicos no tange a 
educação ambiental relacionado à disseminação da informação e o controle do caracol 
africano, utilizando a participação das crianças formulando estratégias de controle 
ambiental, onde o foco dos caracóis seja mais desenvolvido. A importância de extinguir 
esse organismo, visto que em pouco tempo tomou conta de quintais de residências, 
ocasionando possíveis doenças de veiculação hídrica e contaminação dos 
compartimentos bióticos e abióticos dos sistemas. Foi realizada uma pesquisa de campo 
de cunho exploratório, utilizando as abordagens qualitativas e quantitativas. Os sujeitos 
pesquisados foram alunos de uma escola publica no bairro do Jaderlândia (região 
metropolitana de Belém). Esta pesquisa foi operacionalizada por meio de palestra e 
questionários sócio-ambiental, com questões subjetivas e objetivas, para os sujeitos do 
estudo de ambos os sexos. Este trabalho visou esclarecer sobre como o caramujo 
africano prejudica o meio ambiente, assim como ele pode ser prejudicial à saúde, levando 
o conhecimento às crianças a respeito desse assunto que é pouco conhecido mais está 
presente na vida da população. O resultado da analise dos questionários pode-se  
perceber que a maioria das crianças possuía um contato direto com o animal, porém não 
sabiam seus verdadeiros riscos a saúde e a maneira mais correta de eliminá-los.. Todas 
as informações obtidas pela pesquisa foram de suma importância quando se trata do 
controle ambiental e o cuidado com a saúde do ser humano, num aspecto construtivo, 
pôde-se levar conhecimento ao aluno e da comunidade favorecendo o processo de 
ensino e aprendizado no âmbito escola. 
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FORMAS NA TRAVE, UMA IDÉIA INUSITADA PARA O TRATAMENTO 
FISIOTERÁPICO 
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Com o objetivo de melhorar o tratamento de pessoas com dificuldades motoras, 
desenvolvemos um brinquedo que alia entretenimento e eficiência ao exercício de 
fisioterapia. Para tanto, foram realizadas visitas técnicas e estudo dos movimentos 
(exercícios) mais executados pelos pacientes e que estimulam os músculos que 
apresentam algum tipo de anormalidade funcional. Após as pesquisas, constatou-se que 
significativa parcela de pacientes atendidos pela UEAFTO compõe-se de pessoas 
desmotivadas; dessa forma, a necessidade de criar um objeto lúdico e funcional tornou-se 
mais evidente.. Visita técnica ao UEAFTO (Unidade de ensino Assistência de Fisioterapia 
e Terapia ocupacional), onde se observou que os objetos utilizados para exercitar os 
movimentos dos pacientes são monótonos, pois trabalham exclusivamente a parte física 
dos mesmos e deixam de lado a diversão e o raciocínio. Visita técnica ao NEDETA 
(Núcleo de desenvolvimento em tecnologia assistiva e acessibilidade), cujos objetos são 
brinquedos comuns que exercitam os movimentos.  Brainstorming (tempestade de idéias), 
surgimento de varias idéias para fazer um objeto que possua vários tipos de exercícios 
motores e lógicos, além de proporcionar a diversão ao paciente. Escolha da melhor idéia 
e mudanças para o aprimoramento do produto como medidas, materiais, formas e cores. 
Elaboração da maquete eletrônica Experiências práticas com os materiais sugeridos. 
Fabricação do protótipo. As expectativas foram alcançadas. Resultou no jogo que 
consiste em um tabuleiro transparente com quatro pernas de madeira que têm uma 
espécie de dobradiça (1° exercício) fazendo com que elas se dobrem e levantem, 4 traves 
de cores diferentes que são colocadas em velcros localizadas no tabuleiro de acordo com 
sua respectiva cor (2° exercício), dado de cores e dado de números (3° exercício), peças 
de formas e cores variadas com imã embaixo distribuídas de formas aleatórias no 
tabuleiro (4° exercício), pegador com imã na parte superior (5° exercício) e estojo com as 
formas das peças na tampa (6° exercício). O paciente monta o tabuleiro, joga os dados de 
cores e números, coloca a trave de determinada cor, coloca determinada quantidade de 
formas no tabuleiro e depois nas traves com o auxilio do pegador por baixo do tabuleiro e 
guarda as peças encaixando-as pela tampa. O jogo pode ser também jogado em dupla 
tornando-o mais desafiador, e vence quem colocar primeiro todas as formas na trave. Ao 
elaborar o projeto, notou-se que as áreas de fisioterapia e terapia ocupacional têm uma 
ampla utilização de equipamentos em pacientes, sendo um bom segmento na aplicação 
ao designer na inovação de produtos destinado à recuperação mais efetiva de pessoas 
com dificuldades motoras. O grande trabalho é recompensado pelos resultados obtidos e 
pela alegria das pessoas que, ao verem o jogo, sentem o prazer em exercitar-se sem que 
isso pareça uma obrigação. O produto tornou-se lúdico, eficiente, e além de obter 
resultados satisfatórios, faz com que o paciente brinque e até desafie alguém para jogar 
com ele. 
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Esta experiência faz parte das ações do projeto de extensão Educação básica inclusão 
social e educacional, vinculado ao Núcleo de Educação Popular Paulo-NEP do CCSE-
UEPA que desenvolve ações educativas com crianças, jovens e adultos em espaço 
hospitalar público em Belém. Os educandos-pacientes são, em sua maioria, mulheres que 
sofreram escalpelamento, e seus acompanhantes, que são oriundos do campo, de 
comunidades ribeirinhas, de outros municípios do Estado. O trabalho consiste em 
promover ações educativas individuais e coletivas, para alfabetização de jovens e adultos 
não-alfabetizados, fomentar o retorno à escola, daqueles que deixaram de estudar e, 
sobretudo, desenvolver discussões dialógicas críticas e o estímulo à convivência e à 
participação coletiva. No intuito de melhor conhecer as realidades dos sujeitos, iniciamos 
as ações a partir de uma pesquisa sócio-antropológica, que possibilita um levantamento 
inicial do perfil do educando. Complementarmente a essa pesquisa, são realizadas 
dinâmicas pedagógicas que permitem desencadear-se uma rede temática subsidiária dos 
planejamentos das atividades. Em decorrência da rotatividade e da própria situação de 
tratamento de saúde que gera estados de fragilidade dos educandos, esse planejamento 
é marcado pela flexibilidade curricular, pela rigorosidade metódica, considerando o 
contexto significativo do educando. Neste primeiro semestre de 2008, 23 pessoas 
(pacientes e acompanhantes) fizeram parte dos encontros promovidos pelo NEP, no 
Acolher, compondo um grupo de crianças, jovens, adultos e uma idosa. As atividades 
ocorrem sempre de segunda à quarta-feira, das 14h às 15:30h. Vivenciar a Educação 
Popular na comunidade hospitalar, instiga o desafio que a identifica: de inserir-se nos 
mais diversos espaços, com o caráter humanizador de ampliação e apropriação do 
conhecimento dos sujeitos (educandos e educadores), visando a inclusão educacional e 
social dessas pessoas em tratamento de saúde, em uma perspectiva freireana de 
educação. Perceba-se, assim, que a intenção do NEP não implica em favorecer práticas 
assistencialistas como tentativa compensatória, em relação às negações sociais 
cotidianas, mas sim mobilizar a reflexão-ação situando no espaço e no tempo o sujeito do 
conhecimento crítico, problematizador de suas realidades viventes. . Os resultados vêm 
apontando que a presença do NEP nesta comunidade hospitalar, mais do que propiciar a 
alfabetização a jovens, adultos e idosos que foram excluídos da escola, ou encontram-se 
temporariamente afastados, em conseqüência do tratamento, é construir uma prática 
política e ética, que considere as falas dos educandos, seus desabafos, suas angústias, 
bem como seus momentos de silêncio, na perspectiva de juntos superar as dificuldades 
de leitura e de escrita, o preconceito que gira em torno do não-alfabetizado, e da pessoa 
em tratamento de saúde, especialmente a pessoa escalpelada, conquistando 
cotidianamente o direito de ser mais, acreditando nos sonhos, na transformação e na 
vida.  

Palavras-Chave: Educação Popular.  Inclusão Social. Ações Educativas. 
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De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, coleta seletiva é “o recolhimento 
diferenciado de resíduos sólidos previamente selecionados nas fontes geradoras, com o 
intuito de encaminhá-los para reciclagem, compostagem, reuso, tratamento e outras 
destinações alternativas, como aterros, co-processamento e incineração”. A coleta de 
material reciclável mostra-se relevante, pois, além de preservar o ambiente e gerar 
emprego, mantém a cidade limpa e estimula a cidadania. Diante disto, torna-se 
fundamental repensar os resíduos sólidos na Universidade do Estado do Pará objetivando 
a implantação da coleta seletiva de lixo e o cumprimento de um papel sócio-ambiental, 
aliada à necessidade de gerar tecnologia e possibilitar a capacitação discente. Além 
disso, há a necessidade de adequar a UEPA ao Decreto Estadual nº 801, de 15/02/2008 
que institui a obrigatoriedade de separação de resíduos sólidos recicláveis na fonte 
geradora em todos os órgãos da Administração Estadual. A fim de se diagnosticar o grau 
de conhecimento e a opinião dos usuários do CCNT/UEPA sobre as condições de 
geração, acondicionamento e destinação dos resíduos sólidos, bem como a receptividade 
da comunidade à coleta seletiva de lixo foi efetuada entrevista estruturada via 
questionário qualitativo aplicado junto aos vários atores do Centro (alunos, professores e 
funcionários). Foram entrevistadas um total de 50 pessoas, sendo 8 professores, 9 
servidores e 33 alunos. Com a intenção de promover a apresentação do Projeto e realizar 
sua primeira ação de educação ambiental foi promovido no dia 05/06/2008 no CCNT o 
Evento “Repensando o lixo e reciclando idéias no CCNT”. A programação contou com 
palestras, vídeo, apresentação da Cooperativa de reciclagem da Terra Firme 
(CONCAVES), exposição de objetos com sucata produzidos pelos acadêmicos e 
performances teatrais. A análise dos resultados do questionário aplicado aos usuários do 
CCNT gerou dados importantes sobre a aceitação da coleta seletiva e o interesse das 
pessoas em contribuir com esta causa. De acordo com os resultados, apenas 30% dos 
usuários contribuem para manter o centro limpo e apenas 53% acha que a coleta seletiva 
funcionará de verdade. Esses dois resultados são apenas dois exemplos da pesquisa 
que, após ser analisada reforça a idéia de que é extremamente necessária a realização 
de ações de educação ambiental. Com isso, a realização do Evento foi oportuna para 
criar fórum de atenção, agregar esforços comuns, debater e esclarecer a questão dos 
resíduos sólidos neste espaço acadêmico. Foram pesquisados e confeccionados 
inúmeros objetos com sucata a fim de promoverem a aproximação com o conceito de 
reaproveitamento, a capacitação da equipe e seu posterior repasse em atividades futuras 
de Educação Ambiental dentro e fora do ambiente acadêmico em questão. . A pesquisa 
evidenciou que a coleta seletiva de lixo inserida no ambiente da UEPA, como unidade-
piloto inicialmente no CCNT, é necessidade premente. Intuitivamente, uma parcela 
discreta da comunidade acadêmica vislumbra que a coleta seletiva pode representar uma 
ação importante e eficaz. Outra parcela acha importante, mas, tem pouco conhecimento a 
respeito. As ações de educação ambiental realizadas propiciaram o fortalecimento e a 
capacitação do grupo da pesquisa, ao mesmo tempo em que criou no CCNT um ambiente 
de discussão e atenção acerca da necessidade de uma boa gestão dos resíduos sólidos 
na UEPA. 
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A educação ambiental está cada vez mais assumindo um papel importante em nossa 
sociedade, por se tratar dos cuidados que se deve ter com o meio onde vivemos e por 
este meio está sendo ameaçado por modificações do próprio homem. Nessa perspectiva 
nota-se quanto é importante a educação ambiental nas escolas e como esta vem se 
tornando uma questão de cidadania e de política. O trabalho da educação ambiental 
dentro das escolas com os mais jovens torna-se de suma importância por estes desde 
cedo já terem em mente o valor dos cuidados que se deve ter com o meio,  
Baseado neste princípio, o Grupo Unificado de Educação Ambiental (GUEAM) da 
Universidade Federal do Pará, realiza um trabalho de educação ambiental com jovens 
estudantes pescadores, estimulando o melhoramento da educação ambiental na vila, bem 
como da qualidade de vida dos moradores. . O trabalho de extensão na Vila de Bonifácio 
teve início em fevereiro de 2007 com apresentação prévia do projeto à comunidade 
envolvida. Conversas informais com a comunidade escolar foram regularmente 
desenvolvidas, com o intuito de verificarmos a estrutura do ensino, a origem e formação 
dos docentes e a realidade ambiental da escola. Questionário semi-estruturado foi 
aplicado aos alunos do ensino fundamental para averiguarmos a relação destes com a 
pesca, principal atividade econômica da Vila em estudo. Visitas regulares foram feitas à 
Vila para conhecermos a rotina dos moradores, bem como o manuseio e o destino do lixo. 
Assim pode-se também reunir professores da escola da vila para uma oficina de 
reciclagem, com materiais que eles mais desperdiçam tanto na escola quanto na 
comunidade. Este trabalho é coordenado pelo Grupo unificado de Estudos de Educação 
Ambiental (GUEAM) da Universidade Federal do Pará - Campus Universitário de 
Bragança. Nas entrevistas com os alunos verificou-se que 84% deles são filhos de 
pescadores e 60% pescam regularmente. Esses dados revelam que a maioria dos 
estudantes do ensino fundamental está diretamente envolvida na atividade pesqueira.  A 
partir dessas situações propomos aos alunos do ensino fundamental a criação de um 
grupo de agentes ambientais, esse agentes conseguiram expandir as informações por 
toda a comunidade de Bonifácio. Oficina de reciclagem foi ofertada aos professores com 
propósito de solidificar um grupo que realize reciclagem na escola e com isso os materiais 
que mais são disperdiçados são usados para fazer recursos reciclados para escola. Foi 
elaborado e entregue também a comunidade escolar o perfil da Vila, abrangendo 
aspectos geográficos, socioeconômico, educacional e ambiental, para que seja utilizado 
nos planejamentos docentes. De acordo com o trabalho em questão, constatou-se que os 
ensinamentos que a Universidade Federal do Pará (UFPA), juntamente com o Grupo 
Unificado de Educação Ambiental (GUEAM) leva para a Vila de Bonifácio só vêm 
trazendo progresso para ambas, uma vez que, ao mesmo tempo em que o GUEAM busca 
com o projeto melhorar a qualidade de vida dos moradores da vila através da educação 
ambiental, estes repassam seus ensinamentos em uma troca direta de conhecimento, 
beneficiando todos os envolvidos no projeto. Já se observa que os professores a partir do 
projeto, já conseguem estar trabalhar em suas aulas a realidade de seus educandos, 
fazendo com que estes estejam mais a vontade em seus estudos, pois aprendem sempre 
relacionar algo novo à sua realidade, em uma troca direta de ensino e aprendizagem. 
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DANÇA-EDUCAÇÃO UM ESTUDO DE CASO 

PITÁGORAS, Daniela Coelho; DERGAN, João Carlos Cunha; COELHO, Carolina 

danielauepa@hotmail.com 

 

O estudo investiga o  movimento corporal que é  percebido dentro do espaço escolar 
como uma troca de impulsos.  A inatividade física funciona como punição e a liberdade de 
se movimentar como menção um tributo. Estas atitudes evidenciam que o movimento é 
sinônimo de prazer e o sedentarismo, de desconforto. A pesquisa  se desenvolveu a partir 
de uma abordagem qualitativa na forma de estudo de caso, em uma escola  pública de 
Belém-Pará, tendo como sujeito da pesquisa 60 adolescentes,   30 do sexo masculino e 
30 do sexo feminino na faixa etarias de 12 16 anos , Foi realizada a coleta de dados a 
partir de uma entrevista semi-estruturada, seguida da técnica da observação e do exame 
físico. As magnitudes mate matizáveis indicam que cem por cento dos entrevistados 
concordando com a importância da atividade corporal ser desenvolvida na escola e que a 
dança pode ser uma forma de compreender o corpo. Segundo STRAZZACAPPA (2004), 
a dança no espaço escolar busca o desenvolvimento não apenas das capacidades 
motoras das crianças e adolescentes, como de suas capacidades imaginativas e criativas. 
. Concluimos que as  atividades de dança se diferenciam daquelas normalmente 
propostas pela educação física, pois não caracterizam o corpo da criança como um 
apanhado de alavancas e articulações do tecnicismo esportivo, nem apresentam um 
caráter competitivo, comumente presente nos jogos desportivos. Ao contrário, o corpo 
expressa suas emoções e estas podem ser compartilhadas com outras crianças que 
participam de uma coreografia de grupo. O corpo está em constante desenvolvimento e 
aprendizado. Possibilitar  o movimento da criança e do adolescente na escola; oferecer 
oportunidades de exploração das possiblidade dos movimentos motor é um caminho para 
a educação pela dança. 
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QUIZ CIÊNCIAS DA RELIGIÃO: abordando o universo das ciências da religião 
através de um divertido jogo de perguntas e respostas 

BARBOSA, Adrielson Acácio de Lima; ARAGÃO, M. DA S. ; GOMES, A.  W.  S.;  

adrielson-19@hotmail.com 

 

Com a mentalidade construída na sociedade pelo antigo modelo de ensino religioso, 
atualmente, o curso de Ciências da Religião é percebido em geral, como um curso 
teológico ou catequético. Isto implica num distanciamento de grande parte dos 
interessados por essa graduação. Percebemos que a falta de informação também 
corrobora com o desinteresse dos vestibulandos em conhecer as dimensões teórico-
metodológicas que o referido curso oferece para a compreensão do fenômeno religioso. 
Por isso surgiu a necessidade de desenvolver uma didática que crie no público alvo a 
curiosidade e, ao mesmo tempo, interesse pelo conhecimento que o curso de Ciências da 
Religião disponibiliza à sociedade. Assim, através de um QUIZ (jogo de perguntas e 
respostas), abordamos, na Feira Vocacional da UEPA, realizada em agosto de 2008, 
questões que perpassam pelo cotidiano religioso mundial, nacional e local; explicando, 
sob prismas científicos, diversas questões que tocam a religião e a religiosidade. O 
trabalho realizado partiu da metodologia baseada nas idéias de Piaget sobre a utilização 
do lúdico no processo ensino-aprendizado. Abarcou a concepção de que “os jogos fazem 
parte do ato de educar, num compromisso consciente, intencional e modificador da 
sociedade (...) é tornar o indivíduo consciente, engajado e feliz no mundo”.(PIAGET apud 
Nicolett & Guerra, pp. 92). Sendo assim utilizou-se de componentes comuns presentes no 
meio sócio-cultural para a captação e interatividade que, intermediada pelo lúdico, 
demonstrou vários vínculos de identidade do público presente na feira vocacional com as 
dimensões teórico-metodológico do curso de Ciências da Religião. Através da ludicidade 
do jogo, criamos laços de interação entre os alunos da UEPA presentes no estande e o 
público-alvo. Construiu-se grande interesse nos participantes do QUIZ, pelo curso 
exposto, repassando grande quantidade de informações, tanto sobre o curso enquanto 
profissão, quanto sobre as perspectivas que este trás a respeito das suas diversas 
análises científicas do fenômeno religioso. Foi exposta a extensão de ramificações que a 
religiosidade atinge na sociedade, tal como é observado no caso da mídia televisiva e 
cinematográfica; nas relações políticas e econômicas; na conexão existente entre as 
diversas ciências humanas e exatas, captando, dessa forma, a curiosidade e a atenção 
do público presente. Foi possível ainda, desmitificar muitas idéias que público participante 
tinha acerca do curso, já que o QUIZ possibilitou diversos questionamentos e discussões 
acerca das várias concepções e vertentes na área teórico-metodológica e profissional do 
curso de Ciências da Religião. Com uma metodologia, que para muitos educadores 
considera-se inovadora, foi possível difundir muitas informações pertinentes sobre o curso 
de Ciências da Religião que, até então, muitas pessoas que compareceram ao estande 
deste, desconheciam. Através do processo de identificação e identidade que 
conseguimos despertar no indivíduo participante do QUIZ, sob a égide de curiosidade 
trazida consigo pela falta de informação, pudemos criar laços de respeito e reciprocidade 
com o público; conseguimos desmitificar muitas concepções construídas no decorrer do 
desenvolvimento histórico do ensino religioso brasileiro que, possibilitavam por vezes, a 
propagação de concepções preconceituosas do profissional e do curso de Ciências da 
Religião. 
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TRANSFORMANDO LIXO EM LUXO 

FERREIRA, Eliane Brito; GELL, Karolina Almeida; FARO, Lene de Souza 

lilica-uepa@hotmail.com 

 

Este trabalho socializa uma ação pedagógica desenvolvida na VII Jornada de Educação 
cientifica e social para a juventude, coordenado pelo Núcleo de Estudos Científicos, 
Ambientais e Práticas Sociais - Necaps – da Universidade do Estado do Pará. Esta 
atividade foi realizada no campus do CCSE da referida Universidade no dia 21 de Junho 
de 2008,que objetivou promover uma discussão acerca da importância de se manter a 
qualidade do ambiente, dando novo sentido a materiais considerados lixo a partir de 
atividades pedagógicas que buscam incentivar os jovens a reutilizar materiais a partir de 
atividades diversas. A metodologia foi desenvolvida de acordo com a proposta 
metodológica do Necaps, que se caracteriza por uma atividade de caráter qualitativo 
voltado para pesquisa-ação organizado em três momentos. O primeiro momento foi a 
atividade de acolhida chamada de “Auxílio Mútuo”, que consistiu em uma dinâmica inicial 
de relacionamento inter e intra- pessoal que procurou discutir valores e sentimentos que 
ressaltaram o valor do próximo em nossa vida , assim como também o trabalho em 
coletividade. O segundo momento foi à atividade de conhecimento específico, no qual 
abordamos a importância dos 3R’s (reutilizar, reciclar e reduzir); as cores do lixo para 
realização da coleta seletiva e a construção de um objeto artesanal feito com materiais 
reaproveitáveis. . Essa atividade teve o propósito de despertar nos jovens a importância 
da reutilização e valorização dos materiais provenientes do lixo propiciando uma 
consciência ambiental ecológica. O terceiro momento é tido como atividade de despedida, 
onde reunimos o grupo para uma reflexão acerca do que foi discutido e produzido, por 
eles, com os materiais reutilizáveis, além do que eles sugeriram que houvesse um 
período maior para o desenvolvimento da atividade. Considerando o grande empenho dos 
jovens na realização de todos os momentos da oficina é possível afirmar que houve um 
bom nível de aceitação da mesma, pois eles manifestaram interesses em aplicar os 
conhecimentos adquiridos em seu dia-a-dia. 
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TRILHAS DA VILA, PONTES DE SABERES: educação popular com crianças na Vila 
da Barca 

SOUSA, Ana Telma Monteiro de; CARVALHO, Manuela Lima; COSTA, Luciane 

antelma@amazon.com.br 

 

O referido projeto é desenvolvido na Vila da Barca desde o ano de 2007, localizada no 
bairro do Telégrafo, entorno da Universidade do Estado do Pará, na Cidade de Belém, se 
constitui como uma área de ocupação e risco social. A partir das peculiaridades da 
comunidade, o projeto objetiva realizar ações interventivas de cunho pedagógico, lúdico e 
cultural de abrangência social por meio da educação popular em sua intrínseca relação 
com a saúde e o ambiente para crianças de 06 a 14 anos de idade. Mediante práticas 
interventivas embasadas: na garantia da qualidade de vida; aperfeiçoamento escolar; e a 
construção de uma consciência cidadã crítica e ambiental, no que concerne a arte-
educação como base para tais atividades. As práticas aqui socializadas estão vinculadas 
ao NEP (Núcleo de Educação Popular Paulo Freire) e ao grupo PESCA (Práticas 
Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia).. Metodologicamente, o projeto apresenta 
dois momentos: primeiro o de Formação Continuada da equipe multidisciplinar 
desenvolvida uma vez por semana (2ª feira), cujo intuito é analisar o marco teórico 
abordado na prática pedagógica, de modo a promover a reflexão-ação-reflexão da equipe, 
concomitantemente, aos resultados oriundos do processo de intervenção social na área 
foco do projeto; o segundo momento corresponde à efetivação do trabalho educativo-
pedagógico junto às crianças residentes da área de palafitas da Vila da Barca, (4ª feira), 
viabilizado tal trabalho pela arte-educação, desenvolvendo-se teatro de fantoches, 
oficinas de material reciclável, origami, palestras, sessões musicais, dinâmicas de grupo e 
exposição da produção cultural, bem como ensaios musicais com os instrumentos: flauta 
e violino arraigados a cantigas populares do cotidiano das crianças. As práticas 
educativas referendadas estão vinculadas aos eixos temáticos: Educação Popular, Saúde 
e Ambiente. Dentre os resultados parciais, enfatizamos a construção de saberes de forma 
gradativa e a sensibilização de crianças e adolescentes dos problemas infra-estruturais e 
socioeconômicos, por meio das atividades de prática-pedagógica abarcadas pelos temas 
geradores: participação popular, identidade cultural, moradia, saneamento, higiene, 
natureza e educação ambiental. Nesse sentido, ressaltamos, a elevação do envolvimento 
das crianças no projeto a partir da análise do grau de assiduidade, elevada de forma 
gradual ao longo do ano dentro de uma proporção de 35%. Atualmente o projeto 
desenvolve-se com um universo de 37 crianças assíduas e participativas. As oficinas 
artesanais estão previstas para acontecer no decorrer do período correspondente de 
setembro até dezembro, cujo respaldo teórico foi construído através das dinâmicas, 
palestras e rodas de conversas direcionadas pelas crianças em interação com a equipe 
do projeto.. Consideramos que profissionais e acadêmicos da área de Pedagogia 
agregam-se aos acadêmicos de terapia Ocupacional e música, com a intencionalidade de 
prover ações interdisciplinares, que busquem construir saberes agregados na área da 
educação e da saúde, observando quanto de contribuição cada área de conhecimento 
pode fornecer à outra e quando em parceira, podemos possibilitar ações mais 
abrangentes e significativas junto á sociedade, sempre em favor da cidadania e promoção 
da saúde e da qualidade de vida da população. Nessa perspectiva, a partir das atividades 
pedagógicas, lúdicas e culturais propostas pelo projeto, houve a construção de uma teia 
de conhecimento, por meio dos caminhos trilhados de acordo com as pontes de saberes 
do meio e das relações sociais estabelecidas na Vila da barca, constituída por todos que 
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compunham, de forma direta ou indireta, o grupo do Trilhas, tais como:crianças, 
educandos, professores, comunidade. 
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RECICLAGEM: Uma alternativa de vida e uma concepção ambiental 

BARROS, Suellen de Nazaré Costa; POLON, Maria Jousiele Castro 

susubarros82@yahoo.com.br 

 

A oficina de reciclagem faz parte do grupo unificado de educação ambiental GUEAM do 
campus de Bragança – Pa e vem desenvolvendo trabalhos em escolas municipais e 
estaduais, atendendo além de Bragança outros municípios circunvizinhos. De forma que 
as oficinas possibilitem a sensibilização para a importância de reciclar, reutilizar materiais 
assim como reduzir, o que gera desperdício e tenha maior expansão da educação 
ambiental na sociedade. A oficina oferta em média quatro oficinas e mini-cursos por 
semestre e as atividades têm cunho teórico prático com apresentações e estudos de 
materiais reciclados ou não reciclados, como também a seleção do lixo. Esclarecimento 
da importância de reciclar e reutilizar, pois com isso economiza-se energia, água, evita-se 
corte de árvores, entre outros. As etapas práticas são as oficinas em que tem o 
desenvolvimento de técnicas artísticas com papel, jornal, sucatas, embalagens, garrafas 
pet, etc. Materiais que seriam lixo, no entanto são transformados em algo utilizável.  
E por último a proposta do implantamento da oficina de reciclagem no local ofertado, para 
gerar fonte de renda com os objetos confeccionados. As oficinas têm proporcionado o 
conhecimento sobre educação ambiental, que partindo disso tem formado agentes 
multiplicadores sensibilizados, que buscam obter uma renda sustentada para população. 
Através da expansão e do esclarecimento sobre os impactos ambientais que o lixo 
proporciona procura-se também obter novas respostas dos indivíduos para evitar o 
desperdício. As escolas são as maiores divulgadoras para sensibilização ecológica, 
formando agentes multiplicadores para desenvolver e aplicar a criatividade com materiais 
que serão transformadas em uma renda sustentável. No atual contexto em que se 
encontra a sociedade, com uso e abuso dos recursos naturais e artificiais, a reciclagem 
torna-se um fundamental instrumento para combater os impactos ambientais. E são os 
pequenos projetos como este que podem ser exemplo para que outros unam forças para 
divulgar um ato de amor e respeito a natureza. 
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COMO ESTAMOS FAZENDO A DISCUSSÃO DA SEXUALIDADE: primeiras 
aproximações 

ANDERSON, Klaissa Verônica dos Santos; BENTES, N. O.; ANDERSON, K. K. S. 

kvdsa_25@yahoo.com.br 

 

Há alguns anos atrás a sexualidade era tema absolutamente proibido, principalmente para 
as crianças, por ser considerado tema obsceno, impróprio. No entanto, no presente 
contexto, as músicas, as ações, a televisão e as brincadeiras das crianças têm esta 
temática cada vez mais abordada, levando-as a pensarem, discutirem e perguntarem 
sobre o assunto. Nesse sentido, faz-se necessário que pais, educadores e a escola 
tenham explicações para dar. Explicações convincentes e verdadeiras, pois a partir daí, 
elas irão consolidar o assunto e satisfazerem sua curiosidade, respeitando aos outros e a 
si. A partir desta reflexão, procura-se analisar e discutir temas relacionados à sexualidade 
para descobrir como fazer emergir o assunto. Nesse movimento, investigar de quem é 
esta responsabilidade de discussão do tema comas crianças: se dos pais, dos 
professores ou da escola. E se há um responsável para tratar as questões. Para alcançar 
a compreensão do tema sexualidade, no campo pedagógico, o embasamento teórico 
foram os autores, César Nunes (2006), Edna Silva (2006) e Léa Lenner (2003), que 
abordam a educação sexual da criança e a maneira como os pais e professores reagem 
sobre as atitudes delas sobre o assunto, de maneira pedagógica e educativa. Para estes 
autores, o assunto ainda é polêmico, por isto, necessita ser exaustivamente estudado e 
refletido com as crianças e jovens para evitar que conheçam de formas menos 
recomendáveis, como revistas e filmes.Pautada nos autores citados, realizei entrevista 
com professores da rede pública e privada, para compreender o envolvimento com o 
tema. A pesquisa engloba a envoltura familiar e escolar no processo de educação sexual. 
A idéia é fazer um levantamento da situação para saber como a educação sexual é 
trabalhada com as crianças, seja pelos pais e professores encarregados de formar o ser 
em formação. Parte dos professores reduziu o tema “sexualidade” às características 
biológicas do ser humano, outros, escreveram ser apenas um tema presente, o que revela 
a fragilidade da educação sexual na escola. No conceito de educação sexual, as resposta 
foram variadas, de mecanismo de esclarecimento, na escola, dos assuntos que a família 
não daria conta de responder, até a conscientização dos próprios alunos sobre seu corpo, 
chegando a ser um assunto que diz respeito a outras pessoas, para que elas 
compreendam e depois expliquem o que significaria sexualidade. Sobre a 
responsabilidade da família, parte dos professores foi unânime ao ‘elegê-la’ como 
fundamental neste processo educativo, sendo a “primeira educadora sexual da criança” e 
responsável pela orientação da sexualidade, tratando o assunto de forma aberta. Apenas 
uma professora relatou ser somente da família esta responsabilidade de educação sexual, 
o que aponta ser indicador do silenciamento da questão por parte do professor na escola. 
Percebe-se que alguns professores se mostram interessados e preocupados com a 
questão sexual, o que é muito satisfatório, apesar de ser uma minoria. É a partir do 
debate (em casa e na escola) que podemos melhorar os rumos da sexualidade entendida 
e absorvida pelas crianças. Reduzir o assunto às questões biológicas dos livros didáticos 
ou ‘fingir’ que nada está acontecendo ainda é muito comum. Enquanto isto acontece, a 
criança está no meio sem respostas ou com as respostas erradas. Todos, juntos, 
devemos assumir esta responsabilidade e falar sobre sexualidade com ela, respeitando 
sua curiosidade, idade e condição, antes que elas aprendam com os ‘deseducadores 
sexuais’ que estão espalhados por todos os lados (conversas alheias que tratam do tema 
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de maneira pejorativa, filmes eróticos) despreocupados com a sua boa formação. Deve-se 
deixar o preconceito de que este não é assunto de/para criança. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA NA 
PRODUÇÃO DE MASSA DE CARANGUEJO-UÇÁ NA VILA DE GUARAJUBAL 

LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM - PA 

CARDOSO, Jonnahta Monteiro; CUNHA, Pámela Stephany Jennings; LISIANE 

Jonnmc_lp@hotmail.com 

 

O estado do Pará é, na atualidade, o mais importante produtor de pescado do Brasil e 
destina grande parte de sua produção para o mercado externo. 
O município de Marapanim-PA possui uma vasta história e patrimônio cultural, é 
referência na produção de pescado e da massa de caranguejo, suprindo o mercado local 
e alguns municípios do estado como Castanhal, Belém, entre outros . No entanto, o 
produto ainda é comercializado informalmente, isto é, desprovido do conhecimento e 
aplicação de boas práticas que influenciam na qualidade do pescado. Para 
comercialização de produtos pesqueiros é necessário uma série de processos higiênicos 
e medidas de controle que garantam a boa qualidade do pescado. No caso dos 
crustáceos, em específico, do caranguejo, há dificuldades no seu processamento, desde 
a captura no qual é feita de forma manual, até a comercialização que no caso da massa 
deve ser mantido a temperaturas baixas para evitar a decomposição por enzimas e 
microorganismos. . O trabalho foi realizado no município de Marapanim-PA, com a 
comunidade de Guarajubal, localizado na mesoregião do nordeste paraense, a 142 km da 
Capital do Estado. ESCOLHA DO LOCAL A coleta foi realizada na melhor estrutura 
disponível, para que o resultado não fosse previsível. AMOSTRAS. Foram coletadas 
cerca de 800g de amostras de massa de caranguejo COLETA E TRANSPORTE DAS 
AMOSTRAS Durante a coleta não houve contato direto com a amostra. Foram 
armazenadas em gelo escama com cerca de 70 a 75% de gelo. Perdendo no trajeto, 
cerca de 10 a 15 % de gelo. REALIZAÇÃO DAS ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS 
As análises foram a determinação de bases voláteis totais (BVT) segundo LANARA, Gás 
Sulfidríco, Ph, Prova da Cocção. Realizadas segundo as normas analíticas do Instituto 
Adolfo Lutz. REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES MICROBIÓLOGICAS 
As análises microbiológicas foram: a contagem de coliformes a 45°C, Pesquisa de 
Salmonella e Contagem de Staphylococcus aureus. Segundo o Ministério da agricultura.  
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS Os resultados obtidos das análises físico-químicas foram 
comparados a Portaria nº 185 de 13/05/1997 Bases Voláteis Totais (BVT) 
A amostra de caranguejo apresentou um valor de 37, 84 mg/100g, valor superior ao 
permitido (30mg/100g). Trimetilamina (TMA) A massa do caranguejo apresentou valor de 
2,128 mg N/100g e dentro do permitido (1 a 4) Gás Sulfídrico. A amostra não apresentou 
enegrecimento acentuado, de acordo com a legislação. pH 
A amostra apresentou pH de 7,84. Acima do permitido de 6,8. Prova da Cocção 
Na prova de cocção, o odor amoniacal sulfídrico ou de ranço foram identificados, mas não 
de forma tão acentuada. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS Coliformes a 45°C. A amostra 
apresentada de com 3 x 10.g-1 esteve dentro dos padrões vigentes legais. Salmonella  
spp não houve presença de salmonella spp, atendendo a legislação Staphylococcus 
aureus A amostra apresentou 1,0 x 101 (UFC/g), portanto esteve dentro do limite vigente 
legal que é de 103 (UFC/g). Na avaliação das condições higiênico-sanitárias durante o 
processamento da massa do caranguejo-uçá, notou-se que o maior problema da 
comunidade de Guarujubal, Marapanim-PA não é a falta de conhecimento sobre as 
conseqüências de condições de produção higiênico-sanitárias insatisfatórias, mas a falta 
de incentivo financeiro, organização social e interesse de todos na melhoria das etapas de 
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produção. Através das análises físico-químicas microbiológicas realizadas na amostra 
coletada, foi comprovado que o maior problema enfrentado consiste na falta de estrutura 
física, o que contribui para a desmotivação dos manipuladores em permanecer 
freqüentemente fazendo uso das boas práticas de fabricação. Apesar da preocupação 
com o extrativismo desordenado no manguezal e da possibilidade de escassez do 
caranguejo-uçá, já que ele é o suporte econômico da comunidade. 
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LEVANTAMENTO DE MOSQUITOS DA FAMÍLIA CULICIDAE (DIPTERA) NA ESPÉCIE 
PANDANUS BAPTISTI HORTI NO MUNICÍPIO DE MOJÚ, PARÁ 

LOPES, Sebastião Cunha 

sebclopes@yahoo.com.br 

 

A espécie P. baptisti é uma planta ornamental exótica que pertence a família 
pandanaceae  e que acumula água nas axilas das folhas. Plantas que acumulam água em 
suas estruturas e que propiciam um micro-habitat favorável ao desenvolvimento da fauna 
são denominadas fitotelmatas.. O levantamento foi realizado no Núcleo Universitário 
Regional do Baixo Tocantins (NURBAT-UEPA). A coleta foi realizada em 10 plantas, com 
o tamanho variando de 1 a 2 metros de altura. Os imaturos de mosquitos foram coletados 
em cerca de 10 axilas foliares de cada planta e criados em laboratório até a fase adulta, 
na qual foi feita a identificação através de chaves de identificação. As coletas foram 
realizadas semanalmente no período de abril a julho, em cada indivíduo selecionado, 
totalizando 16 coletas, concomitantemente foi realizada a medida da precipitação 
pluviométrica diariamente, através de coletores.. Coletou-se 71 imaturos dos quais 52 
foram identificados, sendo 40,38% Wyeomyia melanocephala, 34,62% Limatus durhamii, 
17,30% Limatus flavisetosus, 3,85% Limatus pseudomethysticus e 3,85% Limatus sp., 
das quais Li.durhamii e Li.flavisetosus são transmissoras de doenças.. Logo a espécie P. 
baptisti pode  ser considerada criadouro artificial de culicídeos. 
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PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TERMINAL PETROQUÍMICO DE 
MIRAMAR E SUAS INFLUÊNCIAS  NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

SENA, Ana Paula Alves; SENA, F. A.; PONTES, A. N.; SANTOS, C. M. A. O.; SENA, B.  

fasena1@hotmail.com 

 

Este trabalho vem socializar as experiências vivenciadas pelos participantes do Projeto de 
Educação Ambiental no Terminal Petroquímico de Miramar em Belém do Pará, e analisar 
a influência dessa prática na vida dos trabalhadores deste local e em particular dos 
professores que além de serem pessoas importantes nesta luta frente aos problemas 
ambientais desencadeados pela falta de respeito das pessoas com a natureza e com seu 
próprio semelhante, são agentes de difusão de conhecimentos e de posturas e também 
formadores de opiniões e de cidadãos. Diante deste contexto, o estudo tem como objetivo 
diagnosticar como ocorre a relação do professor com a temática ambiental e como se 
desenvolve em sala de aula. Além disso, busca avaliar a influência do projeto de 
Educação Ambiental no terminal petroquímico de Miramar na Escola Nossa Senhora de 
Fátima I, como também na vida dos educadores e educandos. Na obtenção de dados 
foram aplicados questionários com questões referentes à temática ambiental, para 
professoras que trabalham na escola Nossa Senhora de Fátima I, as quais participaram 
do projeto de Educação ambiental promovido pelo Terminal Petroquímico de Miramar. 
Analisamos os questionários e as atividades desenvolvidas na escola com a participação 
das professoras no projeto no decorrer do ano de 2007. A pesquisa foi tipo qualitativa. 
Verificamos que na escola são desenvolvidas atividades e projetos referentes ao tema, 
com a contribuição dos professores independente de sua área de atuação profissional, 
uma vez que, analisando a fala das professoras entrevistadas, o que ficou mais presente 
foi os questionamentos acerca: 1) da interdisciplinaridade; 2) da responsabilidade de se 
formar sujeitos ecológicos; 3) da importância de conscientizar e envolver a comunidade 
nesse processo de reflexão e 4) de ver a educação ambiental como um novo horizonte 
para o campo da pesquisa, através da busca de soluções dos problemas ambientais, com 
leituras e conversas com outros educadores sobre a temática ambiental.. A partir dos 
questionários, das observações e das vivências concluimos que o curso de educação 
ambiental realizado através do projeto, que é uma parceria CDP/UFPA, provocou 
mudanças no comportamento da escola. Por exemplo: percebemos uma grande influência 
dos projetos elaborados durante o ano todo, os quais tinham foco ambiental como a feira 
cultural da escola Nossa Senhora de Fátima I, onde observamos o grande interesse e 
domínio de conteúdos dos alunos e professores, o que foi expresso através de suas 
colocações orais acerca do seu respectivo tema, além da criatividade mostrada ao 
produzirem os mais variados tipos de metodologias e materiais - como maquetes, 
sucatas, faixas e ambientes - que retratassem um ambiente com folhas secas jogadas 
pelo chão entre muitos outros, transformando a feira cultural em algo mais prazeroso e 
atrativo para os visitantes e para os próprios alunos, além de proporcionar vivências 
únicas sobre a temática ambiental. 
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IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO – BPF EM UMA REDE DE 
COZINHA INDUSTRIAL, LOCALIZADA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, 

PARÁ 

RODRIGUES, Keyla Silvana Alves; SILVA, Tainá Nazaré 

keylasilvana10@yahoo.com.br 

 

Nas sociedades modernas, as dificuldades impostas pelos longos deslocamentos e a 
extensa jornada de trabalho, impedem que um grande número de pessoas realize suas 
refeições regulares em família. Para uma expressiva camada da população, a refeição 
fora do lar, em unidades de alimentação e nutrição, é uma das alternativas viáveis 
(CARDOSO, et al.,2005). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais 
de 70% dos casos de enfermidades transmitidas pelos alimentos têm origem no seu 
manuseio inadequado (VENTURI et al., 2004).  Os manipuladores de alimentos são 
considerados um dos principais veiculadores e transmissores de microrganismos aos 
alimentos. Assim, o presente trabalho objetiva avaliar as condições higiênico-sanitárias de 
uma rede de cozinha industrial na região Metropolitana de Belém-Pará, prestar 
treinamento aos funcionários e proprietário da cozinha, e elaborar um Manual de Boas 
Práticas de Fabricação. Para a realização do presente trabalho foi escolhida uma rede de 
cozinha industrial (5 cozinhas) localizadas na região metropolitana de Belém – Pará. Em 
cada cozinha, foram realizadas duas visitas, com intervalos de 15 dias, por um período de 
três meses. Foi realizada a avaliação visual e aplicação e preenchimento do check-list  
para a caracterização das condições higiênico-sanitárias dos manipuladores, da estrutura 
física da cozinha, e dos utensílios e equipamentos, envolvidos com a preparação dos 
alimentos. Após as visitas realizadas nos estabelecimentos, A partir daí, fez-se necessário 
a implantação do p programa de BPF e a elaboração do Manual , com base nas Portarias 
n°.368, de 04 de setembro de 1997 (Regulamento técnico sobre as condições higiênico-
sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos 
produtor/industrializadores de alimentos) e Portaria n°. 216 (para preparação de manual 
de Boas Práticas de Fabricação). Para a realização do presente trabalho foi escolhida 
uma rede de cozinha industrial (5 cozinhas) localizadas na região metropolitana de Belém 
– Pará.  Em cada cozinha, foram realizadas duas visitas, com intervalos de 15 dias, por 
um período de três meses. Foi realizada a avaliação visual e aplicação e preenchimento 
do check-list para a caracterização das condições higiênico-sanitárias dos manipuladores, 
da estrutura física da cozinha, e dos utensílios e equipamentos, envolvidos com a 
preparação dos alimentos. Após as visitas realizadas nos estabelecimentos, A partir daí, 
fez-se necessário a implantação do p programa de BPF e a elaboração do Manual , com 
base nas Portarias n°.368, de 04 de setembro de 1997 (Regulamento técnico sobre as 
condições higiênico-sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos 
produtor/industrializadores de alimentos) e Portaria n°. 216 (para preparação de manual 
de Boas Práticas de Fabricação). Pode-se concluir que a implantação do programa de 
qualidade Boas Práticas de Fabricação – BPF e o treinamento oferecido aos 
manipuladores e ao proprietário da Rede de Cozinhas Industriais, foram essenciais, 
proporcionando inúmeras adequações e melhorias no que se refere às condições 
higiênico-sanitárias dos manipuladores de alimentos, da estrutura física e do processo de 
elaboração dos alimentos. É necessário deixar evidente que todas as cozinhas analisadas 
apresentaram melhoria na maioria dos itens do programa de BPF, com percentagens de 
melhoria de 71,4% (cozinhas A, B, D e E) e de 85,71% (cozinha C). Para que o setor 
alimentício possa sempre oferecer aos consumidores alimentos de qualidade higiênico-
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sanitária, este trabalho sugere que os órgãos municipais, estaduais, federais, e os órgãos 
fiscalizadores intensifiquem os treinamentos, a partir de cursos e palestras, para que 
todos os manipuladores de alimentos possam ter conhecimento dos sistemas de controle 
de qualidade. 
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ASPECTOS AMBIENTAIS FLÚVIO-ESTUARINOS DA PORÇÃO SUL DA BAÍA DO 
MARAJÓ (MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, PA) 

CALDAS, Ronniere Lopes; SANTOS, Ana Paula Everdosa dos; WATERLOO 

ronnilc@yahoo.com.br 

 

O estuário Marajó (00º38’ a 01º35’ S e 47º19’ a 48º54’ W) banha a região metropolitana 
de Belém (PA) e adjacências,e influi diretamente na dinâmica sócio-econômica-ambiental 
da região. Caracteriza-se pela dinâmica rios/oceano, influenciando o ciclo de marés semi-
diurnas que se alternam durante o dia e de acordo com o período sazonal. Na estiagem, 
predominam as águas oceânicas, no período chuvoso as fluviais, conferindo constantes 
alterações das características físico-químicas dos aqüíferos, sendo necessário o estudo e 
avaliação dessas alterações e da intensidade com que seus efeitos são sentidos nos 
lençóis freáticos. Este estudo da porção sul do estuário busca avaliar as modificações 
espaço-temporais no meio físico natural, e as implicações na dinâmica sócio-econômica 
local. Foram considerados parâmetros como temperatura, cor, turbidez, pH, C.E., O2 
consumido, cloreto, sulfato, bicarbonato, amonio e nitrato, buscando averiguar 
associações com a citada intrusão, na estiagem.. O trabalho foi executado de julho/2007 a 
junho/2008. Na 1ª campanha, as coletas foram realizadas em 15 poços, considerando-se 
a proximidade à baía do Marajó e a utilização para o consumo humano. As águas 
superficiais (4 pontos) foram coletados na preamar e definidos de acordo com sua 
representatividade quanto à citada intrusão de águas oceânicas na estiagem, influência 
da vazão fluvial e ação antrópica. Na 2º campanha, as coletas foram efetivadas em 14 
poços e 3 pontos, na baixamar, a fim de avaliar o papel das águas fluviais, influência 
antrópica e lavagens continentais, na dinâmica estuarina. As técnicas de laboratório foram 
baseadas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998). Na 
1ª campanha as amostras foram analisadas no Laboratório de Hidroquímica e Química 
Analítica do Centro de Geociências da UFPa, na 2ª foram analisadas nos laboratórios de 
Físico-Química e Bacteriologia do LACEN, baseados na resolução CONAMA nº357 e 
portaria nº 518/2004 do M.S.. Os parâmetros analisados variaram de acordo com os 
períodos (estiagem e chuvoso). As variações não caracterizarão, conclusivamente, a 
intrusão de águas oceânicas, típica de ambientes estuarinos. Alguns parâmetros como 
cloreto, tiveram presença marcada nos aqüíferos no período de maior intensidade de 
chuvas, de forma a se considerar a falta de manutenção adequada dos poços. As águas 
superficiais tiveram resultados com diferentes padrões. A turbidez, por exemplo, 
apresentou-se mais elevada no período de estiagem, e no chuvoso teve valores pouco 
representativos, caracterizando algum tipo de influência de atividades antrópicas às 
margens do estuário no período de menos chuvas. Parâmetros como pH, STD, cor, 
turbidez, apresentaram-se na maioria dos casos dentro de um padrão, com algumas 
variações mais significativas em alguns pontos sem grandes influências da dinâmica do 
estuário. As análises bacteriológicas no período chuvoso, comprovam a vulnerabilidade 
dos aqüíferos às ações externas.. Com base nos resultados obtidos a conclusão é que o 
estuário Marajó, pelo menos na porção sul da ilha, ainda exerce uma atividade 
predominantemente continental, haja vista o reflexo mínimo da intrusão de águas salobras 
nos aqüíferos subterrâneos; isso revela que as atividades exercidas pelo estuário ainda 
não podem ser sentidas de forma expressiva nessa região; em contrapartida, as 
informações de poços mais profundos e localizados em áreas mais ao norte da sede do 
município que apresentam durante o período de estiagem certa salinização das águas 
nos levam a considerar áreas e situações contrastantes dentro de uma região estratégica 
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do estuário Marajó. Considerando as condições bacteriológicas dessas águas 
subtrerrâneas, caracterizando a vulnerabilidade, há necessidade de maior preocupação 
do poder público com o sistema de abastecimento do município. 
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PROPOSTA DE REDESIGN DE IDENTIDADE VISUAL PARA O MICRO-ÔNIBUS DA 
LINHA CASTANHEIRA IGUATEMI 

FONSECA, Raquel Braga da; MAGNO, F. N.; LOUREIRO, L. A.; COSTA, L. C. C. 

raquel_bdf@yahoo.com.br 

 

A pesquisa resulta de ação articulada entre UEPA/Curso de Design através da disciplina 
Comunicação Visual I e a área de transporte/CTBel, compreendendo que a comunicação 
visual nos transportes urbanos é importante para estruturar a organização e o 
deslocamento de indivíduos na cidade. Contribui para o fortalecimento dos laços culturais 
dos habitantes de uma localidade e seu entorno e, considerando que a geografia de uma 
cidade pode ser analisada a partir de narrativas dos “pontos de vista” dos cidadãos e a 
soma de cada um deles integra uma leitura simbólica. O simbolismo da cultura paraense 
que está presente no trajeto do micro-ônibus Castanheira – Iguatemi serviu para propor 
um redesign facilitando a identificação deste veículo pelos usuários locais e pelos turistas 
que necessitam de um transporte urbano diferenciado. O ponto principal no 
desenvolvimento do trabalho foi a opinião dos usuários buscando a percepção deles 
sobre o trajeto percorrido.. A metodologia utilizada para o redesign de identidade visual do 
micro-ônibus Castanheira – Iguatemi está focada na opinião dos usuários e na aplicação 
de conhecimentos de design gráfico. O projeto foi dividido em: pré-projeto, geração de 
idéias e concepção do projeto gráfico. Procedeu-se a coleta de dados (criação de um 
questionário breve com perguntas objetivas e subjetivas) e pesquisa de campo, realizadas 
com usuário durante o trajeto do micro-ônibus onde os pesquisadores designers 
distribuíram os questionários e conversaram com os passageiros com o intento de 
conseguir o máximo de informações e opiniões dos mesmos a respeito da programação 
visual do veículo. Realizou-se registro fotográfico dos pontos mais importantes no trajeto. 
Na geração de idéias foram interpretados os dados e foram rascunhadas as propostas de 
layout. Na concepção do projeto gráfico escolheu-se elementos das propostas de layout 
e, em seguida, composta uma identidade visual definitiva para o micro-ônibus. No 
redesign da identidade visual do micro ônibus aplicou-se elementos mais visualizados e 
ressaltados pelos usuários. Os resultados foram harmônicos, sem poluir visualmente o 
layout do veículo. Observou-se que o micro-ônibus permaneceu mais tempo na Av. 
Almirante Barroso do que nas outras vias e que o Bosque Rodrigues Alves é considerado 
o mais marcante no trajeto. Os usuários têm preferência pela cor verde das mangueiras e 
se mostraram indiferentes à programação visual atual (vitória régia). A proposta final 
resultou na fusão de duas propostas preliminares. As representações do Bosque 
Rodrigues Alves através de sua fachada e as mangueiras passaram a compor a proposta. 
A faixa verde (tonalidade mais fechada e próxima da cor das árvores) presente na parte 
inferior do micro-ônibus permaneceu, pois é um elemento utilizado para identificação do 
veículo. A imagem final foi aplicada nas duas laterais e na parte traseira, permitindo 
identificação mais rápida e fácil, mesmo em alta velocidade. A proposta apresentada 
conferiu características limpas e simples à nova proposta de programação visual, para 
facilitar a identificação do veículo. Outro ponto relevante foi a aplicação de um contraste 
cromático mais eficaz almejando um distanciamento da programação visual atual. O 
principal desafio foi elaborar algo diferente do que já se tem em termos de programação 
visual para transporte coletivo, sem fugir de uma unidade e sem comprometer a 
assimilação de seus passageiros, pois se acredita que a opinião dos mesmos é um dos 
pontos principais a ser levado em consideração para a elaboração desse tipo de projeto, 
uma vez que a população utilizará o veículo e precisará de uma identificação imediata, 
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sem interferências que possam causar dúvidas ou até mesmo um desconforto visual. 
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A IMPORTÂNCIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO 
VEGETAL: o herbário João Murça Pires, museu paraense Emílio Goeldi, Belém - Pa 

SANTOS, Fayla Maiara Pinheiro dos; PEREIRA, C. K. B.; PEREIRA, C. C. B. 

faylasantos@hotmail.com 

 

Conhecer o mundo ao redor e perceber padrões diferenciados de fauna, flora, clima e 
configurações geomorfológicas, foi o passo inicial para a percepção da diversidade 
biológica. A região amazônica, com seu expressivo patrimônio genético vegetal, destaca-
se por apresentar elevadas taxas de endemismos e pelos mais variados padrões 
ecológicos. Infelizmente, grande parte dessa cobertura vegetal encontra-se ameaçada por 
práticas de exploração não sustentável, que contribuem para a perda gradativa do 
patrimônio biológico vegetal, estimulando a construção de sociedades arraigadas na 
cultura da destruição e exploração. Em meio a esses questionamentos, inserem-se os 
herbários e jardins botânicos, que contemplam em suas propostas ações 
conservacionistas dos recursos genéticos ex situ e in situ. Visando destacar o papel do 
Herbário João Murça Pires, como um banco de dados disseminador de informações 
técnico-científicas e também, gerador e mantenedor de acervo vegetal, esse projeto foi 
idealizado.. A pesquisa foi baseada em levantamento bibliográfico documental no Museu 
Goeldi, onde foram coletadas informações com os pesquisadores responsáveis, numa 
abordagem qualitativa e quantitativa.  Posteriormente foi investigado o gerenciamento, 
integração e utilização de elementos inseridos nos bancos de dados.. Verificou-se que o 
herbário João Murça Pires comporta um acervo bastante significativo, com 
aproximadamente 174.000 exemplares com coleções de plantas superiores 
(Angiospermas dicotiledôneas e monocotiledôneas, e Gimnospermas) e Pteridófitas 
(samambaias), além de seis mil amostras de briófitas (musgos e hepáticas), 3778 
amostras de fungos e liquens e carpoteca com 7.500 frutos. Posteriormente identifica-se a 
criação de um herbário virtual que possibilitará um conhecimento aprofundado sobre a 
diversidade e distribuição geográfica das plantas da Amazônia.. Um dos problemas 
detectados refere-se à carência de profissionais qualificados para tais atividades. 
Também, o acervo contido nos herbários necessita de revisão. Percebe-se que grande 
parte do material incorporado apresenta graves equívocos taxonômicos, gerando a 
denominações incorretas de inúmeras espécies. 
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DINÂMICA SOCIAL NA ILHA SINTRA PERANTE A GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

SILVA, Thallyta Manuela Rosário da; PEREIRA.D.H.C; NUNES.L.R.S; SALGADO 

tmanuela1@gmail.com 

 

 
Localizada a aproximadamente 20 quilômetros de Belém, capital do Pará, a Ilha Sintra, é 
habitada por cerca de 200 famílias e é banhada por um dos afluentes do rio Guamá. A 
ilha tem como atividade geradora de renda a extração de açaí. Apesar dos resíduos de 
origem industrial gerados na Ilha Sintra serem relativamente baixos (na maioria, garrafas 
de Politereftalato de Etileno– PET, latas e sacos plásticos) sua destinação final acaba 
sendo os rios, igarapés e a própria mata, devido a ausência de qualquer sistema de coleta 
de lixo por parte dos poderes públicos. Visando a amenização e conscientização deste 
problema de ordem sócio-ambiental, foi organizada uma manhã de atividades com os 
moradores da Ilha, baseando-se nos princípios da Educação Ambiental. As atividades 
possibilitaram a construção de uma relação harmônica entre a sociedade e o meio 
ambiente, realizando oficinas e discussões a cerca de diversos temas (resíduos sólidos) e 
criando uma dinâmica social sustentável. Para dinamizar a Educação Ambiental às 
demandas locais da Ilha Sintra, foram realizadas três atividades com os moradores. A 
Oficina de reuso de garrafas PET mostrou aos moradores diversos meios de se 
reaproveitar as garrafas que iriam para o lixo. Foram produzidos na oficina: assentos (do 
tipo pufes), vassoura com “fios” feitos de tiras de PET, algumas flores para decoração e 
jóias utilizando tiras das garrafas. A segunda atividade foi uma oficina de brinquedoteca 
(produção de brinquedos com sucatas), que trabalhou junto às crianças a geração de 
diversos “jogos ambientais” provenientes de garrafas PET, cabos de vassoura, caixas 
velhas e tampinhas de garrafas. Ao final foi realizado um de teatro de fantoches 
produzidos com sucata de papel e resíduos de madeira, cujo objetivo era explanar de 
forma bem acessível, os prejuízos sócio-ambientais relacionados com a má destinação do 
lixo no espaço da ilha junto com a importância de se reutilizar ao máximo os materiais..  
As atividades realizadas foram bem aceitas pela comunidade mostrando que a própria 
população da Ilha se preocupa com o bem estar ambiental e que estão dispostos a ajudar 
nesta conservação do meio ambiente. Durante a realização das oficinas, percebeu-se um 
interesse muito grande por parte das mulheres em aprender novas alternativas para 
diminuir na produção de resíduos em seu ambiente familiar, uma vez que ficam a maior 
parte do dia nas casas. Após a realização das atividades “in loco” foi possível perceber 
que houve uma interação mútua entre os universitários e a comunidade local. Quando se 
trabalha o reaproveitamento de resíduos tão ordinários, transformando-os em objetos 
úteis o estímulo de reaproveitá-los ao invés de jogá-los “fora” em condições 
inapropriadas, aumenta, fazendo com que a novos hábitos, ecologicamente corretos. 
comecem a ser construídos em cada cidadão. Assim o fortalecimento da consciência 
ambiental foi atingido com satisfação após a finalização dos trabalhos..  
A questão ambiental é amplamente discutida em diversos meios, porém é essencial que 
este assunto seja levado até as comunidades excluídas destes espaços geradores de 
informações. No caso particular da Ilha Sintra observa-se que a maioria dos casos de 
maus tratos com o meio ambiente é proveniente da falta de conhecimento das 
conseqüências dos seus atos. Por outro lado, ao promover a oportunidade da população 
conhecer os impactos ambientais, constrói-se um mecanismo de responsabilidade social 
de ambas as partes. Conclui-se que ao fornecer às populações excluídas dos meios de 
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debates a chance de conhecer os benefícios e prejuízos de suas atitudes, é dada a 
oportunidade de acesso a informações básicas para a promoção de um ambiente 
saudável. Tal função de integração é dada a Academia, que por meio dos trabalhos de 
pesquisa e extensão vem afirmar tal responsabilidade sempre buscando a interação 
saudável com a população. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE DO PROCESSO DA DESCOBERTA RACIONAL DE 
FÁRMACOS 

BORGES, Jaqueline Cibene Moreira; NUNES, D. A. B; FILHO, H. S. R; FIGUEIREDO, 
J.  
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Recentemente, face aos impressionantes avanços científicos tecnológicos observados em 
diversas áreas como a biologia estrutural, molecular e a química computacional, por 
exemplo, o planejamento racional de novos fármacos tornou-se uma realidade 
(BARREIRO, E. J., 2002). Em função da multiplicidade de fatores envolvidos na resposta 
terapêutica de uma substância exógena como o fármaco, o cumprimento desta difícil e 
complexa missão exige equipe interdisciplinar e fundamenta-se, simplificadamente, na 
tríade: Química Orgânica - Farmacologia - Química Computacional (BARREIRO, E. J., 
2002). Para alcance do objetivo geral foi realizado em base de dados, levantamento 
bibliográfico sobre a aplicabilidade da química medicinal em associação com a 
farmacologia na descoberta de novos fármacos. Optou-se pelo método descritivo e 
quantitativo dos dados levantados, elegendo duas revistas nacionais “Química Nova” e 
“Journal of the Brazilian Chemical Society”. Para a busca dos dados foram usados 
primeiramente os seguintes descritores: “drug”, “synthesis”, “pharmacological assay”, 
“molecular” e “medicinal” e em seguida separou-os em grupos, obtendo-se o Grupo 1, 
Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4 e Grupo 5 respectivamente. Para melhor abrangência, os 
grupos com suas respectivas palavras-chave fora subdivididos em: Subgrupo 1 contendo: 
“ drug analysis”, “drug design”, “ drug development”, “drug synthesis”; Subgrupo 2: 
“sinthetic analogues”, “ sinthetic applications”, synthetic methods”, “synthetic organic 
chemistry” e “synthetic strategies”; Subgrupo 3 não teve. Subgrupo 4: “molecular models”, 
“molecular mechanics”, “molecular modification”, “molecular structure theory”; Subgrupo 5: 
“medicinal chemistry”, “medicinal chemistry division”. Depois de analisados os artigos, 
realizou-se a quantificação do total de artigos conforme as palavras-chave utilizadas na 
busca: A palavra-chave do grupo 1 “ drug”, grupo 2 “ synthesis” e grupo 4 “molecular” 
apresentaram respectivamente 59, 1412 e 40 artigos  em se tratando da revista Química 
Nova. Em relação ao Journal of the Brazilian Chemical Society foram encontrados 35 
artigos referente ao Grupo 1, 25 ao Grupo 2 e 23 ao Grupo 3. Os dados relacionados aos 
demais Grupos e Subgrupos não foram mencionados, pois em termos numéricos não 
apresentaram contribuição significativa. De acordo com a quantidade de artigos 
disponíveis na área de interesse - Descoberta Racional de Novos Fármacos - constatou-
se uma carência de pesquisas e de conseqüentes publicações científicas nas áreas 
relacionadas à química medicinal e à farmacologia. Diante destes resultados nota-se que 
a contribuição brasileira na geração de conhecimentos científicos na descoberta de novos 
fármacos é, ainda, carente em termos numéricos, necessitando de um melhor 
direcionamento que viabilizem a superação das limitações existentes tanto em termos de 
pesquisa quanto financeiros. 
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A INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA 
CIDADE DE BELÉM NO ANOS DE 2008 

CONCEIÇÃO, Thiago Augusto de Oliveira da; SENA,F.A.; DIAS,M.G.C; BARBOSA, 
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Todo processo social é complexo e acontece de forma gradual, dessa maneira a inclusão 
deve acontecer em todos os espaços de interação humana. Neste contexto, essa 
pesquisa tem como objetivo verificar a inclusão de alunos surdos nas instituições de 
ensino superior da cidade de Belém no ano de 2008.. A pesquisa iniciou com a 
elaboração de um questionário para utilizarmos na pesquisa de campo em função da 
coleta de dados. Em seguida, verificamos quais instituições de ensino superior tem alunos 
surdos na graduação. Para coletar dados, visitamos estes locais e executamos entrevista 
com os responsáveis dos alunos surdos. Até o presente encontramos 29 alunos surdos 
distribuídos em três instituições privadas, no ano de 2008. . Ao analisar os questionários 
percebemos um número pequeno de alunos surdos no ensino superior. Verificamos a 
ausência de surdos na graduação das universidades públicas e a presença somente nas 
privadas, em 2008. Pode ter contribuído para esta ocorrência as oportunidades 
oferecidas, como uma avaliação diferenciada desde o processo seletivo às avaliações em 
sala de aula e a presença do intérprete. Observamos a predominância de educandos no 
curso de Pedagogia (47,8%), pois os responsáveis destes alunos surdos nas instituições 
explicaram que o motivo principal dessa escolha é pelo curso ser um dos mais acessíveis 
em nível de compreensão dos conteúdos, como também a facilidade de aprendizagem 
através do intérprete e maior oportunidade no mercado de trabalho. Em relação aos 
outros cursos obtivemos: Licenciatura em Matemática 8,8%, Ciências Contábeis e 
Arquitetura e Urbanismo cada um com 13,1%, Licenciatura em Biologia, Administração, 
Ciência da Computação e Artes Visuais cada um com 4,3%.. Concluímos que a 
universidade é um campo de produção do saber e que pouco tem aberto espaço para os 
surdos, que ficam sujeitos a conviver dentro de limites impostos pela sociedade. Todavia, 
deve-se perceber a Universidade não apenas como produtora do saber, mas também 
como instância voltada para atender as necessidades educativas da sociedade. 
Entendemos que a inclusão de alunos surdos no ensino superior na Cidade de Belém 
ainda tem muito a se desenvolver. No entanto, para alcançarmos uma mudança de 
séculos de história, de preconceitos arraigados de ambos os lados, é necessário que este 
processo seja contínuo e permanente. Ressaltamos que não consultamos o responsável 
pelo curso a distância oferecido pela UEPA de graduação Letras/LIBRAS, pois neste 
curso os surdos têm uma quantidade de vagas asseguradas a eles, diferente dos demais 
cursos oferecidos. 

Palavras-Chave: educação especial - surdo - inclusão - ensino superior. 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NAS TRILHAS E SABERES DO PROJETO RONDON EM 
MEDICILÂNDIA - PA 

CAMPOS, Emerson Araújo de; DUARTE, Maria Marize; CALDAS, Ronniere 
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O Projeto Rondon propõe a integração da universidade com a comunidade sob 
coordenação do Ministério da Defesa, com a colaboração da Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação, as Forças Armadas e a colaboração dos Governos 
Estaduais, Prefeituras Municipais, Associação Nacional dos Rondonistas, UNE e ONG’s.  
Envolve atividades voluntárias caracterizadas pela aliança entre os universitários e a 
comunidade, visando aproximar os estudantes à realidade do País. Busca-se contribuir ao 
desenvolvimento local na perspectiva do bem-estar social e cidadania. A equipe da 
Universidade do Estado do Pará (UEPA) era constituída por 1 professor orientador e 6 
discentes de diferentes cursos. Antes da Operação houve a formação inicial pautada no 
plano de trabalho proposto readequado as demandas verificadas na viagem precursora à 
Medicilândia-PA, município onde foram desenvolvidas as ações. O público-alvo eram 
líderes comunitários, funcionários públicos e comunidade em geral. A metodologia de 
trabalho desenvolvida teve como referência o conjunto A de ações (Cidadania e Bem-
Estar) distribuídas com carga horária de 3 a 15 horas de atividade para cada temática, 
distribuídas nos eixos: Educação, Meio Ambiente, Saúde, Lazer e Sociedade, trabalhou-
se com mini-cursos, oficinas e palestras. Alguns dados foram levantados já "in situ" nas 
secretarias municipais, prefeitura e com a própria população, a fim de dar suporte teórico 
às questões colocadas durante as atividades. Cada temática foi trabalhada numa 
abordagem teórico-prática, considerando a realidade do município, por meio de exposição 
de conceitos, debates, dinâmicas de grupos, documentários e vivências técnicas, além do 
registro de propostas de intervenção local, no sentido de facilitar a troca de 
conhecimentos e experiências numa perspectiva superadora. Foram desenvolvidas 
atividades de  Programa de Rádio, Sessões de Cinema e Oficina de Teatro e Dança.. O 
desenvolvimento das atividades proporcionou a participação efetiva do público que 
contribuiu com informações relevantes dentro das temáticas discutidas. O sentimento de 
solidariedade e participação social foi fundamental para a conclusão das atividades. 
Problemas comuns às comunidades carentes foram verificados e discutidas durante as 
atividades em: saúde, educação, meio ambiente, questões políticas e sociais  abordadas 
de forma crítica. Os debates suscitado nesses espaços levantaram grandes questões e 
nos apresentaram a realidade vivida naquela região. Alguns resultados são relevantes 
como: a formação de lideranças comunitárias na organização e instalação de conselhos, 
e agentes comunitários de saúde, esporte e lazer; debates sobre sexualidade, gravidez, 
diabetes, hipertensão e doenças sexualmente transmissíveis. A participação do público foi 
fundamental para execução do Projeto Rondon, haja vista que as temáticas voltadas para 
o município buscaram contribuir ao desenvolvimento local numa perspectiva do bem-estar 
social e da cidadania. Os debates construídos, as possibilidades refletidas, e as 
atividades culturais desenvolvidas trouxeram novas perspectivas para a comunidade de 
Medicilândia. Essa participação demonstrou o interesse e a responsabilidade social 
assumida por cada participante. A possibilidade de interação com áreas de conhecimento 
distintas no contato com a comunidade, durante a execução das atividades do Projeto 
Rondon, possibilitou-nos a experiência de lhe dar com as divergências e a busca da 
superação no trato com os conhecimentos construídos em lócus. Todo esse processo nos 
enriqueceu profissionalmente e nos propiciou uma lição de vida , pois o convívio com 
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outras realidades nos faz repensar e redefinir alternativas de trabalho de acordo com as 
necessidades. 
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CIDADANIA E BEM-ESTAR: as experiências acadêmicas do projeto Rondon em 
Bujarú - Pa 

ARAÇÃO, Melina da Silva; SANTOS, Antônio de Pádua de Mesquita dos 

melaragao@click21.com.br 

 

A participação da Universidade do Estado do Pará no Projeto Rondon 2008 – Operação 
Grão-Pará, iniciou-se com o convite do Ministério da Defesa (Governo Federal). A 
submissão do projeto elaborado por alunos e professores contou com a adaptação das 
atividades às orientações estabelecidas pelo edital do Ministério, no eixo da Cidadania e 
Bem-estar (grupo A). Após a aprovação das propostas de trabalho a equipe de 6 
discentes e 2 docentes foi montada, passando por uma preparação e elaboração dos 
materiais e métodos didáticos. O apoio da prefeitura garantiu alojamento e suporte 
técnico, o Ministério da Defesa supriu as necessidades de apoio logístico e 
acompanhamento dos rondonistas. De 11 de janeiro a 27 do mesmo mês do ano de 2008, 
foram ministrados cursos, oficinas, palestras e atividades variadas nas áreas de 
educação, esporte e lazer, meio ambiente e cultura com grande participação da 
comunidade local.. A metodologia foi desenvolvida com base na visão dialética e 
interacional de conhecimento, sendo interdisciplinar, cujo principio epistemológico é a 
interpretação da realidade tendo em vista a multiciplicidade de leituras, ou seja, a 
observação do mesmo fenômeno, através de diferentes olhares, dos diversos campos do 
saber. O seu olhar para a realidade é plural e alterdisciplinar, envolvendo a interação e o 
diálogo entre os diversos campos de conhecimento. Na execução do projeto foram 
realizadas palestras, oficinas, dinâmicas de grupo, vivências técnicas, rodas de conversas 
e discussão entre acadêmicos, comunidade e lideres locais, a fim de encontrar o equilíbrio 
entre respostas práticas e os reais problemas enfrentados no âmbito da educação, meio 
ambiente, política, esporte e lazer e saúde vividas no município de Bujaru.. Os resultados 
obtidos nas ações extensionistas da Universidade e a execução de Projetos de cunho 
social, como o Projeto Rondon, vinculado ao Ministério da Defesa, proporcionou uma 
articulação fundamental para a solidificação da efetiva democratização e acesso ao 
conhecimento, em direção à concretização de um projeto maior de desenvolvimento 
sustentável da região. O enfoque interdisciplinar do trabalho, a articulação entre 
teoria/prática e o intercâmbio entre universidades de diferentes cursos, fomentou uma 
compreensão ampliada da realidade e a possibilidade de nela intervir, a partir de um 
processo permanente de reflexão – ação  sobre as temáticas trabalhadas.. Um dos 
principais papeis da Universidade é a promoção das atividades de extensão. Durante a 
execução do Projeto Rondon o desenvolvimento desse papel, fundamental à formação 
acadêmica, revigorou-nos o sentido de responsabilidade social. Nada do que 
assimilarmos durante a graduação terá alguma utilidade se não servir para algo, se não 
for externado em forma de conhecimento, se não for empregado em prol de alguém. 
Assim, concluímos que, a parceria Universidade e Ministério da Defesa, propiciaram o 
fomento da relação Acadêmico e Comunidade, fortalecendo o sentimento de civilidade, 
com ações voluntárias, inter e multidisciplinaridade das áreas de conhecimento, 
reconhecimento da realidade nacional e principalmente com a oportunidade de vivenciar 
as dificuldades das comunidades assistidas, dando suporte à projeção de um futuro 
próximo e dos desafios que enfrentaremos quanto profissionais. 
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A Web Semântica surge como proposta para otimizar a recuperação da informação em 
meio à grande quantidade de documentos disponíveis na Internet. Esta otimização 
permitirá, por exemplo, oportunidades de negócio sejam devidamente aproveitadas, uma 
vez que a informação correta será fornecida no momento certo. Considerando-se uma 
pesquisa por um produto, o resultado deverá ser fornecido de forma rápida e precisa, 
visto que o refinamento da pesquisa será realizado pelo computador e não pelo usuário, 
como geralmente acontece. Entretanto, para que essa otimização seja alcançada torna-se 
necessária a adição de contexto à informação, o que deve ser feito através da utilização 
de ontologias as quais introduzem métodos e ferramentas específicos para seu 
desenvolvimento.. Segundo Berners-Lee a Web Semântica surge como uma extensão da 
Web atual, liderada pela W3C  e grupos de pesquisas. A Web Semântica tem o objetivo 
de prover uma definição semântica aos dados existentes na Web, isto é, definir contexto à 
informação, permitindo sua interpretação por máquinas semelhante à interpretação 
humana. Assim sendo, é criado um ambiente onde agentes de software e usuários 
obtenham melhores resultados trabalhando de forma cooperativa. Ainda segundo 
Berners-Lee o primeiro passo a ser dado é a redefinição da informação, definindo seu 
contexto através do uso de metadados descritivos, que são agregados às páginas HTML, 
permitindo assim que agentes automatizados processem as informações contidas na 
página. Porém, somente o uso de metadados não é o suficiente em razão das limitações 
quanto à definição de regras semânticas. Uma alternativa ao uso dos mesmos é sua 
substituição pelo uso de Ontologias, que permitem uma melhor definição e estruturação 
das informações.. Metodologias de suporte a definição de Ontologias são processos 
iterativos criados para auxiliar o desenvolvimento de ontologias, as razões para criar uma 
ontologia estão no compartilhamento da informação e a possibilidade de reuso do 
conhecimento. A importância da ontologia se deve ao fato da necessidade de descrever e 
representar um determinado domínio de conhecimento. As características da ontologia 
possibilitam a criação de um vocabulário compartilhado que servirá de base para as 
aplicações semânticas e agentes de software. Assim como a metodologia as ferramentas 
são essências para o desenvolvimento de ontologias permite atribuir significados claros 
aos conteúdos das páginas e facilitar a sua publicação e manutenção, a ferramenta está 
associada a uma linguagem permitindo que a semântica seja explicitamente associada ao 
conteúdo dos dados na web e formalmente especificada através de ontologias 
compartilhadas na Internet.. A Web Semântica permite a redefinição da informação 
através da definição de seu contexto, utilizando-se para isso ontologias específicas. Essa 
contextualização permitirá, por exemplo, que organizações como as de e-commerce 
ofereçam novos serviços ou aumentem a qualidade do que atualmente está disponível. 
Com isso essas organizações conquistarão novos clientes e usuários. Por parte dos 
usuários a principal vantagem reside no uso de agentes de software, que irão otimizar a 
recuperação da informação minimizando assim a interferência humana no processo de 
filtragem dos resultados. 
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De acordo com Gorayeb (1985, p. 64), “Os desenhos são um elemento altamente 
expressivo de conteúdos da vida mental (...). Existem várias formas de se utilizar os 
mesmos, desde as mais rígidas às mais flexíveis”. Assim, ao observar o desenho da 
criança pode-se perceber a sua qualidade, o que seria indicativo dos processos 
maturativos das funções motoras e sensoriais envolvidas na sua execução. O autor 
complementa que ao deixar de ser garatuja, o desenho poderá ser utilizado como um 
elemento de investigação. Em vista do exposto, o objetivo do presente trabalho foi 
verificar, por meio de desenhos, a percepção que alunos da alfabetização do Núcleo 
Pedagógico Integrado, que é a Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, têm 
da sua sala de aula.. A pesquisa foi do tipo qualitativa e quantitativa, com ênfase na 
pesquisa-ação. A coleta de dados aconteceu durante as atividades de aula passeio em 
que os alunos percorreram aleatoriamente a sala no ritmo de uma música. Quando esta 
era abruptamente interrompida, solicitávamos às crianças que observassem em seu 
entorno, o que culminou com uma representação gráfica através de desenhos individuais 
sobre o tema “a minha sala”. Os desenhos dos alunos foram disponibilizados 
didaticamente em grupos: (1) representações internas (desenharam apenas o ambiente 
de dentro da sala de aula); (2) representações externas (desenharam apenas o que já 
conheciam do ambiente externo à sala de aula) e (3) representações mistas (desenharam 
além do ambiente interno, elementos externos à sala de aula). Estas ações foram 
gravadas em CD, de onde foram retiradas as “falas” mais representativas dos alunos.. 
Observamos que os desenhos das crianças estão de acordo com a sua faixa etária. 
Embora tenha sido solicitado que desenhassem o ambiente interno da sala de aula, 
constatamos que 44,4% dos alunos fizeram a representação mista do ambiente, 33,4% a 
representação externa e 22,2% a representação interna. Essa proporção pode ser 
explicada pelos seguintes fatos inerentes à própria Educação Infantil do NPI: 1) a sala de 
aula possuir uma grande janela, a qual favorece a visualização de elementos externos; 2) 
as atividades externas serem freqüentes e 3) os alunos têm liberdade para expressar o 
que sentem independente do comando da professora. Ao desenhar o exterior e o interior 
de um ambiente, a criança expressa sua afetividade, suas preferências, o que tem 
significado e sentido para ela nos diferentes esquemas espaciais. Diante dos resultados, 
verificamos que o papel do educador é fundamental no sentido de incentivar o aluno a se 
expressar com criatividade e autonomia, em suas produções gráficas e por que não dizer, 
em todas as atividades que se desenvolva, inclusive, no ambiente escolar. Além disso, é 
essencial que o profissional esteja sempre atento no espaço escolar, acompanhando os 
desenvolvimentos físico, intelectual e afetivo de seus alunos e assim, poder detectar 
possíveis problemas expressos em suas atitudes e desenhos. 
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A escola existe para viabilizar a construção de conhecimentos que permitam às pessoas 
participarem da sociedade de modo mais qualificado. O indivíduo desde o nascimento 
utiliza sua percepção, amplia seu repertório e constrói conceitos, em função do meio que 
o cerca. Ausubel(1968), psicólogo da aprendizagem diz que no processo de ensino a 
aprendizagem deve ser significativa. Isto é, o material a ser aprendido, precisa fazer 
sentido para o aluno, deve estar ligado ao seu meio. O material didático como os Jogos 
interativos, possui um importante papel no desenvolvimento educacional, sendo motivador 
no processo de ensino/aprendizagem e mantém uma relação com a construção do 
conhecimento dos alunos. Friemam(1998), afirma que brincar é uma atividade natural da 
criança, porém é importante pensar no jogo como um meio educacional, visando maior 
conhecimento no ensino, principalmente nas séries iniciais, desenvolvendo conteúdos 
articulados aos parâmetros curriculares”.. Adotou-se o método descritivo para análise dos 
dados e a pesquisa de campo foi realizada dentro da abordagem qualitativa. Foi 
selecionada uma turma de 45 alunos da sexta série,  do ensino fundamental e médio da 
Escola M.C.F. da rede pública de ensino, localizada à Avenida Almirante Barroso no 342, 
bairro do Souza, em Belém do Pará. Utilizou-se da técnica de aplicação das cruzadinhas 
e caça-palavras, em forma de álbum seriado, sendo distribuídos após o professor 
ministrar a aula expositiva do conteúdo programático (Classificação dos seres vivos) 
como forma de avaliação do nível de entendimento dos alunos acerca do assunto 
exposto.. Durante os trabalhos desenvolvidos verificou-se que uma parte dos alunos 
sentiu dificuldades em realizar as atividades. Acredita-se que tal situação deve-se ao 
pouco entendimento do assunto ministrado. Outros demonstraram total aceitação e 
entusiasmo ao resolver as questões propostas, pois houve uma identificação com os seus 
conhecimentos empíricos. Uma pequena parcela, porém, não conseguiu realizar as 
tarefas, devido ao pouco ou nenhum hábito de leitura, dificultando o entendimento e 
assimilação do que deveria ser realizado. Acredita-se que outro fator determinante dessa 
situação seja o método utilizado durante as aulas pelo educador, não sendo adequado 
para atrair a atenção e a concentração dos alunos. Todos esses fatores interferem no 
ensino e aprendizagem dos mesmos.. Conclui-se que, independente do método utilizado, 
se faz necessário um bom preparo pedagógico do professor, além disso, deve-se 
trabalhar a leitura em todas as disciplinas, ocasionando uma maior facilidade dos 
docentes no entendimento dos assuntos propostos. Brincar através do jogo é uma 
atividade natural da criança, entretanto, é importante pensar no jogo como um meio 
educacional, deixando de lado a idéia de jogo pelo jogo, e assim observando-o como 
instrumento pedagógico, visando um melhor conhecimento no ensino de ciências, 
principalmente nas séries iniciais, desenvolvendo os conteúdos, que estão articulados aos 
PCN’s. Neste contexto, as cruzadinhas e os caça-palavras são alguns dos tantos outros 
jogos que podem contribuir no bom desempenho dos alunos. Acredita-se que utilizando 
os jogos, os alunos passam a desenvolver uma aprendizagem significativa e prazerosa, 
até mesmo adquirir o hábito da leitura, com isso, aprimorando cada vez mais o raciocínio 
lógico. 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITÁRIAS  DO MATADOURO 
LUZIGNAN DIAS EM CAMETÁ - PA 

WANZELER, Zaline do Carmo dos Santos; MARTINS, M. G. C.; SILVA, I. L. S. S. 

zalinedocarmo@yahoo.com.br 

 

A carne bovina é um dos alimentos mais importantes na alimentação humana, devido seu 
alto valor nutritivo que pode oferecer condições favoráveis tanto ao desenvolvimento do 
homem quanto dos microrganismos. As características intrínsecas das carnes, 
particularmente sua composição química, elevada disponibilidade de água e pH próximo à 
neutralidade, são fatores que favorecem o desenvolvimento de uma microbiota 
extremamente variada. Sendo o matadouro um ponto de passagem obrigatório no circuito 
da carne, é de fundamental importância que suas condições físicas de instalações, 
manipuladores, equipamentos e utensílios, sejam avaliados freqüentemente para que se 
evitem ou diminuam ao máximo a contaminação microbiana do produto fornecido pelo 
matadouro. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as condições higiênico-
sanitárias do Matadouro “Luzignan Dias” no Município de Cametá-Pará. . A avaliação foi 
realizada através do preenchimento do check-list baseado no Programa Boas Práticas de 
Fabricação e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC-MESA, 2002), no 
qual é verificada a conformidade ou não do estabelecimento pela média alcançada a partir 
do questionário. Se a média for menor que 2,7, indicará que o estabelecimento encontra-
se fora dos padrões exigidos por este sistema, mas se a média for superior ou igual a 2,7, 
o estabelecimento entra-se em conformidade com o Programa Boas Práticas de 
Fabricação.. Uma vez preenchido o check list, notou-se que o matadouro “Luzignan Dias” 
encontra-se fora dos padrões exigidos por este sistema, com média 1,23, abaixo de 2,7 
que é a média do programa, além de apresentar riscos à saúde do consumidor e ao 
próprio manipulador que não faz uso dos equipamentos de proteção individual e mantém 
contato direto com o sangue do animal selecionado para abate.. Com isso, faz-se 
necessária a implantação das Boas Práticas nesse matadouro, assim como, a 
reestruturação das instalações físicas e um programa de aproveitamento de resíduos para 
que não só o sangue, mas todos os dejetos animais possam ser aproveitados, como por 
exemplo, para elaboração de farinha de sangue e ossos na alimentação animal, sebo 
industrial para sabão e chifre para acessórios (pente, botão etc). 
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OBSERVATÓRIO ACADÊMICO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES 

ARAÚJO, Isaac Fonseca; CALLOU, R.N.L; ROCHA, U.F 

isaac.fonseca@yahoo.com.br 

 

Gestado num contexto deficitário no que concerne ao incentivo e condições à pesquisa 
científica, tal qual o estreitamento de relações universidade-sociedade, o Observatório 
Acadêmico de Estudos Interdisciplinares constitui-se enquanto suporte prático-
metodológico à produção intelectual na Universidade do Estado do Pará (UEPA), a partir 
do Campus VI. Em sua segunda edição, já sinaliza oportunos resultados quanto à 
elaboração/melhoramento de propostas de estudos, favorecendo a articulação de grupos 
de pesquisa informais, bem como o incentivo a novos trabalhos, matéria para a 
socialização /debate em futuras Mesas. A estratégia do Observatório tem como alvos 
pesquisadores e docentes de IES várias, organizações sociais e discentes da 
UEPA/Campus VI. Sua prática consiste em Mesas-redondas para socialização de 
produções científicas, resultantes de pesquisas concluídas/em andamento. Como critérios 
para a admissão dos trabalhos constam a relevância para a academia e o contexto social, 
bem como a consistência técnico-metodológica e científica. Tais avaliações são de 
responsabilidade dos monitores-autores, orientadores e professores convidados, sendo 
consideradas as diferentes áreas pleiteantes de exposição. Quanto às exposições, prima-
se pela comunicação oral, sendo os seus produtores orientados a elaborar artigos como 
produtos de suas pesquisas. Posteriormente, a coordenação do projeto buscará meios 
para encaminhar tais trabalhos a uma possível publicação. Além destas dinâmicas, 
planeja-se chegar à edição de um livro, depois de um ou dois anos, pela seleção dos 
melhores artigos apresentados. O Observatório surgiu da carência de incentivos e 
condições à pesquisa e à extensão universitárias, assim como, da necessidade de 
aproximar academia e sociedade. Quis-se, pois, um laboratório permanente, a fim de 
reunir pesquisadores/docentes, discentes, e organizações sociais. Tido como espaço para 
pesquisas e suas socializações, vendo-se os muitos saberes e a interlocução entre eles, a 
intervenção já se porta como o início e o fim desse processo, uma vez que os debates 
vão se tornando subsídios a novas discussões e pesquisas, a serem apresentados à 
comunidade, na própria Mesa. Assim, o projeto porta-se tanto como instrumento 
metodológico para a investigação quanto para o fomento do saber científico na Amazônia. 
O ensaio para inserção de graduandos/graduados num universo acadêmico, cujas 
sínteses resultem em produções multidisciplinares na área científica, tem sido o principal 
ganho da Ação, não obstante o sustentável diálogo com as organizações da sociedade.  
. Construir estratégias, subsídios e estruturas de fomento à produção de conhecimentos 
na Amazônia, partindo das suas riquezas múltiplas e sob uma articulação multidisciplinar 
tem parecido substancialmente desejável e necessário nas conjunturas contemporâneas. 
Entenda-se: se o que se quer é promover condições para o desenvolvimento regional. É 
dessa veste que se tem coberto o presente projeto. Sua configuração tornou-se profícua 
para diversos ambientes acadêmicos e fator de intercâmbio entre universidades e 
organizações afins. Já se notam mudanças de comportamentos em discentes da UEPA, 
quando da aproximação com demandas de pesquisas e extensão, devidamente 
sistematizadas, a posteriori. Nota-se, enfim, que o esforço reflete um salto de qualidade 
na caminhada desta IES, a começar pelo Campus VI, em função de se ter constituído 
engrenagem favorável a indissociabilidade da tríade ensino-pesquisa-extensão. 
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O ACÚMULO DE CROMO NO AÇAI: UM ESTUDO DE BIOINDICAÇÃO DE POLUIÇÃO 
NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO IGARAPÉ PIRAIBA – ICIARACI, PARÁ 

MORAES, Solange Lacerda; BARROSO, D. F. R.; SILVA, M. G. M.; LEITE, W. R. M.;  

solengamb@yahoo.com.br 

 

Há cerca de 20 anos algumas indústrias de couro se instalaram nas proximidades do 
igarapé Piraíba (Distrito Industrial de Icoaraci – PA), passando a despejar junto com seus 
efluentes, resíduos de cromo nesse igarapé (corpo receptor). Os efluentes despejados 
pelas indústrias instaladas na localidade podem atingir não só as águas do igarapé, mas o 
ambiente como um todo, inclusive a vegetação. Um dos componentes da vegetação 
dessa área é a palmeira do açaí, a qual possui importância significativa no cenário 
amazônico. O fruto da palmeira é uma das principais fontes de alimentação e renda para 
as comunidades ribeirinhas. Dada a importância dessa espécie, faz-se necessário a 
avaliação ambiental no sentido de quantificar o teor de cromo que pode estar presente 
nos frutos do açaizeiro localizados às proximidades do igarapé Piraíba, uma vez que o 
lançamento desses efluentes pode comprometer a sustentabilidade local e a saúde da 
população envolvida. A área de estudo está localizada no Distrito Industrial de Icoaraci 
(PA), região que possui madeireiras e curtumes que lançam seus efluentes no Igarapé 
Piraíba. Para avaliar a possível contaminação sofrida pelos açaizeiros do igarapé, foram 
selecionadas três áreas para coleta de cachos de açaí. Os frutos coletados são levados 
para o Laboratório de Alimentos da Universidade Federal do Pará, onde ocorre a fase de 
despolpamento do fruto, pois a análise química é realizada no suco do açaí. A 
determinação do teor de cromo está sendo realizada por meio de espectrometria de 
emissão atômica por plasma indutivamente acoplado (ICP-AES) no Laboratório de 
Hidrocarbonetos da Universidade do Estado do Pará . Além das análises químicas, o 
estudo envolve revisão bibliográfica de literatura especializada, desenvolvimento de mapa 
de localização e aplicação de questionário a um percentual médio de 10% da comunidade 
local sobre a relação de consumo e valor econômico do açaí na comunidade estudada.. 
Os resultados da pesquisa ainda são muito preliminares; as análises químicas ainda 
estão em fase de execução, mas algumas etapas importantes do trabalho já foram 
realizadas. Os dados obtidos por sistema de posicionamento global (GPS) geraram um 
mapa de localização estratégico (evidenciando áreas industriais – curtumes e 
madeireiras, domicílios visitados, assim como a bacia hidrográfica em geral) que 
ajudaram na definição dos pontos de amostragem. O questionário aplicado gerou os 
seguintes resultados: os efluentes lançados no igarapé Piraíba são de conhecimento da 
população (88% dos entrevistados); um elevado percentual dos entrevistados (46%) 
relatou que o açaí faz parte da sua fonte de renda, e apenas 8% não consome açaí. Em 
relação a iniciativas para conter o problema, a maioria (75%) afirma que desconhece 
qualquer ação do poder público. Alguns entrevistados afirmaram que a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (SEMA) já visitou a área, mas a situação não mudou. Os dados 
preliminares obtidos por este trabalho evidenciaram o acelerado quadro de mudança 
espaço-temporal no distrito industrial de Icoaraci, identificando a presença de fábricas de 
curtimento que lançam efluentes na bacia hidrográfica podendo comprometer a qualidade 
do meio ambiente. Foi observado ainda através da análise do questionário, o 
conhecimento da população (quase 90%), com residência média de 20 anos na área, 
sobre as atividades de curtimento nesta região e sobre a importância do suco do açaí 
como valioso recurso alimentar e econômico característico da Amazônia (acima de 50% 
fazem uso direto ou comercializam). Pesquisas como esta, através da identificação da má 
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disposição de resíduos, visam a manutenção da qualidade ambiental a fim de beneficiar 
simultaneamente sociedade e meio ambiente para a construção de um ecossistema 
harmônico e equilibrado. 
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DADO MÁGICO – MÓVEL MULTIFUNCIONAL COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL, 
DESENVOLVIDO COM GARRAFAS PET 

LOUREIRO, Laiza Araújo; FONSECA, R. B.; WILM, P. N. 

laizaloureiro@yahoo.com.br 

 

Este projeto objetiva principalmente a confecção de um móvel com baixo impacto 
ambiental, por isso se utilizou materiais reciclados como garrafas PET, que além de 
duráveis e resistentes nos permite reutilizá-la para diversos fins.  
Não só composto de fibras de pet, mas também de espuma por primar pelo conforto, a 
idéia visa atrair diversos tipos de consumidores, por possibilitar uma vasta gama de 
modos de utilização e se adequar a diversos tipos de ambiente.  
Além dos materiais, o projeto visa um produto inovador, destinado à classe média, que se 
possa utilizá-lo para variados fins, haja vista que o móvel pode mudar de posição de 
acordo com as necessidades do cliente. A idéia é reduzir o impacto ambiental, facilitando 
a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos. O primeiro passo foi fazer uma pesquisa 
prévia dos móveis que existem no mercado para saber em que segmento há possibilidade 
de sucesso de um novo produto. Com as pesquisas e o briefing, criamos um móvel 
inovador, desenvolvendo uma proposta de confeccioná-lo em módulos para a 
possibilidade de interação do usuário com o produto. Depois da análise do mercado 
começamos a ver as possibilidades de desenho do móvel, a escolha do material foi 
fundamental para que se chegasse ao objetivo de confeccioná-lo com materiais reciclados 
e de baixo valor, tendo em vista a utilização de garrafas PET reutilizadas. 
Para um estudo prévio do Dado Mágico, elaborou-se o produto em mídia digital, 
visualizando as melhores combinações de cores e movimentos. Com o material definido 
partiu-se para a confecção do mock-up estudando de que formas o móvel poderia compor 
um ambiente e as possibilidades em que ele poderia gerar como, por exemplo, uma 
cama, um sofá com ou sem braços, uma mesinha, etc.. O desenvolvimento do projeto 
revelou que este produz uma importante contribuição para a área ambiental, tendo em 
vista a utilização de materiais reutilizados e que possivelmente serão reaproveitados para 
outros fins após seu uso, possuindo também meios de produção mais limpos. 
O projeto visa que o móvel “dado mágico” possa atender as diversas necessidades de 
seus consumidores se adequando ao ambiente, espaço e a posição de melhor conforto 
para o usuário. Com um manuseio muito simples, é possível “brincar” com o produto, pois 
por ser composto de garrafas PET e espuma, o móvel é bastante leve e resistente. O 
projeto alcançou o objetivo a que foi proposto com o desenvolvimento de um móvel 
prático, fácil e moderno além de barato para que outras classes tenham acesso. 
Possui Impacto ambiental muito baixo por ser composto de material reutilizado, a garrafa 
PET, coberto por uma camada de espuma densa, sendo que a parte inferior do quadrado 
principal possui uma folha de mdf e 8 pés (rodas). O produto visa a diminuição de 
resíduos nos aterros sanitários possibilitando sua confecção por pessoas de baixa renda 
para dar um incremento e incentivo para quem os produz. 
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SEMESTRE TEMÁTICO: uma experiência inovadora em design 

JARDIM, Ninon Rose Tavares; MENDONÇA, Daniele Leal 

nn_jardim@yahoo.com.br 

 

O desafio posto pela contemporaneidade aos professores e demais profissionais da 
educação configura-se na busca da ensinagem contextualizada, crítica e com significados 
que superem a mera transmissão de conteúdos. A Lei 9394/96 aponta para um 
entendimento mais amplo da responsabilidade da universidade na formação do estudante 
estabelece que a educação superior tem por finalidade "estimular a criação cultural e o 
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo". O Curso de 
Bacharelado em Design da Universidade do Estado do Pará contempla em seu projeto 
político pedagógico os semestres temáticos como uma alternativa para estimular a 
interdisciplinaridade. As discussões acerca das metodologias ativas de ensino 
estenderam-se aos chamados “Fóruns de Discussão”, reinstalados no curso de Design 
desde o segundo semestre de 2006, onde trabalhamos temas envolvendo o processo 
ensino-aprendizagem. . Os chamados “Semestres Temáticos”, previstos no Projeto 
Pedagógico, surge como uma alternativa para estimular a interdisciplinaridade, onde os 
professores do semestre em curso, em reunião, definem o tema do semestre e todas as 
disciplinas abordam aquele assunto de acordo com seus objetivos. Em 2007, o tema 
escolhido foi “Design e Sustentabilidade” a partir da realidade vivenciada pela Cooperativa 
de Catadores do Aurá, tendo como objetivo principal promover a interação entre o curso 
de Design da UEPA e a Comunidade do Aurá na perspectiva de desenvolver a melhoria 
da qualidade de vida através da geração de renda. Os Semestres Temáticos aplicacam 
da Problematização, teoria fundamentada na pedagogia freireana, o caminho para 
desenvolver as atividades do Semestre Temático possibilitando aos alunos de Design 
contato com situações reais de aprendizagem. A metodologia proposta dá ao Curso uma 
nova reorientação, tendo em vista que até então não havia adotado uma metodologia 
especifica. . Os resultados alcançados foram bastante satisfatórios, pois foram 
desenvolvidas linhas de produtos com diversos tipos de matérias-primas, além da criação 
de identidade visual, melhorias nos maquinários e processos produtivos das oficinas 
existentes no local. Além das transformações na realidade pesquisada, no sentido 
acadêmico também foram agregados novos significados no processo de ensino-
aprendizagem, bem como o interesse dos alunos em envolver-se na pesquisa através da 
iniciação científica. Outro aspecto relevante, fruto do semestre temático, foi a premiação 
de alunos do curso no concurso Internacional IDEA Brasil 2008, com protótipos criados 
durante o desenvolvimento das atividades na comunidade do Aurá. A experiência vivida 
durante o semestre temático possibilitou a ampliação da discussão sobre Design social, 
expertise própria do design, que tem como fundamento o “design para o homem”.. 
Experiências problematizadoras e interdisciplinares como esta, de interação entre 
academia e sociedade, oportunizam o melhor entendimento do que significa o papel do 
designer. Isto vai ao encontro do perfil de profissional que se quer formar, ou seja, o 
designer deve possuir competências para articular de forma sistêmica e metodológica os 
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos com os aspectos específicos de cada 
projeto, bem como deter conhecimento das potencialidades e limitações do setor 
produtivo local. Identificando, diagnosticando e gerenciando problemas de projeto, 
atuando como agente integrador de grupos e áreas de conhecimento distintas envolvidas, 
considerando componentes políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, e ainda 
possuir visão holística e estratégica da ação de projetar, atentando para os preceitos da 
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ética e da responsabilidade social. 
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PET MAT: uma alternativa sustentável – projeto de esteira de tubos de pet realizado 
por estudantes do curso de design da Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

COSTA, Laura Caroline de Carvalho da; FONSECA. R. B.; LOUREIRO, L. A.; 
laura_carol17@yahoo.com.br 

 

A fim de complementar a renda e melhorar a qualidade de vida dos catadores do lixão do 
Aura, bem como utilizar de recursos desperdiçados na natureza através da criação de 
novos produtos, desenvolvemos a PET MAT – esteira feita com tubos de garrafa PET, 
cuja execução dispensa mão-de-obra qualificada e altos gastos com material.. Para o 
desenvolvimento da metodologia, necessária para conduzir o projeto, realizou-se as 
seguintes atividades: Visita ao Lixão do Aurá, para identificar o perfil dos catadores e os 
materiais que poderiam ser reaproveitados; Brainstorming, “tempestade de idéias”, na 
qual listamos possíveis produtos a serem feitos; Pesquisa do consumidor, através de 
questionário que buscou avaliar o nível de aceitação pela população de um produto feito 
com material reaproveitado; Desenvolvimento do protótipo em tamanho real, maquete 
eletrônica e testes de resistência do produto.. Na pesquisa feita com o consumidor, foi 
constatado que a maioria (66 %) compraria um produto feito com material reutilizado, 
desde que tivesse bom acabamento. Com isso, a PET MAT teria boa aceitação do 
mercado, por ser de aparência simples e agradável. Após a confecção do protótipo, o 
resultado obtido foi uma esteira confortável e prática, possuindo leveza e estabilidade, o 
que permite o seu transporte para qualquer lugar sem grande esforço. Apesar de parecer 
frágil, o diâmetro do tubo permite boa resistência a pesos variados, visto que a carga se 
distribui igualmente pelos tubos, evitando que amassem. Da mesma forma, os furos da 
esteira facilitam a limpeza, bem como levá-la para a praia ou clube.. Os resultados do 
projeto em si foram bastante satisfatórios, pois se conseguiu chegar a um produto fácil de 
ser executado – uma das premissas básicas, já que seria destinado à produção por 
pessoas sem qualificação técnica – e que reúne praticidade e beleza. Além dessas 
características, é uma esteira de caráter ecologicamente correto, viabilizando a retirada 
de inúmeras garrafas PET despejadas na natureza, contribuindo para um sistema mais 
sustentável. 
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AVALIAÇÃO DA EMISSÃO DE POLUENTES NA ESQUINA DA AV. GENTIL 
BITTENCOURT COM TV. RUI BARBOSA (REGIÃO METROPOLITANA DE BELÁM, 

PARÁ) 

CARDOSO, Samira Antunes; NETA, C. S. H.; SILVA, L. S. C. E; SILVA, P. DA 

imaraantunes@hotmail.com 

 

O relatório da ONU mostrou que a taxa de aumento da emissão de gases que provocam o 
efeito estufa está no setor de energia, que cresceu 145% nos últimos 15 anos, no setor de 
transporte (120%), no setor industrial (65%), no setor florestal por desmatamento e 
queimadas (40%). Ou seja, o setor de transporte é o segundo maior colaborador na 
emissão de poluentes atmosféricos. Segundo a revista Belém Sustentável, de 
responsabilidade do IMAZON, o número de carros na Grande Belém subiu 53% de 2001 a 
2007. Em 2001 rodavam na Região 166 mil veículos, esse número passou para 254 mil 
em 2007, o que se traduz em um aumento significativo de gases poluentes lançados. 
Dentre os gases emitidos em maiores proporções temos: o monóxido de carbono, os 
hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e aldeídos (KAWANO, 2008).. O local selecionado 
para o estudo foi a esquina da Avenida Gentil Bittencourt com a Travessa Rui Barbosa, 
município de Belém, Pará. A área é caracterizada por prédios não muito altos em uma 
média de três andares, poucas árvores e grande fluxo de veículos.  
Foram selecionados três dias de coleta (13, 14 e 15 de maio), em dois horários distintos e 
fixos (09:30 e 18:30h). Através do cartão que mede o índice de fumaça tipo Ringelmann 
pôde ser observado, nos três dias coletados, o teor de fumaça liberada. A Escala de 
Ringelmann é uma escala gráfica para avaliação colorimétrica de densidade de fumaça, 
constituída de seis padrões com variações uniformes de tonalidade entre o branco e o 
preto. Além disso, com a utilização do aparelho Termo-higrômetro bulbo seco e úmido 
verificou-se a temperatura do ar seco e úmido na área de estudo. Para estimar o fluxo de 
veículos foram feitas contagens do número de automóveis que passam em um minuto 
para obter o fluxo médio por minuto.. A avaliação do teor de poluição atmosférica mostrou 
que a porcentagem da densidade de fumaça nos dias treze e quartoze de Maio foi de 
20%. No dia quinze, nove e meia, atingiu-se 40%, pelo intenso fluxo de veículos. O limite 
máximo de densidade (20%) foi ultrapassado então os riscos para a saúde da população 
e Meio Ambiente foram agravados. Em relação ao Termo-higrômetro detectou-se a 
umidade relativa e o conforto térmico. No dia treze a umidade alcançou a porcentagem de 
78% e 96%, respectivamente nos horários estudados. No dia quartoze a umidade foi de 
78% para os dois horários. No último dia , a umidade foi de 79% e 92% em cada horário. 
A variação do conforto ambiental e umidade relativa estão relacionadas com a 
concentração de poluentes. O aumento do número de prédios e a diminuição da 
vegetação contribuem para o desconforto ambiental. Cabe aos órgãos responsáveis 
fiscalizar as emissões de poluentes e adotar medidas para diminuir o caos no trânsito 
melhorando a qualidade de vida.. Com a verificação do teor de poluição na Avenida Gentil 
Bittencourt entre Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, pôde-se constatar o quanto a 
alteração da natureza para habitação humana e circulação de veículos interferem nas 
condições climáticas. A arquitetura e o urbanismo devem considerar sempre fatores 
climáticos e ambientais para o projeto de residências ou cidades de forma a proporcionar 
não apenas conforto do espaço e sim de todas as formas, térmico, acústico da qualidade 
perceptível do ar, água, solo, etc. A poluição do ar não só altera a dinâmica do Meio 
Ambiente como também a saúde da população. Cabe a sociedade como um todo, tomar 
iniciativa sobre a degradação que vem ocorrendo no Meio Ambiente. Seja através da 
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redução do número de carros, dando prioridade aos transportes coletivos ou da utilização 
de tecnologias geradoras de menores quantidades poluentes para que se possa desfrutar 
de um equilíbrio ambiental. 
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MEIO AMBIENTE: representações e significados para o adolescente em regime de 
privação de liberdade 

CABRAL, Camile Batista; MACIEL, C. 

camilebc@gmail.com 

 

Atualmente, sabe-se que é grande o número de pessoas que estão envolvidos em 
atividades criminosas como furtos, roubos, envolvimentos com drogas, dentre outros. No 
caso de ser cometido por criança ou adolescente, essa atividade é chamada de ato 
infracional, que corresponde àquele em que ocorre desrespeito às leis, à ordem pública, 
aos direitos dos cidadãos ou ao patrimônio. Estes  jovens poderão ser submetidos às 
medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O 
estatuto prevê seis diferentes medidas: advertência; obrigação de reparar o dano; 
prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; semiliberdade e internação. 
Considerando esta realidade e tendo a noção de que o meio ambiente, segundo Reigota 
(2002), está em constante relação entre seus elementos naturais e sociais, percebe-se a 
necessidade de conhecer a representação e os significados que o jovem em conflito com 
a lei, institucionalizado, tem de seu meio ambiente. . O estudo foi desenvolvido com 16 
adolescentes do sexo masculino em regime de internação, na faixa etária de 15 a 18 
anos, sentenciados às medidas sócio-educativas do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, atendidos pela Fundação da Criança e do Adolescente do Pará, unidade 
fechada, durante suas visitas ao Planetário do Pará. Nesta, participaram da oficina 
“Educação Ambiental: reconstruindo o significado de meio ambiente” realizada em quatro 
etapas: 1) uma dinâmica de apresentação e outra de integração, objetivando conhecer e 
favorecer a inter-relação do grupo; 2) a exposição de diversas imagens, a fim de 
investigar e representar a noção de meio ambiente do grupo, introduzindo o 
questionamento: “Como está o seu meio ambiente hoje e como você gostaria que ele 
fosse?”; 3) cada participante deveria representar suas respostas através de colagens, 
pinturas, desenhos ou palavras; 4) escrever em um mural “O que você pode fazer para 
seu mundo ficar assim?” e socializar com o grupo.. Os participantes representaram o seu 
meio ambiente hoje através de imagens que representavam queimadas, poluição de rio, 
desmatamento, pobreza, uso de drogas, principalmente violência, armas, guerras, mortes. 
Ao reponderem como gostariam que seu meio fosse demonstraram a união familiar, paz, 
festa, religião, alegria, liberdade, amor, companheirismo, moradia, esporte, sem miséria e 
poluição. Expuseram que para o seu mundo ficar assim, seria necessário paz, 
fraternidade, amor, solidariedade, alegria, moradia, encontrar um objetivo, união, respeito, 
felicidade, simplicidade, liberdade e parar de praticar o mal. Durante a atividade e em 
suas produções percebeu-se a expressão de seus anseios, medos, perspectivas e de 
suas necessidades básicas, citando fatos que podem ser gerados a partir da 
institucionalização e também podem ser diferenciados por sua história de vida e pela 
forma como percebem às medidas sócio-educativas. . Adolescentes infratores são muitas 
vezes tidos apenas como marginais pela sociedade. É bem verdade que não podemos 
deixar de lado a sua tendência criminosa. Entretanto, é preciso levar em consideração 
que por trás da história de atos infracionais cometidos, têm-se na maioria das vezes, 
precárias condições sócio-econômicas, baixa escolaridade, negligência familiar, 
exploração infantil, consumo abusivo de drogas, convivência em meios violentos e outras 
situações que favorecem o envolvimento do jovem em atividades criminosas, sendo 
cercados também de receios, medos, tristeza e abandono. Assim, observamos que as 
ações educativas fora do contexto institucional realizadas com jovens em regime de 
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privação de liberdade são favoráveis, pois oportunizam os mesmo a novos padrões de 
socialização e experiências, a uma nova construção de valores, possibilitando a troca de 
experiências e principalmente a reflexão de sua integração e a garantia de seu direito ao 
convívio social. 
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO CONTROLE SANITÁRIO 
NOS BOXES DE CARNE BOVINA DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ - PA 

CARDOSO, Marcelo da Graça; ALMEIDA, S. F. O.; SILVA, I. L. S. S. 

marcelotecnologo@hotmail.com 

 

A concepção de Vigilância Sanitária pode ser compreendida como um conjunto de ações 
legais responsáveis por garantir a segurança alimentar de potenciais risco à saúde do 
consumidor. Além de atentar quanto ao grau de conhecimento técnico dos manipuladores, 
tem como enfoque à proteção e a promoção da saúde da população. Nesse sentido, 
torna-se imprescindível manter a fiscalização das feiras-livres que devem obedecer a 
regras e padrões previstos em leis e decretos.. Entretanto, no município de Cametá-Pará 
os boxes de carne bovina da feira livre, encontram-se em condições precárias. Deste 
modo, o presente trabalho avaliou a qualidade do trabalho exercido pela Vigilância 
Sanitária nos boxes de comercialização de carne bovina da feira livre através da 
aplicação do check-list elaborado no plano do projeto Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle (APPCC-Mesa), que verificou as condições de higiene pessoal dos 
manipuladores e estrutura física dos estabelecimentos, através da aplicação do check-list 
em 15 boxes de comercialização de carnes no município de Cametá.. Após a avaliação, 
verificou-se que os mesmos não se encontram em conformidade com o programa de 
Boas Práticas de Fabricação - BPF, apresentando a média abaixo de 2,7, o que afirma 
que as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos apresentam-se inadequadas 
para a venda de carne bovina não assegurando a inocuidade do alimento. Após os 
resultados obtidos, verificou-se a necessidade de elaborar uma cartilha para os 
manipuladores transmitindo conhecimentos técnicos que auxiliarão para a correta 
manipulação alimentar.. Portanto, através do presente trabalho verificou-se a deficiência 
do órgão fiscalizador em repassar aos manipuladores conhecimentos específicos através 
de treinamento e/ou palestras sobre noções básicas de higiene e segurança alimentar a 
fim de despertar a consciência da importância de se trabalhar com alimentos de 
qualidade. Além de mais atuação e exigência para o uso das Boas Práticas de Fabricação 
visando diminuir os problemas de contaminação alimentar. 
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ANÁLISE E CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS COMO PROPOSTA DE ATIVIDADE NA 
PRÁTICA COM CRIANÇAS DE UM PROJETO DE EDUCAÇÃO POPULAR E 

EXTENSÃO DA UEPA NA VILA DA BARCA 

CARVALHO, Manuela Lima; SOUSA, Ana Telma Monteiro de; SAMPAIO,  

manu_terapeuta@hotmail.com 

 

O brincar é essencial às crianças e nos revela de diversas formas que tem poder 
terapêutico natural, além de constituir auxílio na boa formação infantil, nas esferas 
emocional, intelectual, social e física. “TRILHAS DA VILA, PONTES DE SABERES: 
Educação popular com crianças em saúde e meio ambiente” é um Projeto de Extensão 
vinculado a Pró-reitoria de extensão - PROEX da Universidade do Estado do Pará - UEPA 
e ao grupo de Pesquisa PESCA - Práticas Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia. 
O Projeto é desenvolvido na Vila da Barca e objetiva a inclusão de crianças no contexto 
social através da educação popular. Neste sentido, compreendendo a necessidade de 
vivenciar a natureza encontrada no brincar durante a infância, objetivou analisar e 
confeccionar brinquedos como proposta de atividade. Desta forma, a pesquisa pretende 
alcançar respostas como: quais os objetivos e a dinâmicas encontrados na utilização do 
brinquedo? De que maneira podemos confeccioná-lo?. A pesquisa possui uma 
abordagem qualitativa. O enfoque é o crítico-dialético que objetiva a transformação e a 
mudança da realidade do sujeito. O Projeto é formado por uma equipe multidisciplinar 
tendo como integrantes acadêmicos de pedagogia, terapia ocupacional, tecnologia 
agroindustrial, música e serviço social, entre outros profissionais. Diante da formação 
continuada, a pesquisa foi desenvolvida por meio da confecção de brinquedos e pelo 
preenchimento de uma ficha da análise do brinquedo como proposta de atividade, onde 
descrevia o brinquedo pontuando seus objetivos e dinâmicas. Esta prática surge a partir 
das ações registradas em um diário de campo e atas dos encontros do Projeto referido. 
Também usamos entrevistas com as crianças contendo perguntas abertas sobre a 
utilização do brinquedo. O Projeto apresentava sua metodologia dinamizada através de 
atividades utilizando a arte-educação com as crianças, possibilitando um estudo mais 
amplo de análise e confecções de brinquedos.. Constatou-se que as crianças se 
expressam positivamente em meio a tantas teorias educativas. Através do brincar as 
mesmas experimentam o mundo, os movimentos e as reações, tendo assim elementos 
para desenvolver atividades mais elaboradas no futuro. A análise dos brinquedos surge a 
partir da necessidade das crianças por meio da observação, isto tornou o trabalho positivo 
tanto para as crianças quanto para a equipe que aprendeu a desenvolver o olhar sensível 
diante da necessidade de cada um, sendo favorecida pela equipe multidisciplinar, já que a 
discussão no decorrer da pesquisa foi interdisciplinar. Por se tratar de um contexto social 
de risco, as crianças não possuíam esta prática diária, no qual elas absorveram 
conhecimentos básicos com este simples ato prazeroso, assuntos como imagem e 
esquema corporal, higiene, concentração, tolerância, discriminação, entre outros aspectos 
foram expostos e absorvidos por meio do brincar. A brincadeira permite um 
extravasamento dos sentimentos, auxilia na reflexão sobre a situação social, criando 
várias alternativas de conduta para mudar o seu contexto e reconstruir sua história de 
vida. Conclui-se que as ações voltadas às crianças devem ocorrer precocemente, 
possibilitando a compreensão de realidades que fazem parte da sua fase de vida, na 
tentativa de despertar o interesse pela educação nas mesmas, de uma forma mais 
dinâmica. O trabalho de colaboração em equipe corresponderia ao trabalho com 
formações diversificadas que atuam de maneira interdependente, inter-relacionando-se 
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constantemente. Nessa expectativa, nós como pesquisadores, acreditamos que a 
educação é um dos principais instrumentos de transformação de uma sociedade, sendo 
conscientemente trabalhada e democraticamente aplicada no contexto atual, sempre 
respeitando a fase de cada individuo. 



 403 

AVALIAÇÃO HIGIENICO-SANITÁRIO EM DOIS RESTAURANTES NO MUNICÍPIO DE 
CAMETÁ - PA 

PANTOJA, Tainá Carvalho; SILVA, A. M. C; SILVA, I. L. S. S 

aniatcp@yahoo.com.br 

 

A preocupação com ingestão de alimentos consumidos fora do lar, especialmente os de 
restaurantes comerciais, permitem a integridade da saúde do consumidor. Para tanto é 
imprescindível tornar a manipulação mais higiênica e os processos mais seguros para 
garantir que o alimento não ofereça risco à saúde humana.. O referente trabalho avaliou 
as condições higiênico-sanitárias de dois restaurantes populares A e B no município de 
Cametá através da aplicação do check-list elaborado no plano de Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle (APPCC-Mesa), que verificou a conformidade ou não do 
estabelecimento com tal sistema.. Por meio dos resultados obtidos, notou-se que os dois 
estabelecimentos não estavam de acordo com o programa de Boas Práticas de 
Fabricação - BPF, uma vez que os restaurantes A e B, respectivamente, apresentaram 
médias de 1,65 e 1,39, ou seja, abaixo de 2,7 que é o valor limite para a obtenção de 
conformidade, demonstrando que os processos higiênico-sanitários estavam inadequados 
à qualidade alimentar.. Portanto, os restaurantes não apresentavam condições estruturais 
e higiênico-sanitárias satisfatórias, sendo necessário o treinamento dos manipuladores de 
alimentos e adoção de cartilha que orienta às Boas Práticas de Fabricação, a fim de 
proporcionar hábitos corretos que evitam a contaminação do produto alimentício. 
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A EDUCAÇÃO MUSICAL E A INCLUSÃO ESCOLAR DO ADOLESCENTE EM 
CONFLITO COM A LEI 

FERNANDES, Ana Paula Cunha dos Santos 

fernandes.a.p@hotmail.com 

 

O presente resumo aborda a temática “A educação musical e a inclusão escolar do 
adolescente em conflito com a lei” referente ao estudo em andamento de nossa 
dissertação no mestrado em educação na Universidade do Estado do Pará – UEPA. Nos 
primeiros contatos participamos como visitante no APOENA em Ananindeua-PA de uma 
confraternização que comemorava a retomada das atividades para o segundo semestre 
das unidades da Funcap (Fundação da Criança e do Adolescente) e em agosto de uma 
reunião com os técnicos da Funcap (psicóloga, pedagogas, assistente social, e 
coordenadora geral de esporte, cultura e lazer), também no APOENA. Após 
conseguirmos o campo de estágio estamos elaborando um novo projeto para ser 
encaminhado ao Juiz da infância e da adolescência.. O projeto se dará inicialmente com 
uma pesquisa piloto na Unidade da FUNCAP no bairro do Telégrafo, em Belém – PA. Por 
meio de atividades lúdicas, participativas, proporcionaremos aos adolescentes em conflito 
com a lei a inclusão social mediada por vivências musicais, e, ainda refletir sobre estes 
adolescentes em conflito com a lei no ambiente educacional. A partir de então 
analisaremos os casos exitosos. Este trabalho reconhece por meio da utilização da 
educação musical  um legado favorável, contributivo para o processo de valorização, 
inclusão e socialização dos adolescente em conflito com a lei. Dentre os resultados, 
almejamos que os adolescentes recebam da sociedade, também a família, respeito e 
reconhecimento pelo seu valor humano, e por sua criação e composição com traços 
regionais, valorizando sua terra, sua herança, sua memória, sua história. Muito embora 
saibamos que concentração, raciocínio estimulado, disciplina, coordenação motora 
também já comprovados aparecerão nos resultados. Despertar e desenvolver faculdades 
indispensáveis ao humano tais como: faculdade de percepção, comunicação, 
concentração, de trabalho em equipe, auto-confiança, redução do medo e da inibição 
causados por preconceitos, afloramento da criatividade, senso crítico, responsabilidade, 
da sensibilidade, e processo de conscientização de seu estado atual  e o anterior e ainda 
projeções futuras. Este tratou aspectos ainda de forma ampla que buscam 
encaminhamentos futuros quanto ao objeto levantado. Toda situação é singular, diz 
respeito a uma pessoa, a um grupo ou a uma instituição. A relação com eles difere 
mesmo que sejam aproximados na linguagem. Estes  adolescentes em conflito com a lei 
que estão diante de nós tem um nome, sobrenome, uma história; portanto, eles existem 
em sua singularidade e em sua diferença. Segundo Oliveira (2008), a diferença é 
demarcada por atributos pessoais físicos, mentais, morais, culturais em torno de um Eu 
auto-referente, sendo o Outro, visto como menor ou inferior. Enfatiza-se então a 
necessidade da alteração do termo “menor infrator”; menor apenas na idade (menos de 
18 anos – maior idade no Brasil) e não como humano, que implicitamente sugere a 
diferença que está representada pela negação, pela depreciação e pela exclusão. 

Palavras-Chave: Educação; Educação Musical; Inclusão escolar. 
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FITOTERAPIA 

OLIVI, Clara Ozeny Lima; VAZ, A. C. C.; MIRANDA, S. M. P. 

clara.olivi@gmail.com 

 

A fitoterapia é um ramo que vem se desenvolvendo cada vez mais, em virtude de ser 
natural e possuir poucos efeitos maléficos, contrário aos remédios químicos que quando 
solucionam um problema, fazem surgir outros, em virtude dos inúmeros efeitos colaterais 
que possuem.. Realizamos a busca de livro, artigos em periódicos, em sites de pesquisa 
científica, tendo sido identificados livro e quatro artigos. O tratamento fitoterápico é usado 
junto com os remédios químicos de farmácia, pois as plantas em sua maioria são 
preventivas e seus resultados são há longo prazo. As plantas fitoterápicas foram 
descobertas em sua maioria pelo conhecimento empírico. Em virtude do seu grande 
consumo, muitas delas já possuem comprovação científica, o que aumenta cada vez mais 
a procura pelas plantas medicinais e muitas já podem ser encontradas facilmente no 
mercado. Logo, entendemos que os fitoterápicos são rémedios sérios, tanto que a 
farmacologia (ramo da medicina que  estuda medicamentos) surgiu, à partir de pesquisa 
de substâncias extraídas de ervas. 
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ESTUDOS DOS FATORES AMBIENTAIS CONTRIBUINTES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS NA POPULAÇÃO 

VAZ, Ana Carolina Carneiro; OLIVI, Clara Ozeny Lima; MONIQUE, Samantha 

carol_caracol18@hotmail.com 

 

A vigilância ambiental em saúde se configura como um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com 
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
riscos e das doenças ou agravos relacionados à variável ambiental. As tarefas 
fundamentais da vigilância ambiental em saúde referem-se aos processos de produção, 
integração, processamento e interpretação de informações visando o conhecimento dos 
problemas de saúde existentes, relacionados aos fatores ambientais, sua priorização para 
tomada de decisão e execução de ações relativas às atividades de promoção, prevenção 
e controle recomendadas e executadas por este sistema e sua permanente avaliação. A 
estrutura da vigilância ambiental em saúde abrange a diversidade de setores e 
instituições por meio das quais se cumprirão os objetivos e ações do sistema de 
vigilância. O trabalho foi realizado mediante a utilização de pesquisas que se 
fundamentaram em análise de artigos, livros e sites relacionados ao assunto. A poluição 
da água indica que um ou mais de seus usos foram prejudicados, podendo atingir o 
homem de forma direta, pois ela é usada por este para ser bebida, tomar banho, lavar 
roupas e utensílios e principalmente, para sua alimentação.Além disso, abastece nossas 
cidades, sendo também utilizada nas indústrias e na irrigação de plantações. Por isso, a 
água deve ter aspecto limpo, pureza de gosto e estar isenta de microorganismos 
patogênicos, o que é conseguido através do seu tratamento, desde retirada dos rios até a 
chegada nas residências urbanas ou rurais. A água de um rio é considerada de boa 
qualidade quando apresenta menos de mil coliformes fecais e menos de dez 
microorganismos patogênicos por litro. Portanto, para a água se manter nessas 
condições, deve-se evitar sua contaminação por resíduos, sejam eles agrícolas, esgotos, 
resíduos industriais, lixo ou sedimentos vindos da erosão. Dentre as principais doenças 
relacionadas à água destacam-se: dengue, cólera. amebíase, etc.. Cabe a nós 
profissionais de enfermagem detectoresde conhecimento, repassá-los principalmente 
para a população carente que é a classe mais prejudicada, devido a falta de saneamento 
básico, deficiência na coleta de lixo, despejo inadequado de residuos alimentares e 
diversas outras. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO ATUAL DAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS, FÍSICO-
QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DO RIO AURÁ 

(BACIA HODROGRÁFICA DO AURÁ) EM BELÉM - PA 
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A Bacia do Aurá possui uma população de 11.700 habitantes, baseado em estimativa feita 
através do Censo do IBGE (2000) e do Mapa Censitário do Município de Belém. 
Compreendendo uma área de 17,88 km2, sendo 1,12 km2, de área alagável (6,26%), 
encontra-se nos limites entre Belém e Ananindeua e abrange os bairros do Aurá, parte 
dos bairros do Curió-Utinga e Águas Lindas, que constituem o DAENT. Além do impacto 
natural decorrente do intemperismo geológico, esta bacia recebe aportes orgânicos e 
inorgânicos devido estar localizada na área de influência do “Lixão do Aurá”. Este estudo 
objetivou fazer uma avaliação das características atuais das águas superficiais do rio 
Aurá, enfatizando-se os aspectos químicos, físico-químicos e microbiológicos.. Foram 
selecionados 15 pontos de coletas ao longo da região entre as isóbatas de 0,5 a 8,5 m 
com as seguintes localizações geográficas: S = 1º 25’ 48,2167’’; W = 48º 22’ 46,3655’’ e S 
= 1º 27’ 15,6915’’; W = 48º 23’ 58,3262’’. As amostras de água superficiais foram obtidas 
através da imersão dos frascos de coleta de polietileno diretamente no corpo de água. Os 
parâmetros temperatura, pH e condutividade elétrica foram determinados “in situ”. Para 
determinação de OD (oxigênio dissolvido) foram coletadas amostras nos dez primeiros 
pontos de amostragem e, logo em seguida, acondicionadas em frascos de vidro de cor 
âmbar. Em laboratório foram feitas as determinações de OD, alcalinidade, cloreto, 
coliformes totais e fecais. A temperatura teve poucas variações entre os locais 
amostrados (média de 28°C). Os valores de pH oscilaram nas águas superficiais no 
trecho estudado do rio Aurá entre um mínimo de 5,09 a um valor máximo de 7,45. Os 
valores de condutividade oscilaram nas águas superficiais do rio Aurá entre um mínimo de 
59,5 &#956;S/ cm a um valor máximo de 266 &#956;S/ cm. Com relação aos resultados 
obtidos, observou-se que as águas superficiais apresentaram uma variação de 2,89 a 
8,69 mg de OD/L. Valores de cloreto muito abaixo do limite admitido pela Resolução 357 
de 17/03/2005 do CONAMA (250 mg/L)  foram encontrados sendo que, no presente 
trabalho, a média encontrada foi de 14,54 mg/L±3,89 de cloretos.  A alcalinidade total, 
oscilou entre 4,5 a 10 ppm HCO-3 ± 1,5. Os valores de coliformes totais e fecais em todos 
os pontos analisados ficaram acima dos teores 5.000 NMP/100mL e 1.000 NMP/100mL 
(respectivamente), indicando que o trecho estudado do rio não apresenta condições 
sanitárias satisfatórias.. A partir das análises químicas das águas superficiais do rio Aurá, 
e por comparações feitas com os padrões adotados na Resolução 357 de 17/03/2005 do 
CONAMA, pode-se observar uma considerável poluição ambiental das águas superficiais 
desse rio. A ocorrência deste fato pode ser explicada pela presença do “Lixão do Aurá” as 
margens do rio, do qual escorrem, principalmente no período chuvoso, um considerável 
volume de chorume, contaminando, desta forma, suas águas superficiais. Durante o 
período de coleta pode-se observar também a má qualidade de sobrevivência dos 
moradores da região. A falta de fossas sépticas também é um fator que deve ser levado 
em consideração como causa de poluição orgânica de origem fecal destas águas 
superficiais, uma vez que as excreções humanas e de animais são lançadas diretamente 
nelas, o que provavelmente pode contribuir para um possível aumento da quantidade de 
coliformes fecais presentes nas mesmas. 
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PRESENÇA DE PESSOAS COM OBESIDADE GRAU II EM UMA ACADEMIA DE 
BELÉM - PA 

GOMES, Gleiciane Martins; MOURA, A; PINHEIRO, J 
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A obesidade considerada uma enfermidade do século XXI se refere ao acumulo de 20% 
ou mais do peso ideal do individuo. Tem como sintoma o desequilibrio entre ingestão de 
calorias e metabolismo do corpo. E em detrimento de melhorar a saúde e qualidade  de 
vida de pessoas obesas, a introdução da atividade física é de extrema importância, sendo 
usada como um tratamento na perda de peso (PAZERO, 2006). Desse modo, este estudo 
teve o objetivo de avaliar a presença de obesos grau II em uma academia de Belém-Pa. . 
Foi realizado um estudo transversal. A população deste estudo foi constituída de 315 
praticantes de atividade física escolhidos de forma aleatória, onde foram identificados 7 
obesos grau II. Para a coleta de dados foi usado um questionário individual não- 
identificado, padronizado elaborado pelo autor, onde foram anotados dados de IMC, 
idade, sexo, patologias associadas à obesidade, tratamento usado na perda de peso e 
orientação por profissional qualificado na perda de peso. A execução da pesquisa se deu 
somente após autorização por escrito do diretor da academia selecionada e assinatura do 
termo de consentimento livre e esclarecido dos praticantes de atividade física. Tendo o 
projeto sido aprovado pelo Comitê de Ética da FHCGV (protocolo n°143/2007).. Dentre os 
obesos grau II praticantes de atividade física, 57% são do sexo feminino, na faixa etária 
de 31 a 40 anos, sendo evidenciados patologias associadas como hipertensão, depressão 
e colesterol alto, cada um com 14% cada. Utilizam a atividade física (42,8%) como 
tratamento no objetivo da perda de peso e qualidade de vida, onde iniciaram esta prática 
incentivados por  nutricionista e educador físico.. A atividade física associada à nutrição 
adequada é relevante para a qualidade de vida do obeso e por imagem negativa 
despertada por eles, sendo responsabilizados pelo seu problema, provoca sofrimento, 
depressão, absenteísmo e dificuldade no âmbito social e ocupacional que faz com que 
estejam em minoria dentro das academias sem busca de ajuda profissional adequada. 
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CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA CARNE 
MECANICAMENTE SEPARADA-CMS DA PIRAMUTABA (BRACHYPLATYSOTOMA 
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ROCHA, Milene Gomes da; SIMÕES,M.G.; RIBEIRO, S.C.A; CRUZ 

Wilenegr13@hotmail.com 

 

Segundo o Ministério da Agricultura, entende-se por CMS (Carne Mecanicamente 
Separada), a carne retirada a partir de ossos, carcaças ou partes de carcaças, submetida 
à separação mecânica em equipamentos especiais – Máquinas de Separação Mecânica 
(MSM) – e imediatamente congelada por processos rápidos ou ultra-rápidos, quando não 
for utilizada no momento seguinte (PESSATTI, 2001). Na literatura atual, estudos sobre a 
composição físico-química e microbiológica desses resíduos são inexistentes. Desta 
forma, esta pesquisa mostra-se importante não só pelas determinações nutricionais como 
também servirá de apoio para o desenvolvimento de novos produtos a base destes 
resíduos. O presente trabalho teve como objetivo a determinação da composição físico-
química e microbiológica da CMS de piramutaba (Brachyplatysotoma vaillantii).. A matéria 
prima estudada foi a carne mecanicamente separada, CMS da piramutaba 
(Brachyplatysoma vaillant), adquirida no município de Vigia- PA. As carcaças foram 
submetidas a desossa em despolpadeira mecânica MODELO HT-500 (orifícios de 2 mm). 
Oito amostras de 1kg de CMS da piramutaba foram coletadas e congeladas a - 25°C, 
transportadas em caminhão frigorífico a - 20°C para o Laboratório de Alimentos - LA, do 
Centro de Ciências Naturais e Tecnologia - CCNT, da Universidade do Estado do Pará – 
UEPA e a - 18°C até sua utilização.Foram descongeladas a 15°C. As análises foram 
realizadas em triplicata. Cinzas, umidade e proteína foram realizadas segundo 
INSTITUTO ADOLPHO LUTZ (2005). Determinação de lipídios seguiu o método 
Bligh&Dyer (1959). A análise de pH e de N-BVT seguiram a ASSOCIATION OF OFICIAL 
ANALITICAL CHEMISTS – AOAC (1997). As análises microbiológicas foram realizadas 
no Laboratório Central do Estado do Pará – LACEN/PA, obedecendo à resolução - RDC 
N° 12, de janeiro de 2001. . Os resultados da caracterização físico-química mostraram 
que a CMS da piramutaba apresenta teor protéico (15,02%±0,10) próximo aos 
encontrados em  filés de piramutaba indicando a não variação protéica durante a sua 
obtenção. No entanto, apresentou alto teor de lipídeos (4,55%±0,20), quando comparado 
a filés de piramutaba,, justificado pela presença de maiores quantidades de lipídeos nas 
porções ventrais musculares, a qual durante a obtenção da CMS é juntamente extraída 
(KIRSCHNIK, 2007). Os valores de umidade e cinzas foram respectivamente: 
79,29%±0,32 e 0,91%±0,03.  As análises microbiológicas, pH e N-BVT se encontraram 
dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira. Os níveis de N-BVT 
detectados estão bem abaixo do limite de aceitabilidade, indicado para o pescado em 
geral, que é de 30mg/100g (BRASIL, 1997), o que indica que apesar da CMS ser um 
resíduo de uma matéria-prima muito perecível, quando armazenada a condições ideais de 
temperatura, apresenta boa estabilidade para futuros processamentos. O valor de 
proteína encontrado aproxima-se dos dados encontrados para filés de piramutaba, o que 
mostra que este material apresenta um alto valor nutricional, com proteína de origem 
animal de alta qualidade e economicamente viável. A análise microbiológica encontra-se 
dentro da legislação, apresentando resultados negativos para os principais agentes de 
toxinfecção, Stapholococus aureus e Salmonella ssp, comprovando a boa qualidade da 
CMS. 
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PROJETO TRILHAS DA VILA PONTE DE SABERES: um estudo da musicoterapia 
com crianças na Vila da Barca 
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A música como qualquer outra arte, acompanha historicamente o desenvolvimento da 
humanidade. A expressão musical desempenha importante papel na vida recreativa de 
toda criança, ao mesmo tempo em que desenvolve sua criatividade, promove a 
autodisciplina e desperta a consciência rítmica e estética. A utilização da música como 
recurso pedagógico torna-se, gradativamente, ponto relevante para a otimização das 
atividades por meio da educação popular em sua intrínseca relação com a saúde e o 
ambiente, cujo público é formado por crianças e adolescentes, atendidos pelo projeto 
“Trilhas da Vila e Pontes de Saberes”. Nesse pressuposto o estudo em pauta objetiva 
analisar as mudanças comportamentais dos sujeitos do projeto, a partir da musicoterapia, 
enquanto meio de expressão corporal, da linguagem e cultural.. A pesquisa é do tipo 
pesquisa-ação, com abordagem qualitativa. O referido estudo está pautado no método 
crítico-dialético, fundamentado no princípio de ação-reflexão-ação. Os sujeitos da 
pesquisa serão educadores, acadêmicos, as crianças e os adolescentes atendidos pelo 
projeto. Dessa forma, a coleta de dados será realizada às quartas-feiras, na Associação 
dos Moradores, onde é realizado o referido projeto. As técnicas de coleta de dados 
constituem-se a partir: da observação participante, onde será utilizado com instrumento 
de pesquisa, do registro das atividades em diário de campo, bem como por entrevistas 
semi-abertas realizadas de acordo com um roteiro de perguntas. A análise dos dados 
será viabilizada pela interpretação das falas dos entrevistados e os resultados obtidos nas 
dinâmicas de grupo aplicadas ao longo das atividades do projeto, valorizando a 
socialização acerca dessas práticas pedagógicas.. Os resultados parciais da pesquisa 
estão pautados no destaque das atividades lúdicas as quais abarcam a música enquanto 
um tranqüilizante, a fim de utilizá-la como um meio instrumental para a diminuição da 
dispersão e do déficit de atenção das crianças nos intervalos das atividades propostas 
pelo projeto Trilhas. Nessa perspectiva, os resultados parciais deste estudo foram 
positivos, as crianças interagiram com a musicalidade do instrumento, através do 
aumento da participação e das sugestões de cantigas infantis populares (brincadeiras de 
roda), bem como músicas eruditas, fruto de pesquisas como um meio de interesse e 
dedicação. Seguindo este parâmetro, podemos destacar a importância da musicoterapia, 
pois “consiste em desenvolver potenciais e/ou restaurar funções do indivíduo para que ele 
ou ela alcance uma melhor organização intra e/ou interpessoal e, conseqüentemente, 
uma melhor qualidade de vida”, segundo a Definição Oficial da Federação Mundial de 
Musicoterapia.. Consideramos o estudo em pauta de fundamental importância, devido à 
interdisciplinaridade existente no projeto de extensão Trilhas da Vila, abarcando uma 
equipe multiprofissional (por estudantes dos respectivos cursos: Terapia Ocupacional, 
Pedagogia, Música e Serviço Social), objetivando, por meio da musicoterapia, possibilitar 
medidas de ação que resultem na inter-relação entre equipe acadêmica do projeto e 
público alvo. Assim sendo, as atividades pedagógicas e lúdicas, buscam instigar na 
criança o poder de decisão e de melhoria da auto-estima, a partir do elo pré-estabelecido 
pelas pontes de saberes, disponibilizadas pelas ações na Vila da Barca. Há elevada 
participação das crianças nos momentos destinados à música, percebemos receptividade 
e grande entusiasmo das crianças com relação às atividades propostas, atitudes estas 
que nos levam a considerar válida e gratificante todas as ações do Projeto Trilhas da Vila, 
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dentro desse contexto de educação popular. 
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UM OLHAR TERAPÊUTICO OCUPACIONAL ACERCA DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS 
NA CIA DE DANÇAS EM CADEIRAS DE RODAS  RODA-PARÁ 
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A dança em cadeira de rodas consiste numa forma diferenciada de dança, direcionada a 
cadeirantes e andantes. Apropriou-se desta, na modalidade artística, no intuito de estudá-
la a partir de um enfoque terapêutico ocupacional e de seus benefícios para saúde e o 
corpo do cadeirante. Dentre os objetivos propostos para o trabalho, procurou-se analisar a 
contribuição da Terapia Ocupacional a partir do componente psicossocial no 
desenvolvimento das atividades da Cia de danças em cadeira de rodas “Roda Pará” 
através de atividades artísticas de caráter auto-expressivo. Os objetivos específicos 
incluíram em realizar atividades artísticas, utilizando oficinas com atividades auto-
expressivas com intuito de favorecer a emergência de conteúdos subjetivos de ordem 
psicoafetiva, também com intuito de que houvesse a emergência de conteúdos de ordem 
social, de modo que se analisaram as questões mais latentes.. A pesquisa realizou-se 
com a Cia. de dança em cadeira de rodas Roda Pará, no período de junho a setembro de 
2007, no Instituto de Artes do Pará e no Teatro Experimental Waldemar Henrique. O 
grupo era formado por três integrantes, uma cadeirante e dois andantes (sexo masculino 
e feminino), na faixa etária de 23 a 60 anos. Os dados foram coletados através 
questionário realizado com o grupo e em oficinas de atividades artísticas de caráter auto-
expressivas. Os resultados foram analisados frente ao Método de Explicitação do 
Discurso Subjacente e do Modelo de Ocupação Humana de Terapia Ocupacional. Quanto 
à família, verificou-se a importância e apoio das mães, na escolha da profissão.  
Quanto ao processo de socialização, notou-se a existência de uma relação de respeito e 
companheirismo, sendo esta relação se estende as pessoas da comunidade.  
A relação entre dança e auto-estima, observou-se que a cadeirante possuía preocupação 
em valorizar partes do corpo, sobressaindo sensualidade. Percebeu-se a relação entre 
dança e música, que proporcionava prazer ao grupo. Sentimentos como liberdade, poder, 
beleza, autonomia, amor foram descritos durante as atividades para expressar o 
significado da dança para o grupo. O preconceito foi direcionado ao bailarino, pois este foi 
caracterizado como homossexual. Outra forma citada foi de pessoas que se surpreendem 
pela idéia de que pessoas com deficiência e “normais” possam compartilhar um palco 
para dançar. A acessibilidade das ruas de Belém não era adequada, e segundo a 
cadeirante entidades tentam realizar adaptações, porém sem sucesso. A Terapia 
Ocupacional pode auxiliar bailarinos cadeirantes em questões subjetivas e de cunho 
social, trazendo benefícios à saúde. A vivência com a dança junto à companhia Roda 
Pará favoreceu uma reflexão para a pesquisadora acerca dos inúmeros desdobramentos 
que  a dança  pode proporcionar para os sujeitos em questão, como para àqueles que 
não  apresentam nenhuma deficiência. Portanto, há muito que se explorar frente a esses 
sujeitos, que realizam atividades de caráter artístico, em que se pode atribuir-se também 
um sentido terapêutico e realizar uma contribuição para essas pessoas, favorecendo-lhes 
os direitos relacionados ao processo de saúde, proporcionando assim, uma qualidade de 
vida ímpar. 
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da compostagem 
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Durante muito tempo, o lixo produzido pelo homem foi basicamente orgânico, restos de 
comida, frutas, casca de ovo, folhas, caules, flores, aparas de madeira, cinzas. As 
estatísticas mostram que há uma relação entre o desenvolvimento econômico de um país 
e a porcentagem de lixo orgânico gerado por sua população. O tratamento e a disposição 
do lixo orgânico dentre outros tem se tornado um problema crescente, como o aumento 
da população em áreas urbanas, a mudança de hábitos de consumo e o desenvolvimento 
industrial, e por fatores políticos, como a corrupção e falta de continuidade administrativa. 
A compostagem como mecanismo de amenizar este problema de acúmulo de lixo e 
preservação ambiental nada mais é do que uma decomposição por microrganismos 
acelerada artificialmente e que transforma os resíduos orgânicos em composto, uma 
substância estabilizada com propriedades que permitem usá-la como adubo, ainda hoje a 
compostagem é pouco utilizada, principalmente, por desinteresse público. A primeira 
etapa da pesquisa será através de uma entrevista com a população sendo desenvolvida 
nas ruas de Belém do Pará preferencialmente. Tendo uma abordagem quantitativa e 
qualitativa, utilizando-se o delineamento investigativo. Na segunda etapa da pesquisa 
ocorrerá analise de dados e enfim um levantamento critico da situação orientando a 
população sobre a importância da coleta seletiva e o uso da compostagem. Com a prática 
efetiva do projeto os resultados alcançados foram proeminentes, contudo conseguiu-se 
uma sensibilização das pessoas com quem se realizou a entrevista, na tentativa de 
reduzir o lixo despejado nas ruas, possibilitando a reutilização de materiais que iriam para 
o lixo. Durante o processo de entrevista constatou-se que a maioria dos entrevistados não 
sabe o que é lixo orgânico porem existe uma pequena parcela que conhece sobre esse 
tipo de lixo, mas desconhece formas de reutilização, sendo uma delas a compostagem. 
Outro dado obtido nesse projeto seria a presença de coleta seletiva do lixo orgânico em 
órgãos de grande porte como as Centrais Elétricas do Pará (REDE CELPA) e o Museu 
Paraense Emilio Goeldi, onde foi identificado a presenças de outro projeto com objetivo 
de coleta seletiva geral do lixo. Atualmente identifica-se a grande quantidade de lixo que 
são despejados de forma incorreta, prejudicando as populações que residem próximo aos 
lixões, com isso a compostagem vem mostrar os benefícios desse lixo com relação às 
plantações onde o mesmo poderá ser utilizado como adubo de excelente qualidade 
evitando a proliferação de algumas doenças e aumentando a produtividade que em media 
ou até grande escala  de diversos agricultores, podendo ser retirado o gás metano 
durante o  processo de compostagem para ser usado como fonte de energia . Assim 
sensibilizando a população através de ações efetivas quanto ao destino correto do lixo 
orgânico para um papel mais atuante como agentes de preservação ambiental. 
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A região metropolitana de Belém (PA) e adjacências desenvolvem-se em áreas 
continentais interiores e flúvio-estuarinas na assim denominada microrregião Guajarina. 
Sob suas características flúvio-estuarinas abrigam-se comunidades tradicionais, que 
subsistem do extrativismo, notadamente da pesca artesanal e a coleta de produtos da 
floresta remanescente. É nessa área fisiográfica que está localizada a microbacia do 
igarapé Piraíba, que lança suas águas no rio (ou “furo” do) Maguari, pertencente ao 
sistema flúvio-estuarino da baía de Guajará. Atingida por despejos de indústrias de 
curtume, as comunidades ali instaladas sofrem os efeitos da perda da qualidade 
ambiental com reflexos diretamente nos meios de subsistência. Este estudo enfoca um 
quadro das condições físico-químicas e componentes químicos associados nessas águas 
superficiais.. A microbacia do igarapé Piraíba (microrregião Guajarina, PA), situa-se no 
trecho de coordenadas geográficas 01°00’ – 01°32’ de latitude S e 48°22’-48°39’ de 
longitude W de Greenwich. Foram realizadas coletas de águas nos períodos chuvoso e 
estiagem de 2007 e chuvoso de 2008, tendo sido coletadas amostras de águas (desde a 
baía de Marajó até a foz do Maguari e no trecho navegável do igarapé Piraíba) e 
efluentes. Procedeu-se registro fotográfico da paisagem e leituras de parâmetros 
ambientais das águas – temperatura, pH, condutividade elétrica (CE) , salinidade, sólidos 
totais dissolvidos (STD), oxigênio dissolvido (OD) e transparência. Para as amostras de 
águas efetuou-se leitura de cor aparente e turbidez e análises químicas para oxigênio 
consumido (OC), bicarbonato, cloreto, sulfato ferro, fosfato, amônio e nitrato, de acordo 
com APHA, AWWA, WPCF (1995). Para os efluentes, pH, OD, demanda química de 
oxigênio (DQO) e dosagem de cloreto, sulfato, ferro, amônio, nitrato e crômio.. Os 
resultados obtidos mostram influências da sazonalidade e da dinâmica de marés nesse 
sistema flúvio-estuariano. Na foz do Piraíba, sob salinidade de 1,6, CE de 3.380 uS cm-1, 
pH de 7,2, STD de 1.341 mg L-1, cloreto de 1.049 mg L-1 e sulfato de 283 mg L-1, no seu 
meio curso, os valores decrescem suavemente para 1,3 (salinidade), 2.840 uS cm-1 (CE), 
6,8 (pH), 1.125 mg L-1 (STD), 844 mg L-1 (cloreto) e 238 mg L-1 (sulfato), revelando uma 
intrusão salina gradativa com as marés de enchente semi-diurnas. No “furo” do Maguari e 
na foz do Piraíba, no período chuvoso sob maré mínima, a CE cobre intervalos de 25 a 36 
uS cm-1; já na área de despejo de efluentes no Piraíba alcança 251 uS cm-1 (valor 
incompatível com o padrão local para o período chuvoso nessa área). Nas amostras de 
efluentes, o pH atingiu de 3,2 a 7, OD variou de 0 a 2,6 mg L-1, DQO de 80 a 760 mg L-1, 
amônio abaixo de 10 mg L-1, nitrato de 3,0 a 12,0; no resíduo sólido de curtume, 
registrou-se concentração de Cr da ordem de 3%..  Deste modo, configura-se a 
necessidade de monitoramento mais constante na coleta de amostras de efluentes e mais 
sofisticado nos métodos analíticos utilizados. Por outro lado, os resultados analíticos para 
os efluentes mostram a necessidade de tratamento adequado para os despejos, evitando-
se, tanto quanto possível, a contaminação para o meio ambiente. 
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PROJETO ANANIN: educação popular com famílias em saúde e meio ambiente 
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O atual contexto sócio-econômico brasileiro aponta para um agravamento das condições 
de vida da maioria da população que se encontra exposta a um injusto estado de 
exclusão social, em que é percebida a constante violação dos direitos sociais básicos. 
Com base nos pressupostos de que a educação é um processo de aprendizagem mútua, 
o Projeto Ananin, possibilita práticas de construção de saberes junto à comunidade, 
objetivando o debate e a tomada de decisão em relação a atitudes e práticas através da 
reflexão crítica dos atores, pois a educação problematizada responde a essência do ser e 
de sua consciência. Na realização de ações interventivas de cunho pedagógico, lúdico e 
cultural de abrangência social por meio da educação popular em saúde e o ambiente para 
as famílias na garantia da qualidade de vida e a construção de uma consciência cidadã 
crítica e ambiental através da arte-educação, ponderando as peculiaridades da 
comunidade do bairro de Águas Brancas, Ananindeua – Pará. Os encontros com a 
comunidade são efetivados nas manhãs de sábado, quando são desenvolvidas palestras 
e rodas de interação, bem como oficinas de capacitação, nas quais as mulheres são 
engajadas em atividades com vista à aquisição de conhecimentos de técnicas da 
produção de artesanato com a utilização de material reciclável. Dessa forma, são 
executadas práticas pedagógicas viabilizadas pela arte-educação através dos cursos, 
oficinas e palestras voltadas às mulheres, visando ações empreendedoras. Além de 
atividades lúdicas de lazer e pedagógicas desenvolvidas com o público infantil. Quanto às 
técnicas utilizadas, destacam-se ainda: as oficinas com dinâmicas de grupo, teatro de 
fantoches, sessões musicais, e exposição da produção cultural, junto aos eixos temáticos: 
Educação Popular, Saúde e Ambiente.. Ao realizarmos um balanço das atividades 
desenvolvidas durante a primeira etapa do Projeto Ananin, observou-se que este atendeu 
parte das necessidades da comunidade em questão, gerenciando palestras educativas e 
oficinas. De acordo com o relato dos participantes, houve aumento da perspectiva de 
renda na comunidade, além da incorporação de conhecimentos básicos de saúde 
(contraceptivos, pré-natal, calendário vacinal e PCCU), identidade cultural, moradia, 
saneamento, higiene, natureza e educação ambiental em seus cotidianos.. Entendemos 
que repartir o muito que nos foi dado é primordial para construirmos uma cultura de 
solidariedade, por isso, iniciativas como esta, são importantes e mais do que ensinar uma 
profissão, visam organizar uma população local, buscando a inclusão econômica e social, 
objetivando a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida das famílias, além de 
contribuir para a formação humana das mesmas, para que assumam de fato o papel de 
protagonistas de suas vidas e de suas histórias. Logo, efetivar as ações que priorizem o 
processo de ensino aprendizagem enquanto um eixo constitutivo do desenvolvimento 
global do indivíduo deve considerar os aspectos culturais que o envolvem para que as 
estruturas cognitivas possam interagir em seus aspectos sociais, efetivos, morais, éticos, 
entre outros. Assim, desenvolvendo um trabalho interdisciplinar, colaboramos para que os 
saberes difundidos ganhem sentido nesse contexto social. 
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O presente trabalho, trás uma abordagem acerca da situação sócio-ambiental da feira do 
Ver-o-Peso. A feira do Ver-O-Peso é um dos locais que mais gera resíduos na Região 
Metropolitana de Belém e é um dos locais mais visitados da capital paraense, onde se 
tem um fluxo de centenas de pessoas diariamente. A feira do Ver-o-Peso abastece a 
capital paraense com cerca de 30% de produtos hortifrutigranjeiros e de açaí e outros 
40% com o pescado, todos praticamente vindos da região das ilhas (FERREIRA, 2008). O 
diagnóstico demonstrou a falta de organização do espaço, a falta de policiamento, a 
presença de pedintes, a falta de educação dos próprios feirantes e uma enorme geração 
de resíduos sólidos. O estudo demonstrou ainda que, grande parte dos resíduos sólidos 
gerados na feira é resíduo orgânico e, portanto estão aptos a serem transformados em 
compostos orgânicos pelo processo de compostagem e que a outra parte pode ser 
utilizada na reciclagem. A feira do Ver-o-Peso está localizada no Bairro da Campina, 
centro comercial de Belém e está às margens da baía de Guajará. A metodologia se 
constituiu na aplicação de um questionário. Foram entrevistados 15 feirantes. Essa 
pequena quantidade de pessoas entrevistada se deu em virtude da repetição dos 
resultados. Assim não houve a necessidade entrevistar mais pessoas. Além disso, a 
observação visual teve importância fundamental para o resultado da pesquisa. Os 
resultados demonstraram que 80% dos feirantes trabalham há mais de 20 anos, 13% 
trabalham entre 10 e 20 anos e 7% trabalham na feira por menos de 10 anos. Os 
entrevistados (100%) responderam que o serviço de coleta de resíduos sólidos acontece 
duas ou três vezes ao dia. Quando questionados sobre os problemas que eles 
enfrentavam trabalhando na feira, as respostas foram: a insegurança (39%), a 
desorganização (26%), a falta de fiscalização por parte do Poder Público (11%), a 
presença de pedintes (6%), nenhum (11%) e a falta de educação dos trabalhadores e 
insegurança (6%). Eles também foram questionados sobre o que eles fazem com 
produtos que vão estragar e a respostas foram: descarte (32%), doação(32%), vendas a 
preços mais baixos (13%) e reaproveitamento (23%).. A observação visual permitiu ainda 
verificar que a quantidade de lixeiras é insuficiente e estão mal distribuídas. Os dados da 
pesquisa obtidos evidenciaram que a maior parte dos feirantes são trabalhadores antigos. 
Isto foi importante para consolidar o diagnóstico, já que, pelo fato, da maior parte das 
pessoas que participaram da pesquisa serem trabalhadores antigos. Isto caracteriza uma 
maior evidencia dos problemas informados. A insegurança é um problema grave, pois 
além de colocar em risco a vida dos trabalhadores, ainda contribui para afastar os clientes 
da feira. A falta de um depósito para guardar os produtos e a falta de fiscalização do 
Poder Público evidencia a desorganização do espaço. A falta de educação dos feirantes 
permite constatar a poluição visual devido a disposição inadequada dos resíduos. Com 
relação aos resíduos sólidos gerados, estes são a maior parte de resíduos sólidos 
orgânicos e podem ser transformados em compostos orgânicos e os restantes podem ser 
reciclados.  
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A maior ameaça à diversidade biológica é a perda de hábitat. As ameaças aos 
ecossistemas aquáticos do nordeste paraense são: o surgimento de cidades e indústrias, 
sem um tratamento adequado da água; o desmatamento de grandes áreas para 
agropecuária, a mineração; a exploração de madeira; e construções de estradas 
(Monteiro-Santos, 2008). Os múltiplos impactos antrópicos sobre ecossistemas aquáticos 
têm sido responsáveis pela deterioração da qualidade ambiental em diferentes bacias 
hidrográficas (Callisto et al.,2001a). A qualidade do hábitat físico é essencial em qualquer 
pesquisa biológica, pois a fauna aquática freqüentemente tem exigências específicas de 
hábitats que são independentes da qualidade da água. O presente estudo visa aplicar um 
protocolo de avaliação rápido em cursos d’água do nordeste paraense, com intuito de 
avaliar as condições ambientais originados por ações antrópicas. O estudo poderá 
demonstrar fácil aplicabilidade desse protocolo no ensino e pesquisa da biologia.. Este 
estudo desenvolveu-se nos afluentes das bacias do Guamá (município de benevides), 
Tracuateua (Tracuateua), Tucunduba (Belém), localizadas no nordeste do estado do 
Pará, nos meses de julho e agosto de 2007. Os pontos amostrados nessas bacias 
localizam-se nas seguintes coordenadas geográficas, respectivamente:  
°28’26.32”S/48°27’18.92’’O,1°3’25.84”S/46°48’27.36”O,1°18’56.50”S/48°17’36.05”O. O 
protocolo foi utilizado no estudo, através da observação de 22 parâmetros nele contido. O 
mesmo apresenta um conjunto de categorias descritas e pontuadas. A pontuação é 
atribuída a cada parâmetro com base na observação das condições de hábitat. O valor 
final do protocolo foi obtido a partir do somatório dos valores atribuídos a cada parâmetro. 
As pontuações finais refletem o nível de conservação ecológicas nos trechos dos igarapés 
e do rio estudado, onde 0 a 40 pontos representam trechos “impactados”; 41 a 60 pontos 
representam trechos “alterados” e acima de 61 pontos, trechos “naturais”.. Dos 22 
parâmetros observados para cada curso d’água analisado, obteve-se os seguintes níveis 
de condições ambientais: os igarapés Varestinha (afluente do rio Guamá) e Toca da 
Amizade (Tracuateua) encontram-se em bom estado de conservação (natural: 75 a 95%), 
com presença de uma floresta umbrófila densa (70 a 90%), e rica diversidade de 
Characiforme (peixes), Lepidoptera (borboletas) e completa ausência de lixo. Entretanto, 
o rio Tucunduba mostrou-se alterado no trecho localizado no campus da Universidade 
Federal do Pará, onde se observou uma vegetação ripária e a presença de grande 
quantidade de lixo doméstico que provavelmente ocasiona uma baixa composição de 
espécies animais. Erosão e presença de plantas aquáticas também foi observado. Neste 
rio a situação é agravada em alguns trechos de seu leito devido à grande despeja de lixo 
orgânico, por estar em torno de grande número de residências sem planejamento, 
modificando a sua condição para impactada.. A aplicação do protocolo ambiental 
mostrou-se eficaz para avaliação dos cursos d’águas estudados. Todas as condições 
(natural, alterada e impactada) foram claramente observadas. Existem ainda muitos 
igarapés em condições ambientais naturais (igarapés Varestinha e Toca da Amizade) e 
devem-se fazer esforços para manutenção e conservação desses ambientes. Porém, o 
número de ambientes em estado de alteração e degradação é elevado, principalmente 
aqueles localizados em áreas urbanas, perto de construções (rio Tucunduba), onde há 
grande presença de lixo orgânico e inorgânico. O protocolo também mostrou-se ser de 
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fácil acesso e compreensão, sendo muito útil na prática e pesquisa no ensino da biologia. 
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A criança com paralisia cerebral apresenta movimentos e posturas atípicos, em virtude de 
ação muscular inadequada, o que limita a variabilidade da atividade motora e empobrece 
seu arsenal de movimento. O Núcleo em Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva e 
Acessibilidade (NEDETA), é um projeto que tem como objetivo desenvolver Tecnologias 
Assistivas (TA) utilizando recursos de baixo custo substituindo material importado por 
tecnologia regionalizada. O NEDETA visa a reabilitação física e cognitiva de crianças 
deficientes, utilizando o computador como um dos seus principais instrumentais. 80% da 
clientela do (NEDETA), têm diagnóstico de paralisia cerebral, com graves problemas 
posturais. O presente trabalho teve como objetivo identificar como a adequação postural 
ou seating facilita a interação da criança com paralisia cerebral ao computador, e de que 
forma o NEDETA têm permitindo que esta interação ocorra.. Para tal, foi feita uma análise 
comparativa dos atendimentos de crianças com diagnóstico de paralisia cerebral 
atendidas no NEDETA com e sem o recurso de adequação postural (cadeira adaptada), 
produzida pelo próprio núcleo, observando a qualidade da interação entre a criança e o 
computador. . Para que esta interação seja satisfatória é necessário que haja a inibição 
do padrão anormal de movimento, colocando a criança em posições que promovam uma 
adaptação automática da postura, possibilitando maior funcionalidade para o manuseio, 
exploração e interação com o recurso.. Portanto, conclui-se que há necessidade do 
desenvolvimento de tecnologia assistiva voltada para a área/categoria da adequação 
postural. Nessa perspectiva, o NEDETA tem trabalhado, pois por meio de programas de 
confecção de cadeiras adaptadas de forma individualizada para as crianças atendidas no 
núcleo, tem possibilitado que a criança adote uma postura adequada, permitindo e 
contribuindo para o aumento da variabilidade motora capaz de tornar a interação da 
criança x computador efetiva. 
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As regiões costeiras são detentoras de uma dinâmica natural intensa, onde qualquer 
alteração feita pode trazer impactos negativos não apenas em âmbito local, mas se 
estender por vários quilômetros. A ocupação da praia através de casas, barracas e 
comércios gera forte impacto nessa dinâmica e no uso desse ambiente. As praias, em 
geral, desempenham importante papel na economia de regiões litorâneas, onde são 
desenvolvidas atividades baseadas na pesca, navegação e turismo. Em se tratando de 
regiões litorâneas com elevado e crescente potencial turístico no Pará, tem-se, como 
exemplo, muitos municípios do nordeste do estado que nos períodos de férias 
incrementam a geração de renda, porém se ressentem com a degradação deixada em 
seus ecossistemas pelos resíduos gerados e dispostos inadequadamente. Neste 
contexto, a preservação e educação ambiental nos ambientes litorâneos é tema de 
extrema importância, tanto do ponto de vista ecológico como no econômico e social. . A 
metodologia utilizada baseou-se na organização de um Seminário intitulado “Degradação 
ambiental em ambientes costeiros: resíduos sólidos gerados em função do turismo com 
conseqüências sócio-econômico-ambientais” que se realizou em setembro de 2008 no 
município de São João de Pirabas (PA) na Escola Estadual Francisco da Silva Nunes. O 
Projeto que, integrou o Edital Campus Avançado 2008 da Pró-Reitoria de Extensão da 
UEPA, contou com uma equipe multidisciplinar composta por alunos de Engenharia 
Ambiental, Pedagogia e Terapia Ocupacional sob orientação de Professora do curso de 
Engenharia Ambiental. A programação contou com palestras, dinâmicas, vídeos, oficinas 
de reutilização e visita técnica em ambientes costeiros.. O público alvo foi composto de 30 
pessoas entre alunos de ensino médio e professores. Os conteúdos das temáticas 
abordadas versaram sobre: caracterização, funcionamento e importância dos 
ecossistemas costeiros; problemática e conseqüências do lixo nas praias; educação e 
cidadania; soluções possíveis para a problemática do lixo; saneamento e educação 
ambiental; ambiente e saúde. Através das dinâmicas, os participantes expuseram os 
problemas locais referentes à má gestão do lixo. Com o embasamento proporcionado 
pelas palestras, os questionamentos surgiram propiciando a construção de expectativas e 
a sugestão de ações para o alcance de melhorias ambientais. A oficina com garrafas PET 
foi o momento de colocar em prática o conceito de reutilização, capacitando 
multiplicadores para futuras ações de educação ambiental. A visita técnica foi momento 
de visualizar situações problemáticas com o lixo e contou com o aporte técnico da equipe 
no esclarecimento e repasse de conhecimentos.. A inserção da Academia no projeto de 
extensão com a temática dos resíduos sólidos exacerbou a relevância dada e a 
necessidade da comunidade envolvida no aprofundamento dos assuntos tratados. O 
Seminário veio a somar no ambiente escolar em questão, o qual já tem imbuído na sua 
gestão e em práticas pedagógicas o comprometimento pelas causas ambientais, em 
especial no reaproveitamento de resíduos em oficinas e na reciclagem de papel. O 
Projeto cumpriu eficazmente sua proposta de sensibilização quanto à problemática dos 
resíduos sólidos nos ecossistemas costeiros permitindo à equipe discente entre outras 
coisas: o aprimoramento técnico, o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, a 
integração interdisciplinar e a aproximação com o trabalho comunitário. 
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As primeiras ruas do Bairro da Cidade Velha em Belém do Pará foram traçadas sem 
estudo prévio, na quais os caminhos transversais levavam ao interior. Assim os serviços 
de transporte coletivo, que inicialmente eram carris urbanos com tração a vapor, por volta 
de 1869, foram substituídos por bondes elétricos contrato firmado entre a intendência de 
Belém e a sociedade anônima denominada de “Companhia Urbana de Estrada de Ferro 
Paraense” aliado a “febre da borracha” que embelezou a cidade. Nas primeiras décadas 
do século XX, a entrada do automóvel no espaço público da rua, conhecido como 
interventor do espaço urbano, começou a substituir o andar a pé como meio de 
locomoção predominante. Assim como gerou um novo clima de modernidade na qual 
trouxe desvantagens relacionadas ao trânsito no local, ou seja, a limitação da malha viária 
relacionado ao estreitamento da via, que antes passavam bondes e carroças, hoje, 
ocasiona transtornos a quem trafega, assim como os riscos de acidentes. A realização de 
vistorias no local comprovou a presença de micro-ônibus até de caminhões, que com 
muito esforço e em horários de pico, trafegavam na Avenida Manoel Barata no sentido 
Avenida Portugal para Avenida Presidente Vargas. Foi constatado também que o 
estacionamento existente possui tamanhos variados, na qual sua largura chega a ser tão 
estreita que em alguns casos os carros estacionados ocupam a calçada, na qual prejudica 
o fluxo de pedestres, podendo ocasionar colisões entre veículos. Assim, é feita a proposta 
para inserir linhas de indicação de proibição de estacionamento e/ou parada (LPP) de cor 
amarela, segundo o manual de sinalização horizontal do CONTRAN de 2007. Assim como 
a responsabilidade dos órgãos públicos de dar acessibilidade aos motoristas e 
principalmente os pedestres que circulam em grande quantidade, sendo limitada para 
pessoas que possuem deficiência física. Por exemplo, o rebaixamento de calçada para 
quem usa cadeira de rodas, esta disposto no manual de sinalização da CET, assim como 
o Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. O estacionamento nos centros das grandes cidades, assim como na 
no bairro da Cidade Velha acarreta constante conturbação na circulação viária, a 
tendência do órgão público responsável é sempre proibir tal estacionamento. Assim como 
a alta taxa de motorização na cidade na qual torna reduzida a oferta de vagas para 
estacionamento de veículo e que é caracterizada pela densidade, diversidade e 
complexidade do uso do solo quando o fluxo de veículos é intenso. Desta forma a 
demanda de pessoas e veículos na qual circundam a Av. Manoel Barata é elevada, logo a 
retirada do estacionamento na área melhoraria a harmonia do trânsito no local. 
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A sucata remete a "objetos que já tiveram um determinado uso e que passam a ser 
matéria prima para ser transformada e adquirir um novo significado". Essa capacidade de 
ressiginificação, de produção e criação, além da comunicação através de símbolos é uma 
característica única dos humanos. É um material que traz a marca da transformação 
porque, descontextualizada, oportuniza usos incomuns que são sugeridos pelo próprio 
material, assim como pelo que nele projetamos. É por meio dessa recriação que se aplica 
a estimulação cognitiva dedicada a desenvolver e aplicar recursos objetivando melhorar a 
capacidade de pacientes com déficits cognitivos e motores em processar e usar 
informação de modo a ter uma vida com autônoma e independência por longo tempo. 
Desse modo utilizando como recurso brinquedos e jogos de sucata a Terapia Ocupacional 
relaciona essas funções com ações cotidianas das pessoas buscando sua reabilitação 
através das ocupações humanas. . No presente estudo foi realizado avaliação do estado 
mental (MEEM) e anamnese da paciente, sendo constatado que a mesma apresentava 
declínio cognitivo. Foram confeccionados 10 brinquedos de sucata para serem usados 
como estímulos em dez encontros de aproximadamente duas horas na UAPI (Unidade de 
Acolhimento da Pessoa Idosa), durante a disciplina Pratica curricular IV, através da 
temática gerontogeriaria, sob a supervisão da professora que a ministra.. G.S., 83 anos, 
apresentou declínio cognitivo nas áreas da memória, raciocínio lógico, atenção, 
concentração, pensamento e linguagem. Para restauração clinica e compensação dessas 
funções cognitivas foram confeccionados 10 jogos e brinquedos de sucata. Essas 
atividades mantinham ativos: concentração, a seqüência do pensamento, a atenção e a 
sua possibilidade de fazer escolhas. O fato do idoso estar realizando essas atividades, 
estimula-o a usar suas capacidades remanescentes e ajuda-o a mantê-las, é um trabalho 
de manutenção e prevenção. Ao final dos atendimentos percebeu-se que houve 
significativa melhora principalmente na memória, raciocínio, atenção, concentração e 
auto-estima. Os encontros terapêuticos ocupacionais buscaram resgatar e estimular o 
idoso nas atividades cognitivas que atuaram diretamente na organização do seu 
cotidiano, fazendo com que o mesmo pudesse projetar e elaborar seu futuro de forma 
saudável e positiva. . Hoje as pessoas vivem mais principalmente pelas facilidades que a 
vida oferece como estímulos que proporcionem uma melhor qualidade de vida ao idoso. A 
utilização do processo de reabilitação com estimulação e adequação cognitiva 
proporciona estímulos ao aprendizado, motivação, satisfação, interesse, valorização, 
alegria e aceitação pelos familiares, além de evitar a frustração, os comportamentos 
negativos, e a depressão, facilitando a recuperação da memória e dos distúrbios 
cognitivos de uma forma geral. É necessários que estímulos cognitivos e motores façam 
parte da vida do individuo como forma de prevenir ou minimizar ocorrências de processos 
demências comuns na terceira idade. A utilização de brinquedos seja em que idade for, é 
essencial à saúde física, emocional e intelectual do ser humano, pois durante a atividade 
lúdica quem brinca resignifica seu mundo, se reequilibra, recicla suas emoções e sacia 
sua necessidade de conhecer e reinventar a realidade. 
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE 
SOROPOSITIVA PARA O HIV: um caso clínico 

SILVA, Hellen Cristina Cardoso da; SANTOS, Elizabeth do Socorro dos 

hellcris_enf@yahoo.com.br 

 

Durante muito tempo a HIV/AIDS era tida como uma doença advinda da promiscuidade, 
sempre associada ao homossexualismo, porém, após todos esses anos, essa realidade 
se transformou. Hoje se sabe que o HIV/AIDS não está associado a um grupo de risco, 
mas sim a um comportamento de risco. O Ministério da Saúde mostra que entre 1994 e 
2004 o crescimento do número de casos de HIV/AIDS e DST aumentou 29% entre os 
homens e 175% entre as mulheres, sendo que a maioria dessas mulheres foi infectada 
em relação heterossexual. Com isso uma outra situação surge: os casos de soro 
positividade para o HIV em mulheres em idade reprodutiva, e ainda pior, em gestantes, o 
que leva esse acometimento a outro grupo de indivíduos, ainda mais vulneráveis, as 
crianças. O estudo foi baseado em uma pesquisa bibliográfica qualitativa, que serviu de 
alicerce teórico para o desenvolvimento do estudo de caso. Trata-se de pesquisa 
bibliográfica indireta, ou seja, serve-se de fontes de dados coletados por outras pessoas, 
constituindo-se de material previamente elaborado, pois, o intuito da pesquisa é abordar o 
tema que está sendo desenvolvido até a atualidade. De acordo com LAKATOS & 
MARCONI (2001) “Trata-se de levantamento de toda bibliografia já publicada em forma de 
livros, revistas... Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo 
que foi escrito sobre determinado assunto...”. Durante o decorrer do trabalho foi 
observado que a gestante, assim com as estatísticas mostram, adquiriu o HIV em uma 
relação heterosexual sem preservativo com o seu cônjuge, e que este havia falecido 4 
meses antes da entrevista ser realizada. A paciente residia em uma cidade do interior do 
Pará e, em virtude disso (segundo a mesma), não realizou o pré-natal pois não tinha 
condições financeiras de permanecer em Belém nem se deslocar para a cidade para ser 
acompanhada pela referência. A paciente se mostrou muito tranqüila durante a internação 
e também quando era incentivada a falar sobre sua condição, relatando que não queria 
que seus conhecidos e familiares mais distantes soubessem que ela era portadora do 
vírus, e também com forma de proteção ao seu filho, uma vez que as pessoas têm 
preconceitos e costumam discriminar as crianças filhas de mães portadoras do HIV (SIC). 
A realização do pré-natal é importantíssima para prevenir, diagnosticar e tratar possíveis 
doenças que são contraídas antes e durante a gravidez. Dentre essas doenças a infecção 
pelo HIV, apesar de muitos estudos a respeito dessa temática, ainda não foi encontrada 
uma cura para a imunodeficiência por ele causada. Com isso percebe-se a necessidade 
de se tratar essa infecção uma vez diagnosticada, uma vez que a terapia antiretroviral 
profilática, neste caso, contribui para que não ocorra uma transmissão de mãe para feto.  
Alem disso, é tão importante para a gestante HIV positivo quanto é para nós, acadêmicos, 
o conhecimento das condições e situações que envolvem esse tipo de caso. Dessa forma 
será possível haver um melhor preparo técnico-científico dos futuros enfermeiros, e 
garantir que uma vez profissionais consigam executar com mais aptidão a assistência que 
a gestação soropositiva para o HIV requer, evitando assim um prognóstico ruim tanto 
materno quanto fetal. 
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SOLO TIPO AREIA VERMELHA COM ADIÇÃO DE ESTABILIZANTE QUÍMICO PARA 
CAMADAS DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

COELHO, Johnny Gilberto Moraes; SOUZA, João Guilherme Mota de 
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O desenvolvimento das técnicas de pavimentação com estabilização química dos solos 
no Estado do Pará é um dos objetivos do Grupo de Estudos de Pavimento (GEP) que 
congrega a Secretaria Executiva de Transporte do Governo do Estado do Pará (SETRAN-
PA), empresas de construção rodoviária e distribuição de asfalto, assim como a 
Universidade Federal do Pará (UFPA). Visa aprimorar a construção de pavimentos, a 
melhoria das características físicas e mecânicas do solo que possibilite maior durabilidade 
e vida útil das camadas de revestimento asfáltico. Na qual em nosso estado, pouco são 
utilizados a areia vermelha, que possui custo menor que o seixo rolado natural e areia 
branca de cava e que torna as obras de pavimentação mais econômicas, assim como a 
utilização de estabilizantes químicos orgânicos que impermeabilizam e dão coesão as 
partículas mais finas do solo.. Foram realizados ensaios, no laboratório de solos e asfalto 
da Secretaria Executiva de Transporte do Governo do Estado do Pará, na qual os ensaios 
de caracterização; granulométria por peneiramento (DNER-ME 080/94), densidade real 
(DNER-ME 093/94), equivalente de areia (DNER-ME 054/97); e compactação com 
energia intermediária, no total de 5 camadas, 26 golpes por camada (DNER-ME 129/94) 
da mistura de areia vermelha “in natura” com energia intermediária; Índice de Suporte 
Califórnia de mistura (DNER-ME 049/94) “in natura”, solo e estabilizante químico na 
dosagem 1:1500, solo estabilizado com 3% de cimento tipo CPIII-32Z-RS, e uma terceira 
mistura com 3% de cimento e estabilizante, em ambas foram utilizado soquete de 4530g; 
com altura de queda igual a 45,7cm a 26 golpes por camada em 5 camadas.. No ensaio 
de granulométria por peneiramento, foi medida à umidade higroscópica que resultou em 
2,37%. Na densidade real, o valor é de 2,659. O ensaio de equivalente de areia resultou 
em 22%. No ensaio de compactação a amostra “in natura”, do solo de areia vermelha, 
com umidade higroscópica de 1,85% em uma amostra de 7 kg de solo úmido, energia 
intermediária, densidade em torno de 1,883 kg/m³ e umidade 10,1%. O solo “in natura” 
apresentou Índice de Suporte Califórnia (ISC); expansão de 0,087 % e ISC de 17%, na 
qual serve para reforço de subleito. Solo com estabilizante e estes com mais adição de 
3% de cimento, sem expansão e ISC de 39%. Solo e estabilizante na dosagem 1:1500 
com expansão de 0,008 % e ISC de 31,8%. Assim como a utilização da areia vermelha 
estabilizada com cimento que serve de camada de base do pavimento, com Índice de 
Suporte Califórnia maior que 60% e expansão menor a 0,5%, no resultado, a expansão foi 
de 0,017 % e ISC de 62% para vias de tráfego médio. O solo alternativo estudado é 
encontrado em grande quantidade na região Nordeste do país, é econômico de modo que 
seu valor é cerca de 50% mais barato quando comparado a areia branca. Na finalidade de 
inserir este solo alternativo que vem a reduzir os custos do pavimento além de não ser tão 
usual em obras de engenharia, é mais aproveitado em aterro na construção civil e pode 
ser utilizado em vias urbanas. 
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A QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL NA VILA DA BARCA, SOB A ÓTICA DAS 
CRIANÇAS DO PROJETO TRILHAS DA VILA, PONTE DE SABERES 

ASSIS, Jéferson Costa de; COSTA, Luciane Soares ; LÓPEZ, Alba Lucia da 
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O estudo em pauta refere-se às atividades desempenhadas pelo Projeto “TRILHAS DA 
VILA, PONTES DE SABERES”, vinculado a Pró-reitoria de extensão, da Universidade do 
Estado do Pará, desenvolvido na Vila da Barca, localizada no Bairro do Telégrafo, entre a 
Baía do Guajará e a Avenida Pedro Álvares Cabral, na Cidade de Belém. A comunidade, 
inserida em uma área de ocupação, comporta indivíduos em risco social devido às 
precárias condições de moradia contrastadas entre as palafitas, sujeitos às oscilações da 
maré, condomínios habitacionais. O estudo tem como objetivo investigar as condições de 
habitabilidade e preservação do ambiente perante a transição infra-estrutural e sócio-
cultural, sentidas pelas crianças de 04 a 12 anos (que compõem o projeto), para os 
condomínios residenciais, bem como analisar os impactos do projeto de Urbanização e 
Habitação da Vila da Barca, promovido pela prefeitura em parceria com o governo 
federal.. Metodologicamente, a pesquisa está pautada na abordagem qualitativa e no 
estudo de caso, através de observação participativa da realidade do grupo envolvido, 
visitas domiciliares, bem como dinâmicas em grupo desenvolvidas no projeto. Os sujeitos 
sociais focados pela pesquisa se constituem por um grupo formado por aproximadamente 
40 crianças de 04 a 12 anos; e educadores dos respectivos cursos: pedagogia, terapia 
ocupacional, tecnologia agroindustrial e letras. Mediante a arte-educação e as atividades 
desenvolvidas no projeto Trilhas da Vila, coletamos os dados necessários à pesquisa 
através da analise pictográfica dos desenhos e das falas, criando categorias de pesquisa 
que buscam vincular o estudo das condições de vida à dinamização das ações que 
expressam a justificativa, o questionamento e a explicação da desfiliação social, 
vivenciada na comunidade.. Dentre os resultados, constatamos a precariedade das 
condições de existência das famílias moradoras da Vila da Barca, tendo reflexo direto, no 
desenvolvimento fisiológico, cognitivo e social das crianças que ali vivem. No decorrer das 
atividades, observamos a degradação do meio socioambiental. As casas de palafitas 
estão margeadas por matérias orgânicas ejetadas no rio, como resíduos provenientes dos 
sanitários, os lixos domésticos e utensílios não aproveitáveis (plástico, lata, papel). 
concentradas por uma camada de lixo que caracterizam o espaço. Ambiente este, no qual 
as crianças utilizam a água do rio para a higienização pessoal, para beber, como lazer. 
Doenças como infecção intestinal, amebíase, verminoses e micoses, são freqüentes na 
comunidade. Estima-se que estas condições modifiquem-se com as mudanças dessas 
famílias para o condomínio habitacional construído para desocupar a área de várzea na 
qual se localizava o maior contingente de famílias.. A pesquisa desenvolvida pela equipe 
abrange as percepções acerca de formação comunitária, através de discussão, contato e 
disseminação dos aspectos sócio-ambientais presentes no circuito social e infra-estrutural 
da Vila da Barca. As mudanças do contexto social e ambiental das crianças são 
gradativas, 96 famílias já residem no condomínio, porém o espaço tornou-se restrito para 
o brincar na baía, nas estivas e na vazante da maré (conforme a fala e escrita das 
próprias crianças). Os impactos da implementação do projeto de urbanização são 
inerentes à questão espacial, mediante o tamanho da moradia (que em geral, comporta 
um considerável número de pessoas), a questão cultural, devido às criações de animais 
(porco, galinha) pertencentes a algumas famílias. Contudo, são imprescindíveis as 
melhorias das condições de vida, por meio da construção de drenagem pluvial, 



 426 

abastecimento de água, esgoto sanitário, além da política ambiental de recuperação do 
espaço de ocupação da Vila da Barca. 
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APLICAÇÃO DA TÉCNICA DAS INTEGRAIS ACOPLADAS (CIEA): simulação da 
secagem de materiais cerâmicos 

ARAÚJO, Hericas Daniele Costa 
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Materiais cerâmicos fabricados a partir de argilas úmidas são submetidos à secagem para 
adquirir maior resistência para evitar o aparecimento de trincas durante o processo de 
queima. Neste contexto, o Estado do Pará destaca-se por possuir grandes reservas a 
serem exploradas. Luikov (1996 e 1975) constatou que a secagem é  um fenômeno não-
linear acoplado de transferência simultânea de calor e massa (resultante da combinação 
dos gradientes de umidade, temperatura e pressão) e desenvolveu um conjunto de 
equações usando a lei de Darcy, o princípio de conservação de energia e na 
termodinâmica dos processos irreversíveis. A CIEA (Cotta e Mikhailov, 1997 e Dantas, 
2000) baseada nas integrais de Hermite (Hermite, 1878), foi aplicada para reduzir o 
sistema de equações diferenciais parciais em um sistema de equações diferenciais 
ordinárias para os potenciais médios de umidade e temperatura. Para resolver-se o 
sistema de equações utilizou-se a rotina IVPAG da biblioteca do IMSL (1991).. Hermite 
(1878) desenvolveu um modo de aproximação integral baseado nos valores integrais e de 
suas derivadas no limite de integração, o que originou diversas combinações entre as 
aproximações para se transformar a equação desejada. No presente trabalho, utilizou-se 
as combinaçãoes: H0,0/H0,0 e H1,1/H0,0 para transformar as equações parciais de 
Luikov em um sistema de equações ordinárias. A metodologia foi validada 
experimentalmente através da comparação com dados de Maia (2004), e comparou-se a 
metodologia com a aproximação denominada aproximação clássica.. Para solucionar os 
sistemas de equações diferenciais ordinárias foi desenvolvido um código computacional 
em linguagem Fortran 90/95. O sistema de EDOs foi resolvido através da rotina de cálculo 
IVPAG da biblioteca IMSL (1991) com erro prescrito na oitava casa decimal. Com a 
finalidade de validar os modelos obtidos aqui, foram comparados os resultados de 
umidade média com os experimentais para materiais cerâmicos compostos de mistura 
chamota-argila nas proporções 60-40% e 70-30% obtidos por Maia (2004).. Foram 
desenvolvidos modelos reduzidos, baseados nas equações de Luikov para meios porosos 
capilares, através da Técnica das Integrais Acopladas. Os sistemas de EDOs resultantes 
não apresentaram dificuldades no processo de solução com a rotina IVPAG do IMSL. 
Observou-se que de acordo com a velocidade do escoamento em torno do corpo a 
aproximação H1,1/H0,0 comportou-se de duas maneiras. Para v = 2.4 m/s a aproximação 
H1,1/H0,0 comportou-se melhor no período de taxa decrescente. No caso de v = 5.4 m/s 
a aproximação H1,1/H0,0 reproduziu melhor o período de taxa constante. 
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AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DA PAISAGEM NA ILHA DE COTIJUBA, ATRAVÉS DE 
AUXÍLIO DE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO 

NASCIMENTO, Nathalia Cristina Costa do 
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A Região Nordeste do Estado Pará possui uma longa história ao que se refere ao 
processo de ocupação. A cidade de Belém é um exemplo desse processo, pois, passou e 
ainda vem passando por um intenso processo de urbanização que há algum tempo vem 
se estendo as suas ilhas, entre elas destacamos a Ilha de Cotijuba, que devido a sua 
proximidade com a cidade de Belém, vem passando por um intenso processo de 
ocupação não planejado.A ilha possui cerca de 60 km² e no decorrer dos anos passou a 
ser cada vez mais visitada devido as suas belezas naturais e fácil acesso em relação a 
cidade de Belém. Com objetivo de conhecer a forma como esses processos influenciaram 
a dinâmica da cobertura vegetal na ilha, utilizou-se técnicas do sensoriamento remoto e 
do geoprocessamento, para se obter subsídios para analisar os problemas da ilha, 
servindo de instrumento para o planejamento de seu espaço. Assim, buscou-se uma 
análise multitemporal com base em imagens LANDSAT dos anos de 1984, 1994 e 2004.. 
Utilizou-se como base para caracterização da paisagem e do uso da terra, imagens 
TM/Landsat (bandas TM 3, 4 e 5) dos meses de junho dos anos de 1984, 1994 e 2004, 
órbita/ponto 223/61 (INPE).Primeiramente, realizou o georreferenciamento das imagens 
utilizando o software ERDAS. Após o georreferenciamento, teve início o processamento 
das imagens no software SPRING 4.3 onde se aplicou técnicas de realce das imagens e 
posteriormente o processo de segmentação onde foram estabelecido como valor de 
similaridade  4 e para a área em pixels 2. Logo após, teve inicio a classificação definindo 
quatro classes principais correspondentes a paisagem da ilha: Floresta, Capoeira e Uso e 
água. Com a obtenção dos resultados preliminares foi realizado um trabalho em campo 
com o auxilio do GPS. Com a obtenção dessas informações, pode ser realizada a edição. 
Os resultados foram quantificados e cruzados entre os anos em questão. Além de realizar 
aplicação de questionário e entrevistas com os moradores.. Com base nos dados obtidos 
através do sensoriamento remoto, geoprecessamento e o  trabalho de campo realizado 
na área de estudo, foram definidas a seguinte legenda: Água, Floresta, Capoeira e Uso.A 
classe água se refere às águas internas à ilha como os igarapés, os quais vêm sofrendo 
processo de aterramento e assoreamento.A classe Floresta em 1984 ocupava uma área 
de 5.096 km² sofrendo uma diminuição em 1994 para 3.075 Km² e chegando ao ultimo 
ano analisado a uma área de 1.825 km². Fica claro que as florestas da ilha vem passando 
por intenso processo de degradação.A classe Capoeira sofreu uma diminuição de 1984 
para 1994 de 5.464 km² para 3.075 km² o aumentando em 2004 para 7.067. Tem sua 
existência relacionada com as atividades agrícolas como a agricultura familiar onde a 
capoeira serve como reserva de área para futuras plantações.A classe Uso teve aumento 
constante desde 1984 a 2004 onde aumentou sua área de 5.007 km² para 6.915 km², 
devido ao aumento das ações antrópicas na ilha.. De acordo com os resultados obtidos 
através de técnicas de geoinformação e pesquisas realizadas na área de estudo, 
concluimos que a forma como a ocupação da ilha de Cotijuba vem se dando, tem sido 
prejucial a sua população tradicional e ao seu ambiente natural. Foi constatado um 
acirramento de problemas sociais como aumento o aumento da violância, perda de em  
nível cultural e principalmente intenso impacto sobre seus aspectos fisicos naturais com a 
diminuição da área de Floresta, a abertura dde novas áreas para uso o que decorre na 
derrubada de mata, expulsão de animais de seu habitat natural entre outros. Torna-se, 
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portanto, necessário se pensar as formas de gestão para ilha, políticas que respeitem 
suas caracteristicas naturais, fazendo valer o fato de a ilh a de Cotijuba ser considereda 
legalmente uma APA, fazendo-se necessária a conscientização de seus moradores e 
visitantes sobre a importância da preservação de seu ambiente e a fiscalização sobre 
suas mudanças infra-estruturais. 



 430 

UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE COMO FERRAMENTA FACILITADORA DO DO 
ENSINO-APRENDIZAGEM EM FÍSICA E MATEMÁTICA UMA PROPOSTA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  DOS ALUNOS DOS CURSOS DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS E LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
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Promover o uso criativo e eficiente de computadores para o ensino de Física, nos cursos 
de Licenciatura em Ciências Naturais e Licenciatura em Matemática, a partir do 
desenvolvimento de aplicações e metodologias para o uso de softwares educacionais de 
livre acesso com o Debian Gnu/Linux. Para tanto, essa ferramenta oferece oportunidade 
para integrar o ensino–aprendizagem de Física e Matemática e temáticas com áreas da 
informática, visando divulgar e instruir para a utilização de software livre, e sua aplicação 
no ensino. Possibilitará ainda como fonte de referência e consulta para estudo, pesquisa e 
exploração metodológica dos recursos instrumentais de simulação e modelagem. Sendo 
que através da utilização do computador com aplicativos de livre distribuição, poderá 
possibilitar que os profissionais da educação possam saber utilizar programas 
computacionais em suas práticas educativas conscientes de que eles não estarão 
infringindo uma lei de direitos autorais e intelectuais. O mini-curso foi dividido em etapas 
de acordos com os aplicativos computacionais que foram integrados para aprendizagem 
de Física e Matemática e temáticas com áreas de informática. Aplicativos que estimulam 
habilidades de plotagem gráfica, edições textuais e educacionais. Dessa forma, foram 
ministradas palestras com auxílio do computador e datashow. Em que foram empregados 
uma interatividade direta entre palestrante e o público alvo o que manteve uma interface 
direta entre aplicativos, o sistema operacional Debian Gnu/Linux e docentes em processo 
de formação.. Como resultados concretos do mini-curso realizado na Universidade do 
Estado do Pará, foi possível fazer uma análise acerca das ferramentas computacionais. 
Do ponto de vista pessoal prevaleceu à escolha dos recursos de informática que mostrou 
porque o educador e o estudante podem obter maior liberdade de criatividade permitindo 
o desenvolvimento cognitivo quando há a escolha certa dos recursos para uma aula de 
qualidade. A escolha adequada de plataformas de trabalho traduz-se em perspectivas de 
real produtividade, segurança, eficiência e de colaboração para formação de competência 
local. Assim, verificou-se a importância da utilização de programas de livre distribuição 
para o ensino-aprendizagem, uma vez que a qualquer instituição terá possibilidade de 
instalar e utilizar os programas livres, em seus laboratórios de informática, sem a 
necessidade de custos com licenças.. O principal interesse de nosso grupo em integrar o 
ensino-aprendizagem de Física e temática com a área de Informática é devido à 
dificuldade que muitos alunos têm em compreender os fenômenos físicos. Foi de grande 
importância mostrar como o educador poderá interagir com ferramentas computacionais a 
fim de apresentar a realidade de fenômenos da Física e da Matemática, com os 
aplicativos de textos eletrônicos do BRoffice e Latex, Plotagens gráficas e simulações de 
fenômenos através do Geogebra e KMplot, além dos aplicativos educacionais como 
GCompris e KEduca. Esse feito mostra que as novidades tecnológicas estão sendo bem 
aceitas no estilo de vida da sociedade atual. 
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ANÁLISES FÍSICO – QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DO PESCADO MAPARÁ 
(HYPOPHTHALMYS MARGINATUS) IN NATURA COMERCIALIZADO NA FEIRA 

LIVRE DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ - PA 
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Os consumidores de pescado, geralmente são constituídos pela população de baixa 
renda que habita em regiões ribeirinhas ou litorâneas e a de alta renda que adota o 
pescado em sua alimentação por considerá-lo, rico em nutrientes e com baixo índice 
calórico. Assim como, a maioria das cidades ribeirinhas exercem forte atividade pesqueira 
o município de Cametá-PA, destaca-se pela pesca do Mapará (Hypophthalmus 
marginatus), apresentando-se como pescado mais consumido pela população local. Esse 
pescado é de interesse econômico, porém, da mesma forma que outros peixes lisos a 
exploração econômica é limitada, devido a tabus alimentares, sendo a maioria da 
produção comercializada para consumo local. Apesar de bastante consumido, em 
Cametá, há um desconhecimento da qualidade e da segurança alimentar desse pescado. 
Neste trabalho objetivou-se avaliar a qualidade físico - química e microbiológica do 
mapará “in natura” comercializado na feira livre de Cametá.. As análises físico-químicas e 
microbiológicas foram realizadas no Laboratório Multianálises de Belém do Pará. A 
matéria-prima constou de 10 amostras de mapará inteiros coletados na feira livre do 
município de Cametá, as unidades amostrais foram congelados a –18 °C até serem 
submetidos as análises. Nas determinações fisico-quimicas foram constituídas de Bases 
Voláteis Totais: Extração e Titolometria; pH: Potenciometria; Reação de Amônia: Prova de 
Eber; Reação para Gás Sulfidrico: Colorimetria e Gorduras Totais: Extração por Solvente. 
Para as análises microbiológicas  foram realizadas a determinação Staphylococcus 
aureus e Salmonella sp. de acordo com a Resolução-RDC n° 12, de 2 de janeiro de 2001 
da Agência Nacional de Saúde (ANVISA).. Os resultados obtidos nas análises físico-
químicas foram: pH 6,3 à 27ºC, BVT 25mg/N 100g e Gorduras Totais 7,4g/100g. A 
legislação vigente segue os seguintes parâmetros: ph inferior a 6,8 e BVT’s máximas 
30mg/N 100g. Segundo PIGOTT e TUCKER, (1990) menos que 2% de lipídeos, o 
pescado é de baixo teor de gordura; entre 2 e 5%, moderado; e maiores que 5%, alto. De 
acordo com os autores acima o Mapará apresenta alto teor de gordura. Nas avaliações 
microbiológicas as determinação de Salmonella e Staphylococcus coagulase positiva 
foram respectivamente, ausência em 25 g e <10² UFC*.g-¹. Segundo a legislação os 
padrões exigidos para  Salmonella é Ausência em 25g de amostra; e para Staphylococcus 
coagulase positiva o máximo permitido é 10³.g-¹.De acordo com os padrões estabelecidos 
pela legislação vigente todas as amostras estavam dentro dos parâmetros 
microbiológicos, pois apresentaram ausência de Salmonella e S. aureus, sendo assim 
consideradas aptas para o processamento ou consumo.. Embora os resultados obtidos 
estejam dentro dos padrões exigidos pela legislação ressalta-se a importância da adoção 
e difusão das Boas Práticas de Manipulação – BPF e de métodos adequados de 
conservação durante a estocagem, visando minimizar as alterações oriundas da 
deterioração. 
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A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS 
DE BAIXO CUSTO 

PINHEIRO, Leonardo Costa 
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É comum vermos estudantes desabafarem sua antipatia pelo ensino de Química. Mas, 
qual o motivo desse comportamento? Essa pergunta é o que mais nos interessa como 
futuros educadores. Desde a década de 80 várias reformulações vêm acontecendo na 
educação visando melhorias no processo de ensino-aprendizagem. O principal objetivo 
dessas reformulações é despertar nos educando o interesse por estes temas, 
evidenciando a importância do mesmo para melhor compreensão do mundo. Para isso é 
necessário que os educadores adotem uma didática envolvente que possibilite uma 
aproximação entre conhecimento teórico – científico e o universo do educando.  
Certamente, é mais fácil aprender quando se consegue associar conhecimento teórico – 
científico com as experiências vivenciadas diariamente, pois toda vez que nos deparamos 
com determinada situação, automaticamente associaremos todo conhecimento cientifico 
que detemos a respeito dela. A oficina “a experimentação no ensino de química com a 
utilização de materiais de baixo custo” foi realiza na XIII semana acadêmica do CCSE 
(UEPA), onde o publico alvo foi graduandos no curso Licenciatura Plena em Química. 
No primeiro momento, construímos uma bateria para relacionar o estudo da eletroquímica 
com a educação ambiental, entre outros assuntos. No segundo momentos determinamos 
a porcentagem do teor de álcool existente na gasolina, estando a oficina relacionada com 
os conteúdos de soluções e mistura de soluções. Para o terceiro momento, realizamos a 
cromatografia de papel, tendo como foco principal, a interação dos componentes da 
mistura com suas fases que é influenciado por diferentes forças intermoleculares, 
incluindo iônica, bipolar, apolar, e específicos efeitos de afinidade e solubilidade. 
Finalmente desenvolvemos a quarta oficina que tratava da montagem de formulas de 
alguns ácidos, bases, sais e óxidos e que forão trabalhadas atraves de um simulador de 
equações. Os resultados obtidos foram satisfatórios já que o conteúdo proposto com a 
oficina foi assimilado por uma parcela significativa dos alunos da classe. Além disso, 
conseguimos visualizar um maior interesse em aprender os assuntos como eletrolise, 
soluções, polaridade das moléculas e química inorgânica (ácidos, bases, óxidos e sais).. 
Concluímos que a aplicação dos experimentos é um fator determinante no processo de 
ensino aprendizagem, uma vez que proporciona aos alunos aulas interativas sem perda 
do conteúdo a ser ministrado pelo educador. Já o educador consegue ter melhor 
rendimento nos assuntos a serem abordados. 
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ESTUDO DA DINÂMICA DA PAISAGEM NA ILHA DE MOSQUEIRO DE 1984 A 2008 
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Belém possui diversas ilhas sobre sua administração distrital, porém vale ressaltar a Ilha 
de Mosqueiro, (distante 70 km da cidade com acesso através da PA-391) o balneário 
mais tradicional da história de Belém o qual possui 220km² de área com imenso potencial 
turístico, com  diversas praias de rio doce e inúmeras áreas de floresta virgem(floresta 
ombrofila densa). Como todo o espaço territorial, a ilha vem sofrendo alterações em sua 
paisagem devido à ação antrópica, porém estas modificações estão acontecendo sem o 
planejamento necessário para não causar desequilíbrios no meio ambiente, o que pode 
vir a afetar seu potencial turístico e econômico.Esta pesquisa busca verificar como a 
paisagem foi modificada, tomando como base os anos de 84, 94 e 2004, para se fazer 
uma projeção para o ano de 2008. Para a avaliação paisagística serão levantados dados 
sobre o uso da terra, quantidade de floresta perdida, quantidade de vegetações 
secundárias acrescidas e modificações nos corpos d’água.. Utilizou-se como base para 
estudo, imagens TM/Landsat (bandas TM 3, 4 e 5) dos meses de junho dos anos de 
1984, 1994 e 2004, órbita/ponto 223/61, dados de solo e vegetação cedidos pelo IBGE na 
escala 1:50000. Primeiramente, foi feito georreferenciamento das imagens utilizando o 
software ERDAS. Após o georreferenciamento, teve início o processamento das imagens, 
para o qual utilizou o software SPRING 4.3 (Instituto Nacional Pesquisas Espaciais) onde 
se aplicou técnicas de realce, classificação e segmentação de imagem, onde foram 
estabelecidos os valores 8(similaridade) e 3(tamanho mínimno de área). Terminada a 
segmentação iniciou-se a classificação na ferramenta Treinamento onde foram definidas 
as classes: Floresta, Capoeira, Uso e Água; para posteriormente serem quantificadas, 
gerando o produto final da pesquisa. Também foram realizadas pesquisas bibliográficas 
sobre a história da ilha buscando fatos aplicáveis ao estudo de modificação da paisagem 
além de outras pesquisas realizadas. Após o processamento das imagens verificamos 
que houve uma mudança significativa na paisagem dos 220km² da Ilha. De 84 até 94 o 
uso da terra diminuiu de 44,5km² para 32 km², porém a floresta virgem caiu de 92km² para 
46,6km² combinando com o crescimento das vegetações secundárias de 72,5Km² a 
129,3km². Já os corpos d‘água  sofreram um aumento de 0.5km² partindo de 6,5km² em 
84. Ao se comparar as imagens de 94 e 2004 analisou-se que, o uso da terra cresceu 
para 42km² o que fez com que a cobertura florestal virgem caísse para 35,8km², esta 
redução pode ser vista também na área de vegetação secundária, que caiu para 
125,8km². Neste período os corpos d‘água sofreram um aumento para 10km². Cruzando 
estes dados gerados e alguns retirados da pesquisa do INPE sobre uso da terra no 1º 
semestre de 2008, podemos modelar o seguinte uso para o atual ano: o uso crescerá 
para 53km², a floresta virgem diminuirá para 33km² ,a vegetação secundária cairá aos 
127km² e os corpos d' água cairão para 9.5km².. Analisados os resultados podemos 
concluir que a Ilha de Mosqueiro sofreu uma mudança brusca na sua paisagem. Em vinte 
e quatro anos (84 a 2008) sua a sua área de floresta virgem caiu 62%, a área de uso caiu 
6,6% porém suas vegetações secundárias e corpos d`água cresceram 43% e 64%. É 
possível enxergar que mesmo com o uso da terra sofrendo uma diminuição a quantidade 
de floresta caiu bastante, ou seja, a vegetação secundária se tornou a predominante. 
Essa mudança afeta a economia de Ilha não só no ponto de vista turístico, já que muitas 
comunidades vivem da extração e venda de produtos florestais que servem como fonte de 
renda para estas. Apesar de existir um aumento na massa de água, isso não significa que 



 434 

a rede hídrica está equilibrada,pois, em alguns pontos igarapés estão sendo assoreados 
porém em outras localidades seus níves estão subindo, segundo WALTER(2007). Então 
podemos afirmar que a solução para esta situação é a aplicação do uso sustentável dos 
recursos naturais da ilha. 
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A RELAÇÃO SAÚDE-TRABALHO-ADOECIMENTO: o olhar do trabalhador 

OLIVEIRA, Nathalia Araújo de; QUEIROZ, Sabrina de Sousa; PIMENTEL, Rogéria 
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A relação saúde, trabalho e doença, ao longo do tempo, foi influenciada pelos diversos 
modelos políticos-econômicos e norteada pelas diferentes abordagens em saúde. O 
trabalhador, nesse contexto, era visto como um elemento secundário no entendimento 
dessa relação, não sendo levado em consideração às particularidades desse indivíduo no 
seu processo de trabalho. Neste sentido, esse artigo tem por objetivo fazer uma reflexão 
da percepção do trabalhador sobre a relação saúde e trabalho, bem como o seu processo 
de adoecimento. . Esse estudo foi realizado, em uma empresa particular da Região 
Metropolitana de Belém, onde foram entrevistados 47 funcionários. Para isso utilizou-se 
de um instrumento contendo 06 questões abertas referentes à relação saúde, trabalho e 
adoecimento.. A análise dos dados constitui em uma abordagem quanti-qualitativa, que 
permitiu observar que 61,70% dos entrevistados acreditam que podem adoecer em 
função do seu trabalho, que 53,19 % apresentam alguma queixa clínica durante e/ou após 
a jornada de trabalho e que 60% acreditam que essas queixas prejudicam o desempenho 
de suas atividades. Com relação ao serviço de saúde oferecido pela empresa, 72,34% 
dos funcionários entrevistados estão satisfeitos com o serviço oferecido. Diante desses 
dados, verificou-se uma dificuldade de entendimento por parte dos trabalhadores acerca 
da concepção de saúde, uma vez que acreditam que apenas os serviços médicos 
oferecidos pela empresa possam atender as demandas advindas do seu processo de 
trabalho, desvalorizando os aspectos subjetivos que cercam essa relação. . Neste 
sentido, percebe-se a importância de uma equipe multiprofissional que possa abarcar 
todas as necessidades do trabalhador, sejam físicas e/ou psíquicas. Neste contexto, o 
Terapeuta Ocupacional assume um espaço de destaque nesta intervenção, uma vez que 
possui uma postura crítica e reflexiva sobre a relação entre o indivíduo e sua ocupação, 
que permite uma articulação da atividade laboral com as demandas de cada trabalhador. 
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UMA ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA NA AMAZÔNIA 
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Este estudo tem como objetivo: Refletir sobre a educação em saúde como uma estratégia 
viável para enfermagem, com vista na promoção da saúde da família no interior do Pará. 
. Esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. O sujeito de 
estudo foi uma mãe com ensino fundamental incompleto advinda do interior do Pará, 
preocupada em promover saúde e prevenir doenças em sua família. Para obtenção dos 
dados utilizamos duas técnicas de coleta: a livre associação de palavras e a entrevista 
semidirigida, sendo empregada a técnica de análise temática. Educação em saúde – uma 
estratégia para promoção da saúde: As orientações de enfermagem foram associadas a 
três significados: higiene, alimentação e cuidado consigo e com os filhos. A cliente relatou 
mudanças na higiene pessoal e dos filhos e cuidados com alimentação que passou a ser 
rica em frutas e verduras, um hábito associado pela própria cliente ao fato de seus filhos 
não terem contraído mais doenças. E o cuidado com os filhos passou a ser especial 
depois de ter sido educada quanto à prática de alguns cuidados como não deixá-los andar 
descalços, lavar a mão depois de irem ao banheiro, lavar e secar adequadamente as 
roupas. A educação em saúde se mostrou relevante, pois favoreceu a aquisição de 
conhecimentos por parte da depoente que foram condescendentes para adequar os 
hábitos cotidianos de sua família com a intenção de promover a saúde da mesma. 
Referências: BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional da Saúde. (2002). 
POTTER, P; PERRY, A. Grande tratado de enfermagem prática – Clínica e prática 
hospitalar. 3ª edição. São Paulo: Santos, 2005. 
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A droga ocupa um papel de destaque nas problemáticas contemporâneas de nossa 
sociedade, principalmente devido seu uso estar vinculado a problemas como acidentes 
automobilísticos, crimes e prostituição. Constitui um importante fator de desorganização 
da sociedade, cujo consumo abusivo gera conseqüências sociais e individuais, alterando 
a rotina e o desempenho ocupacional não só do sujeito, como daqueles que o cercam. 
Assim, considerando que a dependência química tal como outra doença qualquer possui 
um potencial para interromper ou romper a ocupação, que por sua vez pode ser utilizada 
terapeuticamente para refazer ou organizar o comportamento cotidiano do homem, o 
presente estudo objetivou analisar os benefícios da atuação terapêutica ocupacional na 
prevenção de recaída do dependente químico, visando contribuir para o campo de 
conhecimento teórico-prático da área e aprofundamento desse campo de atuação.. O 
presente estudo foi desenvolvido no Centro de Cuidados à Dependentes Químicos 
(CCDQ), com uma amostra de 20 sujeitos provenientes de 30 dias de internação, em 
tratamento ambulatorial para dependência química de álcool e outras drogas, durante sua 
participação no Grupo de Prevenção de Recaída, do tipo heterogêneo, conduzido por 
uma terapeuta ocupacional. Foi realizada a observação do grupo durante 10 sessões, 
sendo que ao final de cada sessão, os participantes respondiam a um questionário de 
satisfação do atendimento, cujas respostas foram analisadas segundo os preceitos da 
pesquisa qualitativa.. O sentimento de pertencimento do grupo é muito importante para a 
recuperação do dependente químico, pois durante o tempo de uso, suas vivências se 
voltam apenas para o objeto da droga, diminuindo as possibilidades de trocas sociais. Ao 
responderem o questionário, os participantes sempre se mostraram satisfeitos com os 
resultados da atividade desenvolvida, referindo que esta os ajudou a aliviar tensões, a 
refletir, a compartilhar angústias e sentimentos, e que se sentiram produtivos e felizes. Foi 
possível verificar também a importância de estar no grupo, pois gostam de ouvir a história 
de vida do outro e compartilhar a sua também, além de ressaltarem a importância da 
relação terapeuta-paciente, e de facilitar a construção da auto-crítica.. O dependente 
químico possui certa fragilidade e dificuldade para elaborar seus conflitos internos que 
não o permitem lidar com situações de ansiedade, impulsividade, agressividade, angústia 
ou frustração. O vazio que fica com a ausência da droga, se não puder ser preenchido de 
novas significações, favorece a recaída, considerando que durante o período de consumo 
o drogadicto realiza e programa suas atividades em função da obtenção e consumo da 
droga. Após a execução da pesquisa, verificamos que o terapeuta ocupacional ao se 
utilizar da atividade enquanto recurso terapêutico favorece a recuperação do dependente, 
juntamente com os demais profissionais, pois auxilia na reconstrução dos componentes 
de desempenho alterados, facilita a elaboração de vivências, oportuniza novas formas de 
lidar com as limitações impostas pela dependência, despertando no mesmo o interesse 
por outras atividades e o auxiliando na reorganização do cotidiano, contribuindo, portanto 
para a prevenção da recaída. 
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APROVEITAMENTO DO SORO BOVINO PARA ELABORAÇÃO DE UMA BEBIDA 
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ABELHAS SEM FERRÃO (MELÍPONA FASCICULADA) 
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O soro proveniente da fabricação de queijo possui um alto valor nutricional, porém muitas 
vezes é descartado no meio ambiente gerando uma serie de prejuízo a natureza. O 
reaproveitamento é uma maneira de aumentar a rentabilidade e a competitividade dos 
lacticínios, pois além de evitar o gasto com o tratamento de efluentes, existe a 
possibilidade de lucrar coma fabricação de outros produtos NEVES, 1993 apud SILVA, 
2005. O pólen é um alimento bastante protéico e altamente nutritivo, sendo importante 
para o bom funcionamento do organismo. Portanto o desenvolvimento de novos produtos 
enriquecido com esse alimento visa proporcionar uma alimentação mais saudável e que 
atenda as necessidades nutricionais da população. Dessa forma, o presente trabalho tem 
como objetivo elaborar uma bebida a partir do soro de queijo bovino e enriquecer com 
pólen a fim acrescentar ao produto um elevado valor protéico e viabilizar esse 
enriquecimento através das análises físico-química e sensorial. Foram realizados estudos 
preliminares para elaboração das bebidas com testes parcialmente baseado na 
metodologia proposta por Abreu (1999), embasando uma formulação que proporcionasse 
a elaboração de uma bebida aceitável organolepticamente e com um bom valor protéico 
aceitável. Sendo assim após vários testes, definiu-se a formulação padrão (ingredientes e 
suas respectivas quantidades percentuais) para duas bebidas onde a bebida A possui 2% 
de pólen já a B possui 4%. As análises físico-quimicas procederam de acordo coma 
metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (1985) e Brasil (2003), que são umidade, 
proteínas, cinzas, lipídios, acidez, valor calórico, pH, carboidratos, °Brix. Quanto às 
análises microbiológicas as amostras foram analisadas de acordo com Brasil (2000) onde 
as análises recomendadas são: aeróbios mesófilos, coliformes a 35°C e 45°C. No teste 
sensorial aplicou-se o teste de aceitabilidade e intenção de compra. Os resultados das 
análises físico-químicas para a bebida de soro enriquecida com pólen a 2% (A) e 4% (B) 
mostraram que a bebida A apresentou 84,71% de umidade; 0,76% de proteína; 0,49% de 
cinzas; °Brix 14; pH 4,40; 0,33% de acidez; 1,82% de lipídio; 12,22% de carboidrato; 
68,3Kcal/100g de valor calórico. Enquanto que a bebida B apresentou 82,35% de 
umidade; 1,25% de proteína; 0,55% de cinzas; ° Brix 15,8; pH 4,09; 0,55% de acidez; 
2,12% de lipídios; 13,96% de carboidrato; 79,76Kcal/100g de valor calórico. As análises 
microbiológicas evidenciaram que as bebidas se encontram dentro dos padrões 
microbiológicos exigidos pela legislação vigente, estando aptas ao consumo. Na análise 
sensorial a bebida A obteve maior aceitação (80,36%) enquanto que a bebida B obteve 
(77,96%) de aceitabilidade, já a intenção de compra das duas bebidas foram (89,3% e 
83,3%) respectivamente, o qual equivale à nota 4 o que corresponde a “possivelmente 
compraria” logo podendo ser comercializadas. . As bebidas enriquecidas com pólen, 
através das análises físico-quimicas, mostrou que o pólen contribui para o aumento do 
valor protéico fazendo com que uma bebida (bebida B) feita a partir do resíduo da 
produção de queijos conseguisse atingir o valor mínimo de proteína estabelecido pela 
legislação. Os valores encontrados nas análises microbiológicas nas bebidas elaboradas, 
mostrou que o produto enquadra-se dentro dos padrões, estando em condição de 
consumo. As bebidas apresentaram resultados positivos nas análises de aceitação e 
intenção de compra que podem ser comprovados pela análise sensorial, onde as duas 
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bebidas atingiram valores maiores que 70%, ou seja, estão aptas a comercialização.  
O objetivo deste trabalho foi atingido com o enriquecimento da bebida B que atingiu 
1,25% de proteína em sua composição, valor acima do mínimo (1%) estabelecido por 
Brasil (2001). 
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PROJETO DE EXTENSÃO “UEPA NA COMUNIDADE” 
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Além do dever da Universidade em promover a inclusão social através do ensino, há 
também a extensão universitária como opção de inserção social da comunidade, 
principalmente quando construída em sintonia com o Ensino e a Pesquisa. Nesse 
contexto, o Projeto UEPA na Comunidade, do Campus de Santarem, como atividade 
extensionista, tem entre seus objetivos promover o intercâmbio entre a Universidade e a 
comunidade regional, de forma a transformar positivamente a realidade não só da 
comunidade, mas também da vida dos universitários. Para tanto, utiliza-se dos 
conhecimentos produzidos na Universidade aplicando-os em suas atividades de 
orientações preventivas em saúde; prática de esporte e lazer; conhecimento cultural pela 
arte-educação e pela música; entendimento acerca do desenvolvimento ambiental, etc... 
Assim, com ações que envolvem professores, funcionários e alunos, promove-se o 
exercício da prática acadêmica interdisciplinar e uma maior aproximação da Universidade 
com a comunidade.. A interdisciplinaridade é a principal metodologia em sua execução, 
com as atividades sendo desenvolvidas sempre abrangendo as áreas educativa, 
preventiva, social, esportiva e cultural. Para tanto, o Projeto envolve todos os segmentos 
do Campus: alunos de Fisioterapia, Enfermagem, Medicina, Educação Física e Música, 
professores e funcionários, que com seus respectivos conhecimentos promovem o 
desenvolvimento de ações sócio-acadêmicas junto às comunidades da zona rural da 
região, a cada 2 meses: orientações preventivas e práticas de saúde (palestras, tipagem 
sanguínea, pressão arterial, dosagem de glicemia, parasitologia das fezes, coleta para 
PCCU, etc..); avaliação física, esportes, recreação; psicomotricidade (orientação postural, 
técnicas de relaxamento); arte-educação (iniciação musical, gincana cultural); ludicidade 
(desenhos, pintura, contação de estórias, leitura, etc..), além de atividades 
interinstitucionais:educação ambiental; vacinação; análise laboratorial de PCCU e outras. 
A dinâmica da educação deve nos ensinar quem somos, para que possamos nos situar 
diante da vida. Edgar Morin (2002) afirma que o papel da escola passa pelo 
conhecimento, pois tem o compromisso de nos ensinar a enfrentar as incertezas da vida.  
Nesse sentido, a extensão do ensino superior, proporciona principalmente aos 
universitários, o aprendizado diante da vida, através da prática acadêmica como uma 
melhor preparação para o mercado de trabalho profissional, enquanto técnicos 
competentes e cidadãos comprometidos com a realidade social, política e cultural do país.  
Diante disso, as ações desenvolvidas pelo Projeto em prol de pessoas socialmente 
desprovidas de acesso a esses conhecimentos, visam contribuir positivamente com o 
processo de melhoria de suas condições de vida. Assim , tanto a Universidade quanto a 
comunidade, ao se unirem no desenvolvimento do Projeto, participam interativamente do 
processo de formação de cidadãos comprometidos com a busca por um mundo mais 
humanizado.. São muitos os benefícios resultantes do desenvolvimento desse Projeto, 
principalmente o compromisso da Universidade com sua responsabilidade social. Neste 
sentido, o Projeto UEPA na Comunidade favorece o desenvolvimento da aprendizagem e 
da cidadania pró-ativa de forma interdisciplinar e multidimensional como uma introdução à 
questão social no intuito de se conhecer um pouco da realidade vivenciada alem dos 
muros da Universidade.  Assim sendo, considera-se um aprendizado de extrema 
importância para estimular, motivar e criar oportunidades de convivência social entre os 
universitários e os comunitários da zona rural da região, transformando-os em 
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multiplicadores de informações preventivas, para que possam aplicar no seu dia a dia os 
conhecimentos adquiridos nas oficinas e palestras desenvolvidas pela equipe do Projeto, 
proporcionando assim uma maior motivação e confiança para que possam buscar 
resolução para os diversos problemas enfrentados em seu dia a dia, longe da zona 
urbana. 
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BULLYING: é brincadeira? não! e violência! 

MANZOLLI, Maria de Lourdes Stefanelli; SANTOS, Miúcha Martins; GÓES,  

crisantos84@hotmail.com 

 

A escola desde sua formação sempre enfrentou inúmeras dificuldades quanto a se 
sustentar frente à sociedade como um ambiente propício para educar e socializar. Isto 
nos levou a pesquisar a realidade escolar, para verificar a ocorrência do Bullying, 
fenômeno que cada ano aumenta nas escolas. As várias formas de insultar, hostilizar, 
maltratar, humilhar, excluir, ameaçar, ofender, conscientemente, intencionalmente e 
consecutivamente outra pessoa, causando dor, angústia e sofrimento geralmente 
executados em uma relação de desigualdade de poder, é denominado como Bullying. É 
um comportamento anti-social, cercado de agressões verbais, físicas e psicológicas. 
É um problema crescente, e a cada dia aparecem mais formas de praticá-lo. Assim, 
propomo-nos a realizar uma pesquisa científica com a intenção de ratificar a presença do 
Bullying nas escolas de Belém, o grau que está sendo praticado, a idade de maior 
incidência e os fatores sociais que influenciam o comportamento.. A pesquisa é quali-
quantitativa, realizada a partir de referências bibliográficas, literatura escrita sobre o 
Bullying, na qual tivemos contato. Trata-se de uma pesquisa documental, com base em 
jornais, revistas, internet a qual nos proporcionou a obtenção de informações do assunto 
a nível nacional e internacional. A pesquisa de campo foi realizada em uma escola de 
ensino básico no município de Belém, onde pôde-se investigar a existência do bullying. 
Adotamos para técnica de coleta de dados a observação, entrevistas abertas e 
questionários.. Sabendo que o Bullying está presente em todas as séries da Educação 
Básica, abrangendo crianças, jovens e adultos, de todas as classes sociais, cultura, 
religião, cor e gênero diferentes, a interpretação dos dados revelou que na escola 
estudada não é diferente. As observações feitas no cotidiano escolar desses alunos 
evidenciaram a presença das características próprias da prática do Bullying, como 
formação de grupos, isolamento, choro, humilhações, “encarnações”, apelidos constantes, 
empurrões, etc. A pesquisa revelou que a incidência maior de Bullying escolar ocorre 
entre 11 a 16 anos, período este marcado pela adolescência, onde ocorrem as mudanças, 
conflitos pessoais, de auto-afirmação, formação de grupos (amizades), insegurança, 
construção da própria identidade o que deixa o ser humano muito vulnerável.. Na escola o 
educador é parte fundamental para a não disseminação do Bullying. Cabe a ele 
conversar, esclarecer, propor estratégias para que os alunos reflitam sobre suas atitudes. 
Os envolvidos no bullying possuem uma estrutura familiar comprometida que interfere na 
educação, provocando um confronto de idéias, deixando-os perdidos em suas atitudes e 
acabam se fechando. Para compensar, procuram grupos que mais se identificam para 
cobrir lacunas do seio familiar; submetem-se a regras de comportamentos determinados 
pelo indivíduo que mais se destaca no grupo. Por pertencer ao contexto escolar e ter a 
consciência do papel de educador, sentimo-nos comprometidos a propor estratégias para 
prevenção e combate as práticas do bullying como: sensibilizar a comunidade junto com a 
família sobre os casos ocorridos através do teatro, conversas, palestras, dramatização; 
estimular o envolvimento dos discentes em causas sociais e criar projetos para que o 
aluno se sinta bem no ambiente escolar. 
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“EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A ARTE DE RECICLAR” 

SILVA, Brício Barros da; OLIVEIRA, J.S 

briciobarros@hotmail.com 

 

A Educação Ambiental é um processo participativo, onde todos desempenham um papel 
fundamental no processo de ensino/aprendizagem, no qual se busca o diagnóstico de 
problemas ambientais e soluções, preparando os discentes como agentes 
transformadores. A Lei Federal nº 9.795 define a Educação Ambiental como o processo 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. A educação 
ambiental deve promover a cooperação e o diálogo entre indivíduos e instituições, com a 
finalidade de criar novos modos de vida, baseados em atender as necessidades básicas 
de todos, sem distinções éticas, gênero, religião ou classe (CASCINO, 1999). Sensibilizar 
a comunidade escolar da importância de preservação do meio ambiente, promover a 
compreensão dos componentes e dos mecanismos que regem os sistemas naturais; 
desenvolver oficinas educativas, confeccionar objetos a partir de materiais recicláveis.. O 
projeto foi desenvolvido inicialmente com a aplicação de um questionário sobre a 
educação ambiental e a reciclagem. O qual foi distribuído para 20 alunos do CEFET-PÁ, 
para que eles respondessem essas perguntas: Se existe algum programa de coleta 
seletiva de lixo no seu bairro? Se a reciclagem contribui para a diminuição dos problemas 
ambientais? Perguntamos, também, se na opinião deles existem algumas vantagens em 
se reciclar o lixo? Sim, qual? A outra etapa consistiu na aplicação da oficina, que 
aconteceu na sala do Oikos no CEFETno período de 12 a 16 de março de 2007. Nesta 
etapa trabalhamos com a participação do público alvo na confecção de artesanato a partir 
desses materiais (latas de leite, retalhos, pincéis, linhas, agulhas, Tintas e Cola plástica, 
cola adesivo de contato, moldes de papel, miçangas, manta acrílica). A etapa final do 
projeto consistiu na avaliação das atividades concluídas, com base na socialização e 
exposição dos resultados mediante a um relatório.. De acordo com os dados coletados 
obtivemos os seguintes resultados: sobre a presença de programas de coleta seletiva nos 
bairros onde moram, 60% afirmaram não ter nenhum programa dessa natureza, já 40% 
disseram que havia sim coleta seletiva; além disso, 100% dos entrevistados concordam 
que a reciclagem dos materiais contribui significativamente para a diminuição dos 
problemas ambientais, e 100% afirmaram que reciclar o lixo é vantajoso, entretanto vale 
ressaltar que a maioria associou com o reaproveitamento dos materiais, outros apontaram 
a diminuição dos impactos ambientais e dos casos de doenças relacionadas ao lixo.  
Além do mais, obtivemos bastante êxito na confecção dos artesanatos realizados pelos 
alunos do curso de saneamento do CEFET, onde podemos demonstrar o quanto é 
importante realizar a reciclagem de matérias, e podemos constatar que a comunidade 
acadêmica entende bem qual a importância de se reciclar os materiais e realizar a coleta 
seletiva dos lixos. . Como podemos perceber o processo de ensino-aprendizagem 
desenvolvido nesse trabalho partiu de uma série de teorias pedagógicas englobando 
elementos fundamentais para alcançarmos o aprendizado pleno e eficaz. Esta temática foi 
bastante satisfatória para o desenvolvimento da percepção ambiental, instrumento 
fundamental para a sensibilização e educação, além de mudança de valores e atitudes. É 
importante também para a construção coletiva do conhecimento da realidade ambiental 
local. Além disso, realizar uma oficina com a temática sobre a educação ambiental é de 
fundamental importância, pois atuamos juntos com os discentes como agentes 
transformadores de uma realidade que é minimizar a degradação ambiental e para isso 
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contamos com a transdisciplinaridade e interdisciplinaridade no processo de ensino-
aprendizagem. 
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REAVALIAÇÃO DAS HABILIDADES COGNITIVAS ATRAVÉS DO SOFTWARE 
DESENVOLVE DE UMA CRIANÇA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL 

ATENDIDA NO NEDETA: um estudo de caso 

BECKMANN, Ana Carolina de Alencar; CASTRO, Ivana Monique Corpes 

carolbeckmann@gmail.com 

 

Uma das maiores dificuldades para o terapeuta ocupacional, ao avaliar os aspectos 
cognitivos da criança com paralisia cerebral é, na maioria dos casos, o déficit de uma 
comunicação oral satisfatória que contribua para uma melhor interpretação das respostas 
dadas. Neste sentido, o software “Desenvolve”, foi criado com características adaptadas 
com sistema de escaneamento e varredura, objetivando avaliar o desenvolvimento 
cognitivo de crianças com disfunção neuromotora de 05 a 07 anos, traçando um perfil 
cognitivo através de gráficos emitidos pelo próprio sistema, no qual são  identificados os 
déficits que devem ser trabalhados, utilizando com instrumento, aplicativos em Power 
Point e o sistema de comunicação alternativa (CSA).. Esta pesquisa foi desenvolvida no 
Núcleo de Desenvolvimento e Tecnologia Assistiva – NEDETA, apresentando caráter 
quanti-qualitativo, tendo-se como etapas o levantamento bibliográfico de temas 
relacionados à cognição de crianças com paralisia cerebral e tecnologia assistiva e a 
seleção de 1 (um) sujeito para o estudo de caso, tendo com critérios de seleção ter sido 
avaliado pelo software Desenvolve, estar na faixa etária entre 05 e 10 anos e ter realizado 
os aplicativos de ensino em Power Point durante os atendimentos.. A menor V.S.S, 10 
anos,  na avaliação com o Software “Desenvolve” realizada no dia 15 de abril de 2003, 
apresentou um percentual de erros de 66,15% contra 33,85% de acertos. Na reavaliação, 
aplicada dia 08 de Setembro de 2008, a menor apresentou 56,69% de acertos contra 
43,31% de erros. Observou-se que a criança conseguiu significativos avanços em 
habilidades como percepção de objetos do cotidiano, percepção auditiva, identificação de 
ações, percepção de tamanhos, noção de tempo, percepção espaço-temporal e 
associação da palavra ao objeto.. A partir deste estudo verificou-se que o uso do software 
“Desenvolve”, como instrumento de avaliação das habilidades cognitivas da criança com 
disfunção neuromotoras, contribuiu para o avanço no que tange a elaboração de um perfil 
e conseqüente planejamento de tratamento cognitivo, fato comprovado pelos progressos 
obtidos pela usuária neste aspecto. Este instrumento, portanto, atende as necessidades 
do profissional terapeuta ocupacional, pois contribuiu para a consolidação e validação 
deste recurso, mostrando-se eficaz na avaliação do desenvolvimento cognitivo da criança 
com paralisia cerebral. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: uma proposta para a comunidade 
de Perimirim Augusto Corrêa - Pa 

MORAIS, Giselly Carlla de Sousa; BARRETO C. G.; MAGNO A.P.G. 

gisellymorais@yahoo.com.br 

 

A Revolução Industrial rompeu com o suposto equilíbrio que a sociedade mantinha com a 
natureza. Antes, as influências do homem/mulher sobre a biosfera eram relativamente 
pequenas. O modelo de sociedade industrial, centrado no crescimento econômico 
eminentemente consumista, tem gerado uma intensa e constante degradação ambiental 
que ameaça a vida do ser humano no planeta.  É urgente e necessária a partilha de 
valores ambientais que orientem novas atitudes e contribuam para o desenvolvimento 
sustentável. A lógica da educação ambiental sustenta-se no trabalho de uma nova 
consciência ambientalista. Uma consciência que pretenda “impor” as limitações 
necessárias à produção econômica equilibrada de nossas riquezas naturais. Esta 
preocupação tem feito parte das ações desenvolvidas pelo Grupo Unificado de Estudos 
Ambientais (GUEAM), que num trabalho de extensão, vem promovendo o encontro de 
diferentes saberes e contribuindo para o desenvolvimento sustentável de várias 
comunidades.. A fim de promover tal projeto utilizaram-se os seguintes procedimentos 
metodológicos: 1) Ajustes teórico-metodológicos e revisão bibliográfica geral e específica 
relacionadas ao tema do projeto; 2) Observação em toda a comunidade para 
reconhecimento da área em estudo; 3) Aplicação do questionário sócio-ambiental ; 4) 
Anotações dos dados num diário de pesquisa como instrumento de coleta e reflexão; 5) 
Tabulação dos dados coletados; 6) Socialização dos dados coletados; 7) Planejamento 
das atividades de ensino e extensão a serem realizadas na comunidade; 8) Realização de 
programações de caráter sócio-ambiental (palestras, debates, mutirões, oficinas, etc).  
 O projeto de extensão ainda esbarra na dificuldade de parceria com a Prefeitura de 
Augusto Corrêa para a coleta seletiva de lixo. Na comunidade de Perimirim não há coleta 
de lixo. Uma nova consciência para a educação ambiental tem que partir de uma 
concepção de ambiente e desenvolvimento sustentável que leve em consideração os 
aspectos sociais, históricos e políticos, o ambiente como síntese de múltiplas 
determinações, porque, como bem afirma Leff (2001): “o ambiente não é pois o meio que 
circunda as espécies e as populações biológicas, é uma categoria sociológica (e não 
biológica), relativa a uma racionalidade social, configurada por comportamentos, valores e 
saberes, como também novos potenciais produtivos”. Pudemos observar que, a partir do 
projeto, a comunidade demonstrou uma maior preocupação em relação ao destino dado 
ao lixo da comunidade, agora aproveitam mais o que para eles era "lixo", na confecção de 
materiais reciclados, assim como para o grupo a troca de experiências é enriquecedora. 
. A partir dos trabalhos desenvolvidos em Perimirim, e das experiências vivenciadas pelo 
grupo de voluntários do GUEAM, podemos concluir que a Educação Ambiental é sim 
muito importante para o bem-estar social, principalmente naquela comunidade, na qual a 
maior parte dos moradores sobrevive da pesca. Faz-se necessária a sensibilização da 
população para um consumo consciente, mostrando-os que a preservação do meio 
ambiente é essencial, pois beneficia não só as gerações atuais, mas também às futuras. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM LEUCEMIA MIELÓIDE 
AGUDA: relato de experiência 

SILVA, Laurilene de Fátima Pinto da; FRANCO, TPPM; SILVA, LJG 

laurilene28@yahoo.com.br 
 
 
A leucemia é uma doença maligna dos leucócitos, de causa desconhecida, com 
característica de acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, que substituem 
as células sanguíneas normais (INCA 2008). Neste estudo, destacaremos a leucemia 
mielóide aguda (LMA), doença resultante de um defeito na célula-tronco (BRUNNER & 
SUDDARTH, 2005). Segundo as Estimativas de Incidência de Câncer no Brasil para 
2008, as leucemias atingirão 9.540 homens e mulheres esse ano (INCA, 2008). 
Objetivamos compreender a assistência de enfermagem ao paciente com LMA, assim 
como elaborar um plano de ação sistematizado para o paciente de estudo. A LMA resulta 
de um defeito na célula-tronco hematopoiética que se diferencia em todas as células 
mielóides: monócitos, granulócitos, eritrócitos e plaquetas (SMELTZER, 2005), ocorrendo: 
a neutropenia, plaquetopenia, anemia, fadiga, palidez, falta de ar, hepatoesplenomegalia, 
etc. O resultado anormal do hemograma completo poderá indicar o diagnóstico de LMA.. 
O estudo em questão será pautado em uma abordagem qualitativa descritiva do tipo 
estudo de caso clínico, pois o desejo é conhecer a assistência de enfermagem prestada 
aos pacientes acometidos por LMA. Para Lakatos (1995) o estudo de caso refere-se ao 
levantamento com mais profundidade de determinado caso ou grupo humano sob todos 
os aspectos. Entretanto, é limitado, pois se restringe ao caso que estuda, ou seja, um 
único caso, não podendo ser generalizado. O estudo foi realizado em hospital público de 
grande porte, referência em câncer da cidade de Belém-pa, no período de 14 de abril a 30 
de maio de 2008. O sujeito da pesquisa foi um paciente acometido de LMA atendido na 
clínica hematológica.. P.T.C.S, 42 anos, Piauiense, solteiro, braceiro, admitido em hospital 
público com referência em oncologia, diagnosticado com LMA,. Na história atual da 
doença: hipertensão, enjôo, cansaço, cefaléia, otite, hipertermia, hemorragia, vesículas 
infectadas e hematomas pelo corpo. Nega AMF, AMP, etilismo e tabagismo. Aceita a 
dieta, preservados sono e repouso, diurese e evacuações presentes e normais. Presença 
de equimose e nódulos em MMSS. Realizando quimioterapia (5ª sessão). No exame 
físico apresenta furúnculo em região glútea. O diagnóstico de LMA desse paciente pode 
esclarecer alguns sintomas, como a fadiga que está diretamente relacionada à anemia e 
ao câncer, assim como quais os sintomas clássicos da patologia pode deixar o paciente e 
a família mais caracterizados com a situação. As infecções podem acontecer devido a 
baixa resistência imunológica secundária ao câncer e ao tratamento quimioterápico, 
sendo assim todos os protocolos devem ser seguidos.. O paciente oncológico se traduz 
como desafio para um enfermeiro, pois além da patologia complexa ele apresenta 
inúmeros problemas de cunho psicológico que se manifestam e atuam de forma negativa 
ao tratamento. Assim para que o que assistência de enfermagem aconteça de forma 
eficiente e de qualidade é preciso que toda a equipe esteja com objetivo de atender as 
necessidades peculiares a cada paciente, e tendo uma visão do mesmo de forma holística 
e individualizada. É importante que a sistematização da assistência de enfermagem 
proporcione ao enfermeiro elaborar um plano de cuidados voltado as carências de cada 
paciente e avaliar a eficiência do mesmo reelaborando-o se necessário. Infelizmente esta 
ainda não é a nossa realidade, porém nós como futuros profissionais da enfermagem 
temos de estarem cientes da relevância dessa organização que traz benefícios á todos, 
cuidador e paciente. 
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BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA: como é entendida pelos discentes do convênio 

MENDES, Rita de Cássia Marques 

mmritabio@yahoo.com.br 

 

Aos longos de anos a natureza vem sendo agredida com o progresso, e rebela-se com 
fúria, a perda de uma espécie biodiversa  provoca o desequilíbrio da cadeia alimentar, e 
consequentemente a vida dos seres vivos que fazem parte do ciclo de natural da vida.  
A preservação da biodiversidade é uma questão de luta pela sobrevivência, e a ação 
antrópica desregrada do homem com os avanços tecnológicos  ameaça constantemente a 
existência da vida na terra. Entretanto a educação ambiental é  proposta cronológica de 
mudanças capaz de transformar conceitos alienados, para conceitos  críticos de um 
mundo globalizado, e futuramente os jovens poderão ser atores modificadores desse 
cenário caótico, tornando-se futuros preservadores ambientais. No entanto objetivou-se 
investigar os conceitos empíricos ou metodológicos que os discentes do convênio 
apresentam a cerca da biodiversidade amazônica, de modos a diagnosticar 
estatisticamente como está á educação no que tange a biodiversidade amazônica.  
. Para investigar os conceitos dos discentes do convênio a cerca da biodiversidade 
amazônica houve aplicação de trezentos questionários investigativos em duas escolas, 
uma publica (periferia) e outra particular (centro), abordando com ênfase três perguntas 
subjetivas do que seja a biodiversidade amazônica, e a importância da biodiversidade 
para o planeta terra. Após a coleta de dados estatísticos obteve-se em percentual os 
conceitos apresentados pelos alunos. . Através da analise das informações coletadas 
observou-se, a maioria dos entrevistados com um percentual de 74,02 %, saber explicar o 
que seja biodiversidade, considerando que 9,10% de entrevistados estão saindo do 
ensino médio sem nenhum conceito do que seja biodiversidade, e 16,88% de alunos 
entrevistados, têm idéias básicas, não conseguem realmente esclarecer a biodiversidade.  
Vale ressaltar, que os livros didáticos do ensino fundamental e médio são omissos 
quando se trata das riquezas biodiversas da Amazônia, e alguns professores não estão 
sendo capacitados para trabalhar, mas por outro lado temos revistas e alguns programas 
na televisão (globo reporte),  que reportam a biodiversidade amazônica, além de texto na 
internet. Meios que favorecem aos educando conhecer. . Hoje sofremos os impactos 
ambientais causados pelas ações antropicas, mas quem sabe futuramente esse cenário 
pode ser outro, com uma visão totalmente diferente, apresentando valores, como, por 
exemplo, preservar a biodiversidade, evitando caça predatória, a biopirataria, o 
desmatamento, a poluição atmosférica, e poluição dos oceanos, mares, rios e lagos, entre 
outros. Infelizmente a Amazônia é discutida continuamente pelos internacionais e os 
próprios moradores da região pouco conhecem de seus valores ecológicos. A educação 
ambiental é a valorização de novas mentes pensantes para que possa contribuir na 
transformação de hábitos predatórios, de modo a contribui qualitativamente e 
interativamente nas praticas docentes. Dessa maneira estaremos participando de 
educação renovada, respeitando o meio ambiente em que vivemos e preservando a 
biodiversidade. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO DE SUCATAS 

MONTENEGRO, Gustavo Maneschy 

gustavo_maneschy@hotmail.com 

 

Este atividade foi realizada durante a VI Jornada Interna do Núcleo de Estudos em 
Educação Científica, Ambiental e Práticas Sociais –Necaps- realizada em Junho de 2008 
na Universidade do Estado do Pará no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), 
contando com a participação de 15 jovens na faixa etária de 12 a 14 anos de idade 
estudantes de escolas públicas do bairro do Telégrafo Belém/PA. A mesma teve por 
objetivo possibilitar uma reflexão dos participantes sobre a importância da reutilização de 
sucatas como fator de preservação ambiental e construir jogos motores com materiais 
reutilizáveis, buscando proporcionar para o aluno vivências motoras e uma maior 
integração social, sem, contudo, descaracterizar o jogo dos seus principais aspectos 
como ludicidade, criatividade e espontaneidade, na qual buscou-se investigar, que tipos 
de atividades as escolas que esses alunos estudam realizam com a temática da 
educação ambiental? Durante a atividade, os alunos foram divididos em 4 equipes as 
quais ficaram responsáveis pela construção de um jogo a partir das orientações do 
mediador com os seguintes materiais: garrafa PET, jornal e tampinhas de garrafas. 
Passado esse momento, foi apresentado aos alunos um painel com o tempo de 
decomposição dos mesmos na natureza quando são jogados no lixo ou nos rios, discutido 
como a não-reutilização de sucatas pode prejudicar o meio ambiente. Terminada a 
exposição do painel, deu-se início uma reflexão com os alunos sobre a importância da 
reutilização desses matérias para a diminuição do aquecimento global e para a 
preservação da natureza, na qual, procurou-se identificar que atividades pedagógicas são 
realizadas com esses alunos em suas escolas.Ao final, foi iniciada a atividade de 
despedida, denominada corpo falante, na qual os alunos tinham que expressar 
corporalmente uma historia contada pelo mediador, que retratava atitudes corretas em 
relação a preservação ambiental..    Nesta oficina, identificamos que o espaço escolar 
oferece pouca oportunidade para a realização de atividades pedagógicas com a temática 
da Educação ambiental, gerando uma baixa oportunidade para a formação de agentes 
sociais críticos em relação ao assunto. Sendo assim, avalia-se que a escola precisa estar 
mais atuante na discussão da preservação ambiental junto aos discentes e a comunidade 
escolar. A oficina mostrou-se positiva, pois pode produzir um espaço de conscientização 
da juventude frente à problemática ambiental, uma vez que os mesmos, atribuem grande 
importância para a prática da reutilização de sucatas como meio de preservação do meio 
ambiente.  Portanto, Com a atividade pode-se perceber que quando o espaço educativo 
assume um caráter crítico e emancipatório pode favorecer  mudanças na forma de 
compreensão do mundo, fomento de condutas sociais  que promovam a busca por 
melhores condições de vida, bem como à possibilidade de questionamento da ordem 
vigente. Com essa atividade, pode-se perceber que a aprendizagem por meio de 
atividades que estimulem a interatividade e a ludicidade dos alunos se faz mais eficiente 
para o entendimento e o crescimento teórico do alunado. Sendo assim, podemos ampliar 
os espaços destinados a conscientização ambiental de jovens, no qual, devemos buscar a 
formação de agentes transformadores na sua comunidade, que passem a ter consciência 
de sua atitudes e possibilidades, mas que possam enfrentar a problemática ambiental de 
forma crítica. 
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O presente trabalho, realizado no período de 26 a 28 de agosto de 2008, analisou a crise 
que tem se instaurado em todos os âmbitos do conhecimento e das relações que 
permeiam todas as formas de vida, claramente percebidas nos desastres ecológicos; nas 
guerras de cunho político-religiosas; nas instabilidades econômicas; nas revoltas sociais e 
na expansão de todo tipo de violência (psicológica, física, emocional, sexual, cultural), 
numa nova perspectiva: a perspectiva holística. Tratando as facetas desta crise “como 
função de totalidades integradas”, não reduzindo a menores partículas, como sempre foi 
estudada pelas diversas ciências.. Embasados nas obras “O ponto de Mutação” e “ A Teia 
da Vida”, de Fritjof Capra,  utilizamos neste trabalho a visão holística como o ponto de 
interseção entre as facetas da crise contemporânea e as diversas áreas do conhecimento. 
Abordamos a interrelação que todos os mecanismos ecológicos (detentores de vida) 
possuem entre si. Partindo de debates transdisciplinares, onde participantes de diferentes 
áreas do conhecimento se fizeram presente, foi discutido com os participantes, a crise 
que tem se instaurado no mundo contemporâneo e, que atinge os diversos setores da 
sociedade, tal como a política, economia, religião, meio ambiente; enfocando, em 
determinado momento, a interração desses fenômenos com o Fórum Social Mundial.. 
Através de discussões transversais podemos realizar um debate conciso e levantar 
diversas hipóteses acerca das diversas manifestações de saberes científicos. Utilizando 
da transdisciplinaridade, oferecida pela riqueza de conhecimentos distintos dos 
participantes, para construir a concepção do que seria a visão holística e de como ela 
está relacionada com o pensamento de mundo contemporâneo. A partir dos problemas 
apontados pelas pessoas presentes, refletimos de que formas todos os problemas que 
compões o chamado “caos” que a humanidade se encontra estão relacionados entre si e, 
assinalando possíveis soluções para o mesmo. Abordamos, ainda, a relação do holismo 
com as propostas apresentadas pelo Fórum Social Mundial; de como ambos apresentam 
idéias para soluções de fins comuns que visão beneficiar a humanidade.. Partindo de um 
pensamento que está sendo semeado nas ciências humanas, o holismo parte do 
pressuposto básico que é muito defendido no meio educacional: a transdisciplinaridade. 
Ou seja, sair das várias ramificações a qual o conhecimento humano está entranhado, 
partindo rumo às demais percepções, interagindo em conjunto para a ampliação do 
horizonte dos saberes. O holismo busca superar o reducionismo que o ser humano criou 
como forma de “fatiar” seus objetos de observação a fim de melhor compreende-lo como 
todo, pois, perceber que todas as coisas são apenas uma, é compreender as conexões 
ocultas que existem entre todos os seres, sendo estes, biológicos ou não. 
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A legislação brasileira define rótulo como toda inscrição, legenda ou imagem, ou toda 
matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo 
ou litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. Estas informações têm por 
objetivo identificar a origem, a composição e as características nutricionais dos produtos, 
garantindo o rastreamento dos mesmos, e constituindo-se, portanto, como fator 
fundamental para a saúde pública. Salienta-se que, no Brasil, as informações fornecidas 
através da rotulagem contemplam um direito assegurado pelo Código de Defesa do 
Consumidor que, em seu artigo 6°, determina que a informação sobre produtos e serviços 
deve ser clara e adequada e “com especificação correta de quantidade, características, 
composição qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.. Este 
trabalho teve por objetivo avaliar o rótulo utilizado por uma indústria produtora de palmito 
em conserva no município de Igarapé-Mirí, no que se refere a sua atratividade para a 
comercialização do mesmo, além de analisar o seu conteúdo informativo de acordo com a 
sua resolução RDC n° 18, de 19 de novembro de 1999. No período de 18 de julho a 11 de 
agosto de 2008, foram entrevistados 200 (duzentos) consumidores aleatoriamente na 
referida cidade nos bairros (Centro, Cidade Nova e Matinha) e dois supermercados X e Y 
para que os entrevistados selecionassem dentre 7 (sete) rótulos existentes no mercado, 
incluindo o utilizado pela indústria, o que mais se mostrou atrativo, levando em 
consideração aspectos como cor, design, logomarca da empresa etc.. Observou-se que 
os referido rótulos apresentavam-se em conformidade com a legislação vigente, porém de 
acordo com os resultados obtidos após a pesquisa de campo, verificou-se que o único 
rótulo que sofreu baixa aceitação no mercado é o utilizado pela empresa, que obteve 95% 
de rejeição. Desta forma, tornou-se necessário elaborar um protótipo de novos rótulos 
para o palmito em conserva produzido pela referida indústria.. Concomitantemente a 
pesquisa apontou a necessidade de a empresa atrair os consumidores por meio da 
adoção de novos modelos de rótulos para o produto comercializado, uma vez que a 
rotulagem é um apoio valioso para os consumidores conhecerem a sua composição e a 
segurança durante o consumo do mesmo. 
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Desde 2006 o Projeto Saúde e Alegria tem trazido aos Hospitais e Clínicas de Belém 
momentos de cultura e lazer aos pacientes levando assim, a humanização da saúde no 
nosso Estado.Este projeto tem como objetivo trazer aos ambientes hospitalares um pouco 
de alegria, através de apresentações musicais, onde participam alunos dos Cursos de 
Licenciatura e Bacharelado em Música do Centro de Ciências Sociais e Educação da 
Universidade do Estado do Pará. Faz-se necessário ,também , pensar na humanização 
desses espaços , assunto que tem preocupado bastante o governo brasileiro em suas 
diversas esferas: federal , estadual e municipal.No período de dois anos foram visitados 
os seguintes hospitais e clínicas: Hospital Universitário João Barros Barreto, Hospital de 
Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Santa Casa , Hospital Santa Clara, Clínica 
de Atenção Especial a Saúde e Hospital Metropolitano.. A metodologia desse projeto se 
fazia através de apresentações mensais, nos espaços ao ar livre, incluindo jardins e 
pátios internos ou auditórios dos estabelecimentos hospitalares.O dia da semana era 
sempre a quinta-feira, no horário de 17 às 18h, portanto com a duração de 60 minutos 
para cada apresentação.Vale ressaltar que o projeto teve a parceria do Conselho 
Regional de Medicina do Pará-CRM-PA ,com a realização do Núcleo de Arte e Cultura da 
Pró-reitoria de Extensão da UEPA.. O projeto Saúde e Alegria tem sido reconhecido por 
aqueles que se preocupam com a saúde e qualidade de vida dos enfermos. No Hospital 
de Clínicas Gaspar Vianna, no setor de Psiquiatria, em particular, teve a participação dos 
doentes que dançavam , acompanhados por um conjunto instrumental que lhes trazia o 
ritmo e a alegria da  quadra junina. O projeto Saúde e Alegria é de grande relevância para 
área da saúde, possibilitando o acesso à música instrumental aos pacientes que 
necessitam elevar a sua auto-estima. 
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O atendimento psiquiátrico é o atendimento dado ao paciente portador de sofrimento 
psíquico, sendo este atendimento diretamente associado ao controle individual dos seus 
impulsos, juízo crítico e condutas. A enfermagem em saúde mental é um processo 
interpessoal que promove e mantém um comportamento no paciente, contribuindo para o 
seu funcionamento integrado, entende-se também ainda que seja uma área especializada 
de prática de enfermagem que emprega teorias do comportamento humano como uma 
ciência e o uso intencional de si próprio como uma arte.  Este estudo tem como objetivos 
conhecer por meio de revisão bibliográfica como é dividida a assistência psiquiátrica em 
um hospital geral, identificar o número de profissionais de enfermagem que devem 
trabalhar em cada área e conhecer a formas de atuação da enfermagem no atendimento 
psiquiátrico.. A pesquisa é do tipo bibliográfica, feita por meio de livros, monografias, 
artigos e internet, realizada durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2007. 
As principais fontes de pesquisa foram encontradas na Universidade Federal do Pará e na 
internet, onde encontramos obras direcionadas ao tema, fazendo a triagem de acordo 
com os objetivos  que o trabalho buscava, selecionando assim dezessete livros, quatro 
artigos e dois documentos eletrônicos.. O atendimento psiquiátrico no hospital geral 
divide-se em três:  emergência psiquiátrica, para pacientes em crise, de permanência 
breve;  internação psiquiátrica, para atendimento em um período superior a vinte e quatro 
horas e hospital-dia, intermediário entre a internação e o atendimento ambulatorial. Na 
emergência psiquiátrica, na internação e hospital-dia, deve haver um enfermeiro para 
cada trinta pacientes e a quantidade de técnicos ou auxiliares de enfermagem é livre, 
adequado de acordo com a necessidade das atividades. A enfermagem pode desenvolver 
dentro da internação e do hospital-dia atividades variadas, desde o cuidado com a 
higiene, administração de medicamentos, atividades lúdicas, culturais, de estímulo ao 
desenvolvimento de habilidades artísticas, de lazer e de orientação, para que o paciente 
se perceba dentro da realidade, de forma individual ou em grupo, porém na emergência 
psiquiátrica limita-se a observação, orientação e administração do tratamento 
medicamentoso.. O atendimento psiquiátrico é uma atividade complexa, que exige da 
enfermagem conhecimentos específicos e habilidades que propiciem ao paciente um 
ambiente seguro, tratamento de respeito à individualidade e com técnicas que promovam 
sua melhora. Dentro de um hospital geral há atendimentos diferenciados a cada grupo de 
pacientes, entretanto não há regulamentação para dimensionamento dos técnicos e 
auxiliares de enfermagem, tornando-se questionável a qualidade da assistência. As 
atividades dos profissionais de enfermagem são diversificadas ficando a cargo de cada 
um a utilização de sua criatividade e senso de compreensão a situação do paciente. 
Concluímos assim a grande importância da atuação do profissional de enfermagem 
dentro do hospital geral, para proporcionar um atendimento adequado as suas 
necessidades humanas básicas e melhoria de sua saúde mental e como também a 
divisão deste atendimento dentro de um hospital geral, observando as características de 
cada grupo de pacientes. 
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O município de Altamira, assim como todas as cidades do Brasil, possuem uma equipe 
responsável pela limpeza pública, todavia esses profissionais que correm risco de 
insalubridade não detêm informações sobre os cuidados básicos de higiene, qualidade de 
vida, atividade física e meio ambiente reduzindo sua perspectiva de vida, ocasionadas 
pelas doenças adquiridas pela coleta inadequada do lixo, do seu condicionamento em 
locais pouco propicio, prejudicando também o meio em que vive. O objetivo foi inserir os 
servidores de limpeza pública em Altamira, em práticas de esporte, lazer, e de 
conhecimentos como nutrição, epidemiologia, cidadania e meio ambiente. Buscando uma 
melhoria na qualidade de vida e nas atividades ocupacionais dos participantes através da 
conscientização e de atividades lúdicas e dinâmicas. Este projeto foi aprovado pelo 
Programa Campus Avançado 2008 da Pró–Reitoria de Extensão da Universidade do 
Estado do Pará.. A metodologia utilizada foi à execução do projeto no período realizado 
do dia 08 a 12 de setembro de 2008, com atendimento a 129 garis selecionados 
aleatoriamente. Cada dia era composta uma turma que em média tinha 25 garis que no 
período da manhã participavam de atividades físicas, esportivas e de lazer relacionadas 
com a qualidade de vida, bem como orientações sobre ginástica laboral. No período da 
tarde caracterizou-se pelas aulas informativas no espaço da Universidade do Estado do 
Pará – Campus de Altamira, com palestras sobre exposição dos fatores de risco que o 
lixo provoca tanto ao trabalhador como para o meio ambiente, variáveis relacionadas à 
iniciação do tabagismo, obesidade e patologias relacionadas, papel da nutrição na saúde 
e esforço físico e esclarecimento sobre a notoriedade da pratica do exercício para 
manutenção da saúde física e mental. Considerou se principalmente o pensamento de 
Guiselini (1996) e Kruchelski & Rauchbach (2005) Marcellino (2003).. Os resultados 
catalogados foram o atendimento com informações e orientação a um número maior de 
garis ao que foi inicialmente planejado, e que os mesmos obtinham pouco conhecimento 
sobre os riscos inerentes ao serviço que estão expostos e instigou o interesse dos 
participantes sobre os assuntos relevantes sobre saúde, atividade física, meio ambiente e 
qualidade de vida. Notou-se o aumento da auto estima e da cidadania, bem como a 
integração pela aprendizagem, pela conscientização ambiental, pela responsabilidade 
social e pela troca enriquecedora entre o meio e o homem, além da integração no 
trabalho interdisciplinar dos acadêmicos dos cursos de Licenciatura Plena em Educação 
Física e Ciências Naturais.. Conclui-se que os garis refletem pouco sobre os riscos 
proveniente das atividades que exercem por falta de políticas de educação para essa 
clientela. Nesse sentido o projeto buscou tirá-los do desconhecimento de informações 
sobre a temática realizada, possibilitando meios para que possam criar hábitos de 
reflexão e saúde, favorecendo uma correta ação no seu ambiente de trabalho e na sua 
vida. 
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Os conteúdos de Ciências foram desenvolvidos ao longo da história de forma empírica até 
a construção de conceitos mais elaborados. Segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, o aprendizado desses conteúdos deve acontecer de forma contextualizada e 
interdisciplinar, pois assim formaremos indivíduos capazes de analisar e julgar os 
conceitos aprendidos. Chassot (1990) argumenta que o ensino de Química deve ser 
questionador e transformar-se, por conseqüência, em um ensino libertador. Para ele, o 
ensino de Ciências deve contribuir para a transformação dos estudantes em cidadãos 
críticos. Por ser um tema atual, os rótulos dos alimentos proporcionam a abordagem de 
diversos assuntos para o ensino de Ciências, o que prioriza o diálogo e a 
problematização. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as percepções dos alunos 
sobre as informações contidas nos rótulos dos alimentos e contribuir com estratégias 
pedagógicas capazes de dar subsídios aos professores no planejamento de suas aulas. 
Inicialmente, pesquisamos o nível de conhecimento dos graduandos do curso Ciências 
Naturais da UEPA acerca da temática proposta, por meio de um questionário com 
perguntas abertas e fechadas. Em seguida, elaboramos um mini-curso que foi 
apresentado durante a semana acadêmica do Centro de Ciências Sociais e Educação 
(CCSE) da UEPA, realizada no período de 25 a 29 de agosto de 2008, balizado em 
pressupostos inferidos do questionário. As atividades foram distribuídas em quatro dias, 
com duração total de 6 horas. Primeiramente, discutimos a legislação vigente da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre rotulagem de alimentos industrializados 
(BRASIL, 2006). Depois, trabalhamos com o processo de contextualização. Após esta 
etapa, organizamos o conhecimento por meio da identificação e planejamento dos 
conteúdos a serem abordados em sala de aula. A partir da redução temática, propomos a 
aplicação do conhecimento por meio da construção de um plano de aula.. Na aplicação 
do questionário, todos os graduandos relataram ter o hábito de ler os rótulos dos produtos 
industrializados consumidos na sua alimentação. Apesar disso, quando questionados 
sobre o significado de alguns termos que permeiam esse universo, nenhum entrevistado 
definiu alguns destes termos, como por exemplo, glúten e gorduras trans, ou, então, 
definiram de forma incorreta ou incompleta, como: “glúten é um açúcar” ou “gordura trans 
é aquela que em temperatura ambiente apresenta na forma sólida”. Após os 
esclarecimentos sobre estes termos e as normas de rotulagem determinadas pela 
ANVISA, separamos algumas embalagens de alimentos e propomos que os participantes 
construíssem um painel estruturado de forma livre. O resultado foi a construção de um 
plano de aula, a partir da reflexão dos conceitos já abordados, contribuindo, então, para o 
esclarecimento de termos científicos que antes eram apenas de domínio do senso 
comum.. A dieta atual da sociedade, sobretudo a urbana, baseia-se no grande consumo 
dos denominados alimentos industrializados ou artificiais. Nossa alimentação é química, 
logo, interpretar e conhecer a composição e o princípio ativo dos alimentos é muito 
importante para termos uma alimentação corretamente balanceada e saudável (MOL e 
SANTOS, 1998).  Por esta razão, temos a consciência de que o ensino em Ciências deve 
ser trabalhado com o objetivo de despertar o interesse por conteúdos muitas vezes 
abstratos e aparentemente sem nenhuma relação com o dia-a-dia do aluno. Diante de 
todas essas questões torna-se prioritário dar lugar de destaque ao conhecimento acerca 
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dos alimentos e a todos os aspectos relacionados a eles. 



 457 
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A inserção do ensino das Ciências no currículo dos estudantes brasileiros na década de 
50 teve como enfoque primordial despertar o interesse dos alunos pela carreira científica, 
visando impulsionar o avanço da ciência e tecnologia, do qual dependia o progresso do 
país. Aliado a estas questões, novos desafios foram lançados e o primordial deles foi o de 
tornar o Ensino de Ciências prazeroso e instigante sendo capaz de desenvolver no aluno 
o gosto pela ciência. Para que o pensamento científico seja incorporado pelo educando 
como uma prática de seu cotidiano é preciso que a Ciência esteja ao seu alcance e o 
conhecimento possa ser utilizado na compreensão da realidade que o cerca. Diante disso, 
este trabalho teve como objetivo realizar um pré-diagnóstico do Ensino de Ciências 
desenvolvido na Escola Oscarina Santos no Município de Salvaterra - PA, localizado na 
Ilha de Marajó. O estudo apresenta uma síntese de como vem sendo trabalhado o Ensino 
de Ciências na 5ª série do nível fundamental.. A pesquisa que foi realizada no período de 
21 a 25 de Junho de 2008. O universo consistiu de 20 alunos da 5ª série do ensino 
fundamental e um professor que ministra a disciplina ciências. Para a coleta de dados, 
utilizamos dois questionários um direcionado ao professor e um aos alunos. Ao professor 
foram realizados questionamentos que permitiram analisar como vem sendo trabalhado o 
Ensino de Ciências no nível fundamental, verificando aspectos como a avaliação da 
aprendizagem, recursos didáticos e a contextualização de conceitos científicos. Aos 
alunos, as perguntas estavam relacionadas aos aspectos positivos para que a 
aprendizagem fosse satisfatória, os tipos de recursos metodológicos que o professor 
utiliza, além de analisar se o professor atingiu o objetivo de relacionar o Ensino de 
Ciências ao cotidiano do aluno.. A análise do questionário aplicado ao professor mostrou 
que a ausência de laboratórios de ciências e informática dificulta o processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos, para ele se houvesse um processo de capacitação e uma 
variedade de recursos didáticos, a qualidade no aprendizado dos alunos seria maior. 
Quando perguntamos aos alunos quais os aspectos positivos que a escola deveria ter 
para facilitar a aprendizado de ciências, 35% afirmaram que a escola deveria dispor de 
professores melhores e mais capacitados, 32% acreditam que deveria ter uma estrutura 
física melhor, 24% acham que o conteúdo abordado durante as aulas tem grande 
influência na qualidade do ensino e 9% não opinaram. Quanto a pergunta relacionada aos 
tipos de recursos didáticos, boa parte dos alunos afirmou que durante as aulas são 
utilizados textos, livro didático e experiências. Em relação à contextualização de 
conteúdos apenas 55% afirmaram que o professor apresenta os conteúdos e os aplica no 
cotidiano.. A pesquisa apresentou uma síntese das principais dificuldades encontradas 
para o desenvolvimento do Ensino de Ciências na 5ª série do ensino fundamental da 
escola investigada. Partindo da análise dos resultados obtidos, concluímos que diversos 
aspectos precisam ser reavaliados, como exemplo, podemos citar a melhoria na infra-
estrutura das escolas, uma melhor formação inicial de professores, além de uma 
formação continuada e novos recursos didáticos precisam ser adquiridos. Os caminhos 
para a mudança são conhecidos: investimentos em políticas públicas para a educação e 
formação de professores, ou seja, compromisso com uma educação pública e de 
qualidade. 
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EXPERIMENTOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

SANTOS, Diellem Cristina Paiva dos; FREITAS, Cintya Kércya Araújo de 

dcpquimica@yahoo.com.br 

 

As atividades experimentais e os softwares educacionais devem ser vistos como recursos 
educacionais que estão em consonância com as discussões atuais sobre aprendizagem, 
pois favorecem a compreensão do processo de construção do conhecimento científico 
(KOSMINSKY, 2002). O ensino experimental deve ser usado não como um instrumento a 
mais de motivação para o aluno, mas como um instrumento que propicie a construção e 
aprendizagem de conceitos e modelos científicos, já que a ausência de práticas 
experimentais acaba por fazer com que o ensino de Química se torne algo virtual. Nesse 
sentido, os jogos tornam-se um grande exercício para a aquisição do pensamento 
abstrato, sendo o instrumento através do qual o sujeito apropria-se do mundo e pode 
transformá-lo (PAULA, 1996). Esta temática foi abordada na forma de um mini-curso na 
XIII Semana Acadêmica do CCSE/UEPA, com o objetivo de demonstrar a importância do 
uso da experimentação e de softwares educativos na educação básica.  . O mini-curso 
Experimentos e Jogos Educativos para o Ensino de Química, abordado na XIII Semana 
Acadêmica do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do 
Estado do Pará (UEPA), iniciou-se com uma exposição oral, a qual explorou a importância 
da utilização desses recursos didáticos, como instrumentos capazes de despertar o 
interesse dos alunos pelos conteúdos utilizados por professores de Ciências. Em seguida, 
fez-se a apresentação de atividades experimentais com o tema referente às experiências 
lácteas, feitas a base da caseína – proteína retirada do leite, da qual pode obter-se como 
produto final tanto cola quanto plástico, se reagida com outros compostos. Além disso, 
foram apresentados alguns softwares referentes ao ensino da Química, como o 
Carbopolis e a Cidade do Átomo, os quais abordam os seguintes temas: Educação 
Ambiental e Radioatividade, respectivamente. No final, houve a aplicação de um 
questionário avaliativo sobre os assuntos em questão.. Participaram do mini-curso 20 
pessoas, onde 95% eram do curso de Ciências Naturais e 5% do curso de Pedagogia. Ao 
perguntarmos a opinião dos participantes sobre a aplicação de novas metodologias de 
ensino, a maioria relatou sobre a importância delas no processo de ensino aprendizagem, 
uma vez que aguçam o pensamento crítico e pesquisador dos discentes, quando 
aplicadas levando em consideração o cotidiano do aluno. Sobre a experimentação, 75% 
dos participantes afirmaram que seus professores não empregam práticas experimentais 
devido à ausência de infra-estrutura nas escolas, e que 55% deixam de realizar as 
mesmas devido seus professores não serem capacitados. Quando a pergunta refere-se 
aos softwares educacionais, 90% dos participantes afirmaram que os professores não 
utilizavam devido a escola não ter suporte para os mesmos, e 65% por falta de 
capacitação dos professores. E sobre os experimentos e softwares abordados, apenas 
20% dos participantes conheciam os recursos apresentados. Mediante os resultados 
obtidos, observamos que a maioria dos discentes que participaram do mini-curso afirma 
que a falta de estrutura nas escolas seria o principal obstáculo para que as novas 
tecnologias e o uso de atividades experimentais possam fazer parte dos recursos 
didáticos utilizados pelos professores de Ciências para despertar o interesse do aluno 
pela disciplina Química, pois seria uma forma de quebrar a monotonia e o tradicionalismo 
das aulas, tornando as mesmas mais dinâmicas e motivadoras. Para a experimentação, o 
uso de recursos alternativos, isto é, de baixo custo seria uma solução. Enquanto que no 
processo de informatização o investimento na infra-estrutura das escolas e a capacitação 
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dos professores seria um dos primeiros e mais importantes passos a serem dados para a 
melhoria do processo de ensino e aprendizagem de Química. 
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EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE COM MULHERES DE UM 
PROJETO DE EXTENSÃO EM ANANINDEUA 

SILVA, Luciana Maués da; LÓPEZ, Alba Lúcia da Costa de; SOUSA, Ana Telma 

lhuciana_maues@hotmail.com 

 

O estudo em pauta foi realizado no Projeto de Extensão “PROJETO ANANIM: Educação 
Popular com mulheres em Ananindeua”, vinculado a Pró-reitoria de extensão da 
Universidade do Estado do Pará, desenvolvido no bairro de Águas Brancas, na cidade de 
Ananindeua, no estado do Pará, situado em uma área de baixo investimento público, 
cujos sujeitos da pesquisa são mulheres (24 a 60 anos) e crianças (03 a 14) moradoras 
do bairro supracitado. Nessa perspectiva, a pesquisa busca pontuar as práticas 
empreendedoras que reutilizam materiais alternativos, ensinadas para o grupo de 
mulheres, participantes do Projeto supracitado, bem como a aplicabilidade das vivenciais 
e experiências, desenvolvidas ao longo do projeto, no cotidiano de cada mulher, seja no 
ambiente doméstico ou na comunidade, como no âmbito de trabalho, transformando-as 
em um oficio de geração de renda.  O estudo está vinculado ao grupo de pesquisa 
PESCA – Pesquisas e Práticas Educativas em Saúde e Cuidado na Amazônia.. O estudo 
referendado está pautado na fundamentação teórico-Metodológica pela perspectiva 
crítico-dialético, através de estudo de caso, cuja abordagem dos dados será qualitativa. 
Os sujeitos da pesquisa são mulheres mães de família com faixa etária de 24 a 60 anos e 
crianças cuja idade varia de 03 a 14 anos. As técnicas de coleta empregadas foram: 
observação participante, estudo dirigido, registro das atividades em diário de campo, 
entrevistas semi-abertas direcionadas por um roteiro de perguntas e técnicas dinamizadas 
para aplicação das oficinas de cunho semi-profissionalizantes a partir de recursos 
alternativos e matérias recicláveis ofertadas pelo projeto. A analise dos dados será 
viabilizada pela interpretação das falas dos entrevistados, os resultados obtidos nas 
dinâmicas de grupo aplicadas ao longo das atividades do projeto, com foco principal na 
socialização das mulheres referidas aos pontos positivos e negativos das práticas 
vivenciadas no projeto Ananin.. Dentre os resultados parciais, sobre as técnicas que as 
mulheres do Projeto Ananim aprendem nos cursos profissionalizantes, apresentam como 
pontos positivos a predileção pelo uso em suas confecções laborais de matérias 
alternativos, que podem facilmente ser coletados no ambiente familiar, diminuindo gastos 
com a compra de materiais e que ajudam a minimizar os impactos ambientais. A 
aquisição de conhecimentos de técnicas da produção de artigos de confecção, 
artesanato, decoração, e demais artefatos, que com sua venda geram renda extra e 
contribuem de forma significativa para o sustento da família. Vale ressaltar a participação 
e o relato de experiências das mesmas no decorrer das palestras e rodas de conversa, 
ministradas pela equipe do projeto Ananin, a partir de temas geradores como: Violência 
domestica, sexualidade na adolescência, reaproveitamento alimentício, dicas nutricionais, 
drogas e dependências, cuidados com a saúde, dentre outros. . As velozes 
transformações porque passa o mundo contemporâneo, fazem com que as pessoas 
tenham que fazer um esforço para acompanhar as mudanças, pois caso contrário ficarão 
a margem do processo. Neste sentido urge a necessidade de atualização e capacitação 
em todas as áreas, principalmente no âmbito profissional, onde cada vez mais a exigência 
é sentida.  A importância de se pesquisar um grupo de empreendedorismo social, com 
priorização na capacitação de mulheres, mães de família, atende a uma diretriz nacional 
que tem como eixo a matricialidade sócio-familiar, um reconhecimento das fortes 
pressões que os processos de exclusão sócio-familiar geram sobre às famílias brasileiras, 
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em especial as que estão em situação de vulnerabilidade social, sendo necessário que 
todas as políticas públicas tenham a família como foco principal. 
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A TRAJETÓRIA DAS DISCIPLINAS FÍSICA E QUÍMICA NO COLÉGIO ESTADUAL 
PAES DE CARVALHO: história e ensino 

ALMEIDA, Ruy Guilherme Castro de; SILVA, Maria Dulcimar de Brito; HÉLIO 

ruyguial@uepa.br 

 

Esta pesquisa sinaliza no sentido de resgatar a história da ciência no Estado do Pará 
mediada pelo viés do ensino analisando a trajetória de duas disciplinas científicas: a 
Física e a Química. O espaço palco difusão é a mais tradicional  instituição de ensino 
médio do Estado, o Colégio Estadual “Paes de Carvalho” (CEPC) no período que se 
estende desde 1891, quando ocorreu uma reorganização do ensino de acordo com as 
exigências do Governo Federal, até o final da década de 60, quando foi aprovada um 
nova legislação para o ensino secundário, a Lei nº. 5692/1971, que estabeleceu novos 
rumos para a educação nacional. A escolha deu-se em função de ter sido o referido 
colégio, o berço da formação da elite política, econômica, cultural e intelectual paraense. 
O período escolhido justifica-se pelo fato de coincidir com o início do período republicano, 
ocasião em que as disciplinas científicas foram muito valorizadas pela influência do 
Positivismo que atingiu o país em todas as suas dimensões.. As fontes primárias foram 
coletadas no Arquivo do próprio colégio, tanto para os conteúdos que eram ministrados, 
como para toda a dinâmica do ensino que era praticado. Os procedimentos das análises 
estão em consonância com os três principais objetivos propostos para esta pesquisa, ou 
seja, Quem ensinava? O quê era ensinado? e Como era ensinado? Em relação ao 
primeiro objetivo, analisaremos as procedências acadêmicas dos professores, ou seja, em 
que centros eles se formaram, se eram centros locais, nacionais ou internacionais. Em 
seguida mapearemos as diversas profissões dos professores que ensinavam Física e 
Química, tentando relacionar com os modelos de ensino que professavam e isso, de 
alguma forma atinge o segundo objetivo: O quê era ensinado? Compararemos os 
Programas de Ensino para analisarmos se os temas consagrados nos programas se 
coadunavam com os temas dominantes da época. . Identificamos as formações dos 
professores que lecionaram Física e Química no CEPC. Percebemos, que no período 
pesquisado a inexistência de cursos superiores específicos para o magistério dessas 
disciplinas propiciou que os sujeitos do ensino pertencessem às mais variadas profissões, 
tais como engenheiros, médicos, advogados, agrônomos, farmacêuticos e químicos 
industriais. Essa heterogeneidade de profissões justifica-se, ao longo do período, pelo fato 
da existência das seguintes instituições formadoras: Faculdade de direito (1903), Escola 
de Farmácia (1904), Escola de Agronomia (1918), Faculdade de Medicina (1919), Escola 
de Química Industrial (1920), Escola de Engenharia (1931). Antes da existência de 
instituições de ensino superior no Estado do Pará os professores formaram-se, 
principalmente no Rio de Janeiro e Bahia. Através das pastas funcionais dos professores 
identificamos as datas de suas nomeações para perceber o nível de valorização das duas 
disciplinas em relação às demais.. Durante muito tempo a história da ciência ficou limitada 
a valorização de grandes personagem que, de alguma forma, contribuíram para o 
desenvolvimento do conhecimento científico. A metodologia tradicional para a análise da 
história da ciência, valorizava os personagens que criaram as revolucionarias leis que 
explicaram os fenômenos naturais. Por esse caminho não se poderia ter uma história da 
ciência no Brasil e notadamente numa região periférica. No entanto, a partir dos anos 
oitenta uma nova forma de analisar as atividades científicas permitiu que novas 
abordagens fossem feitas. A questão da pesquisa científica que sempre ocupou um 
espaço de destaque na historiografia passou a dividir o interesse com os espaços 
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científicos institucionais. Nesse sentido o ensino passou a ser analisado como uma 
possibilidade para a difusão da ciência. Assim, essa pesquisa contribuirá na medida em 
que ressaltará o papel dessa tradicional instituição de ensino que moldou as formações 
de sua elite. 
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RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)  X  INFECÇÃO HOSPITALAR 

COSTA, Keuly Karla Barbosa; SOARES T.A. 

keulyk@hotmail.com 

 

Defini-se como Resíduos de serviços de saúde (RSS) os resíduos gerados em todos os 
os serviços relacionados com o atendimento à saúde. Tem-se definido a infecção 
hospitalar toda infecção adquirida após a entrada do paciente no hospital ou até mesmo 
após a sua alta quando relacionada com a internação. 
RSS e infecção hospitalar relacionam-se no que se trata ao fato de microorganismos 
presentes nesses resíduos, serem potenciais fonte de contaminação tanto para a saúde 
humana quanto para o meio ambiente. Segundo Morel e Bertussi (1997) destaca-se a 
presença de Coliformes, Salmonella typhi, Shigella sp., Streptococcus dentre outros. Além 
disso, foi constatada também a possibilidade de sobrevivência de vírus como pólio tipo I, 
hepatites A e B e virus entericos. Os procedimentos invasivos rotineiramente realizados 
nos paciente, contribuem para aumentar o risco de infecções, destacando quando se trata 
de pacientes propícios a uma imunodeficiência.. Será utilizado como instrumento de 
coleta de dados a observação sistemática e a aplicação de questionários, aplicados de 
forma individual com a manutenção do anonimato e consentimento dos sujeitos (Res. 
CNS 196/196), através do termo livre e esclarecido, após a explicação dos objetivos do 
estudo e finalidade dos resultados.. O gerenciamento adequado dos RSS pode contribuir 
significativamente para a redução da ocorrência de infecção hospitalar, uma vez que o 
manejo adequado dos RSS e demais materiais infectados funciona como uma importante 
barreira de proteção à disseminação de microrganismos patogênica causadores de 
infecção hospitalar entre funcionários e pacientes. . Essas análises revelam a importância 
da implementação do PGRSS e do funcionamento constante da CCIH aliados aos hábitos 
de correta e freqüente lavagem das mãos por parte de funcionários e visitantes, o 
combate a vetores no ambiente hospitalar e formas de planejamento para evitar 
cruzamento entre materiais limpos e contaminados dentro do hospital podem contribuir 
sensivelmente no combate à infecção hospitalar derivada dos RSS. 
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QUÍMICA E ANTIOXIDANTES: da prevenção de doenças à síntese de medicamentos 

BATALHA, Sarah Suely Alves; CARNEIRO, João da Silva; NASCIMENTO, Altem 

sarahbatalha@yahoo.com.br 

 

A superfície terrestre é recoberta por uma camada de gases essenciais para a 
manutenção da vida. Um deles é o oxigênio diatômico (O2), equivalente a 21% dos gases 
que compõem a região atmosférica (BAIRD, 2002). Apesar de indispensável, este gás é 
capaz de formar radicais livres altamente reativos com biomoléculas. Esses radicais estão 
envolvidos em processos degenerativos que provocam doenças como a catarata, 
enfisema, artrite, Parkinson, câncer e envelhecimento precoce. A fim de amenizar esses 
efeitos, o nosso organismo desenvolveu mecanismos de defesa, os antioxidantes 
enzimáticos. Porém este mecanismo pode ser fortalecido pela dieta de antioxidantes não-
enzimáticos, encontrados em fontes como frutas, legumes, verduras e medicamentos. 
Sendo assim, esta proposta de mini-curso visou evidenciar os aspectos químicos dos 
radicais e biomoléculas, bem como, a síntese de medicamento, utilizando como tema 
gerador os antioxidantes não-enzimáticos. As atividades deste mini-curso foram 
desenvolvidas na XIII Semana Acadêmica do Centro de Ciências Sociais e Educação da 
UEPa, que ocorreu no período de 25 a 29 de agosto de 2008. Tivemos como participantes 
14 (quatorze) graduandos das Licenciaturas em Ciências, Química, Matemática e 
Pedagogia. O mini-curso ocorreu no turno da noite, no Laboratório de Química do 
CCSE/UEPA. Inicialmente, aplicou-se um questionário a fim de identificar o nível de 
cognição dos participantes acerca dos conceitos teóricos que circundam o tema proposto. 
Em um segundo momento, realizou-se a explanação teórica acerca dos antioxidantes e 
radicais livres, incluindo uma atividade experimental que evidenciou técnicas usuais de 
obtenção e purificação de compostos, a partir da prática de síntese do ácido 
acetilsalicílico, a aspirina. Por fim, realizou-se a coleta dos resultados obtidos na inter-
relação teoria e prática. Com os resultados dos questionários, constatou-se que, apesar 
dos graduandos serem a maior parte do curso de Ciências Naturais, estes mantinham 
conceitos muito esparsos sobre o tema antioxidantes. Isto pôde ser comprovado quando 
apenas dois participantes definiram antioxidantes como moléculas facilmente oxidadas; a 
maioria (9), erroneamente, entende o termo como moléculas que resistem à oxidação. 
Após a aplicação do questionário esclareceu-se alguns conceitos, como radicais livres e 
estresse oxidativo, que estão relacionados a esta temática. Então, dividiu-se o grupo em 
três equipes e aplicou-se a técnica de obtenção da aspirina. As equipes receberam uma 
ficha de procedimentos e foram orientadas a executar as técnicas de filtração, 
cristalização e recristalização da aspirina. Observou-se que cada equipe obteve diferentes 
resultados e rendimentos do produto. Com isso, discutiram-se os fatores que 
possivelmente interferiram durante os procedimentos e propôs-se o mecanismo da 
reação.. Alguns alunos têm dificuldade em compreender conteúdos de Química, 
principalmente os que envolvem mecanismos de reação, por isso perdem o interesse, ou 
consideram a Química como uma disciplina de difícil compreensão. Esta proposta teve 
como foco construir uma nova abordagem junto aos futuros professores, a fim de que 
estes possam conhecer e desenvolver os conteúdos de Química interdisciplinar a Biologia 
e a Bioquímica, que quase sempre, são explicados de formas isoladas. O entendimento 
do funcionamento e dos mecanismos das reações de antioxidantes no organismo pode 
ser construído de uma forma mais científica, sem deixar de ser um estudo contextualizado 
e interdisciplinar. Acreditamos que o mini-curso alcançou seu objetivo, pois além de 
contribuir para a formação dos sujeitos envolvidos, aplicou-se de forma satisfatória as 
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técnicas de laboratório e mecanismos de reação, comuns em ensino de ciências. 
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ASSISTÊNCIA SISTEMATIZADA A MULHER PORTADORA DO VÍRUS HIV NO CICLO 
GRAVÍDICO PUERPERAL 

OLIVEIRA, Onayane dos Santos; MALCHER,L.O.G,BEZERRA,J.M,FERREIRA,N.W, 

nanepc2005@hotmail.com 

 

A infecção por vírus da Imunodeficiência adquirida (HIV) hoje desencadeia uma 
problemática de saúde em todo o mundo. No Brasil está repercussão preocupa tanto os 
governantes como os profissionais da saúde como um todo, das pessoas atingidas por 
essa viremia a mulher está cada vez mais emergente e expostas a está infecção; e o fato 
de em sua grande maioria estarem em idade fértil (Ministério da Saúde 2000); põe em 
pauta uma nova vertente, que é a contaminação dos recém- nascidos (RN), a qual pode 
ser adquirida durante a gestação, parto ou no pós parto.. Optamos por uma pesquisa 
qualitativa descritiva, que servirá de alicerce teórico para o desenvolvimento do estudo de 
caso . Vinhas,Martins,Oliveira e Hubener-Campos( 2004) afirmam que considerando que 
o vírus HIV/AIDS se encontra amplamente inserido no cotidiano das mulheres e, 
gravemente atinge a gestante, dentre outros como grupos de transmissão vertical, a 
abordagem qualitativa é,tipo estudo de caso como forma de possibilitar uma compreençõa 
mais abrangete dos fenômenos sócio-politicos que envolve a assistência integral a saúde 
da mulher. O estudo ocorrerá na enfermaria de um hospital público de Belém-Pa  
referência na área materno-infantil e em gestação de alto risco.   A transmissão vertical do 
HIV pode ocorrer durante a gestação, parto e amamentação. Entre 30 e 50% das 
transmissões ocorrem durante a gestação via placentária. 50-70% durante o parto pela 
exposição do feto ao sangue ou secreções maternas e no período pós – parto através da 
amamentação pela ingestão de leite materno contendo HIV. Os fatores maternos que 
podem estar relacionados ao aumento do risco de transmissão peri-natal incluem doença 
materna avançada, a baixa contagem de CD4+ e o aumento da carga viral, bem como, 
corioâmnionites, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), prematuridade e a ruptura 
das membranas amnióticas por mais de quatro horas antes do parto. Para podermos 
contribuir de maneira satisfatória na diminuição da transmissão vertical (TV), precisamos 
conhecer pelo menos as principais considerações sobre o vírus da imunodeficiência 
adquirida (HIV): a sua intervenção no organismo humano, bem como a síndrome da 
imunodeficiência adquirida. O tema HIV/AIDS está sendo muito evidenciado nos tempos 
atuais, fato este que não deve ser considerado como fadiga, no que se trata de 
prevenção, pois ainda hoje fatores como: falta de informação, escolaridade, desinteresse 
e outros, tornam as pessoas ainda distantes ou disconhecidas desta doença, a qual s 
profissionais da  saúde enfrentam em todo o mundo. O risco de contaminação está 
generalizado entre as pessoas, independente de características genéticas, sócias e 
culturais.  Contudo está claro atualmente que as mulheres emergenciaram e cresceram 
nos índices desta infecção, o que implica em uma preocupação especial. A assistência 
pré-natal é um ponto no qual a intervenção poderá ser determinante enquanto promoção 
da saúde da mãe e do bebê. Portanto não é difícil compreender as importância do tema 
abordado  para a nossa formação tal como nossa atuação depois de formados. 
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UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E 
HIPERATIVIDADE (TDAH) EM ADULTOS JOVENS 

CASTRO, Ivana Monique Corpes; ANUNCIAÇÃO, Ivaniely Furtado da 

ivanacorpe@hotmail.com 

 

Pesquisas recentes mostram que a maioria das crianças em que se é diagnosticado o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) continuam a apresentar os 
sintomas quando adultos, porém de forma mais moderada, interferindo em sua vida 
acadêmica, afetiva, profissional e social, o que acaba tornando o individuo portador desse 
transtorno mais marginalizado, desencadeando a ele muitos transtornos psicológicos. 
Esta pesquisa tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica, analisando e discutindo 
acerca de possíveis reflexos do comportamento de um adulto jovem na faixa etária de 20 
a 40 anos, portador do TDAH, em seu desempenho ocupacional. Para tal, utilizamos  
literaturas atuais e artigos científicos em que melhor avaliamos este transtorno, e 
principalmente no que tange o conhecimento terapêutico ocupacional.. A referida análise 
tratou-se de uma pesquisa qualitativa, onde foram coletados dados, em um período de 
três meses no ano de 2007, onde  foram obtidos através da análise de obras literárias e 
artigos científicos, oferecidos na biblioteca da Universidade do Estado do Pará e fontes 
atualizadas na internet de discussões da área médica e terapêutica ocupacional. 
 Está voltada para uma população constituída por adultos jovens portadores do 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, com idades que variam entre 20 e 40 
anos. Sabendo-se que o transtorno de déficit de Atenção e Hiperatividade é um transtorno 
neurológico, de causas genéticas, que aparece na infância e, freqüentemente, 
acompanha o individuo por toda vida. Desde 1980, quando o TDAH em adultos jovens foi 
reconhecido, inúmeros estudos têm demonstrado a presença do transtorno neles. Porém, 
ainda hoje, observa-se que este diagnóstico é realizado raramente. Quando estes 
indivíduos procuram atendimento, tendem a ser tratados como se tivessem outros 
problemas de personalidade ou associado a outros transtornos. Por esse motivo, 
constatamos em nossa pesquisa que se encontram poucos estudos Terapêuticos 
Ocupacionais voltados para essa clientela, visto que no levantamento feito, só se 
encontrou trabalhos voltados para crianças. Por isso, se faz necessário o aparecimento 
de mais pesquisas quantitativas e qualitativas, voltados para o desempenho ocupacional 
ao adulto jovem, oportunizando tratamento voltado para seus desempenhos ocupacionais. 
. O transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no adulto jovem, dentro do 
que foi pesquisado, distingue-se pela complexidade na construção do seu diagnóstico. 
Este no adulto jovem permanece sendo clínico, obtido através de uma anamnese 
cuidadosa sendo imprescindível que o profissional tenha experiência clinica e se 
mantenha atualizado no que se refere à literatura especializada caso venha a se 
interessar por este tipo de avaliação e tratamento. A função do Terapeuta ocupacional é 
de primordial importância, pois ele pode atuar no diagnóstico e tratamento psicofuncional, 
oportunizando ao usuário atividades que visem projetar esse indivíduo para um futuro 
profissional satisfatório. Por fim, por ser um tema recente, entende-se que é necessário 
novas pesquisas que auxiliem os profissionais na identificação do transtorno e um bom 
tratamento visando uma melhor qualidade de vida afetiva, emocional, social, acadêmica e, 
principalmente, profissional para tais jovens. 
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APLICAÇÃO DE SUCATA PLÁSTICA EM ALTO-FORNOS SIDERÚRGICOS DO 
DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ (DIM): uma alternativa sustentável 

SANTOS, Reuel Rocha dos; ARANTES, Layane Almeida 

reuelrs@hotmail.com 

 

O avanço incontrolável do consumo e descarte de plásticos utilizados em aplicações 
efêmeras, traz uma grande preocupação em questões futuras voltadas para a visão 
ambiental. Na busca de soluções sustentáveis para resolução de problemáticas atuais, 
surge a idéia da reutilização deste material para a obtenção de qualquer outro bem viável 
ambiental e economicamente, que neste momento seria a melhor solução, pois reduziria 
consideravelmente o descarte destes resíduos.. O projeto deu-se a partir da adoção dos 
métodos qualitativos e quantitativos sobre os resíduos plásticos. Este foi realizado em 
etapas, onde primeiramente colocamos em prática o levantamento de dados a fim de 
aprofundar e embasar as análises, onde à nível de campo tais foram direcionados a: 
degradação ambiental da cidade de Marabá, disposição final dos resíduos sólidos, 
distribuição de derivados plásticos e média de descarte. Foram também realizadas três 
visitas técnicas no local do objeto de estudo (Cosipar) onde se utilizou instrumentos 
exploratórios, para obtenção de um diagnóstico sobre o sistema da queima de 
combustível em alto-fornos. Em vista às problemáticas encontradas, o projeto visou a 
criação de postos de coletas de sucata plástica para a injeção destes como insumo em 
alto-fornos de siderúrgicas substituindo qualquer tipo de combustível, visando o 
rendimento econômicos das empresas além de ser uma alternativa de sustentabilidade 
comprovadamente eficaz.. A utilização de sucata plástica através da sua injeção em alto-
fornos siderúrgicos mostra-se ser plenamente viável, já que a composição química da 
sucata é muito similar à do carvão usado pelas siderúrgicas, o que torna esse rejeito um 
candidato natural ao processo de redução do metal no alto-forno, sendo seu potencial 
energético de grande valia. O que respalda esta idéia é o fato desta ser utilizada em 
países como Japão e Alemanha. A vantagem desta técnica de produção é que o 
polietileno tem cerca de 15% de hidrogênio em sua composição, uma fonte de energia 
suplementar para o reator onde o metal é reduzido. Os 85% restantes são carbono puro, 
aproximadamente a mesma quantidade contida no carvão utilizado na metalurgia, 
levando-se em consideração também que o polietileno contem uma quantidade 
significativamente menor de impurezas do que o carvão (como enxofre, fósforo e óxidos).. 
O reprocessamento de resíduos plásticos traz consigo vantagens, sendo a principal, sua 
utilização como insumos de processos siderúrgicos, cujo custo de aquisição está 
associado somente à coleta, transporte e preparação. Estes resíduos podem substituir 
gradualmente o carvão, garantindo destinação adequada que a partir deste momento 
tornam-se um meio de energia calorífica, gerando um aumento na produtividade e 
minimizando custos de energia, emissões de gases poluentes e os custos operacionais 
das siderúrgicas, ao mesmo tempo em que elas cumprem seu papel social, contribuindo 
com a comunidade e com o meio ambiente. 
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HIDROPONIA: uma opção saudável no alimento escolar 
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Devido à falta de motivação em salas de aula, percebe-se a diferença de aulas 
tradicionais para as aulas dinâmicas, pois acredita-se que através da prática é ensinado 
como lidar com o assunto abordado estimular a busca pelo conhecimento. No entanto a 
idéia do sistema hidropônico teve apoio no Brasil e já é executada, mas não da maneira 
original, pois a falta de incentivo financeiro e divulgador por parte das instituições. Em 
vista do exposto o projeto pretende que o aluno viva essa situação, através da prática de 
campo, para que ele possa perceber o universo que se encontra. Através da hidroponia 
podemos contextualizar e interdisciplinar, com outros professores os assuntos abordados 
em outras matérias. Em vista do exposto este trabalho objetiva demonstrar a importância 
do cultivo de vegetais através do uso do Sistema Hidropônico, para a melhoria da 
merenda escolar; preservação do meio ambiente e despertar o interesse dos alunos pela 
botânica e demais disciplinas.. Inicialmente realizamos aulas práticas para ensinar os 
alunos sobre: 1) as técnicas de cultivo de vegetais sem a utilização do solo (Hidroponia); 
2) fisiologia vegetal; 3) funções químicas e 4) através de vídeos educativos usurar o 
funcionamento do sistema hidropônico. Posteriormente levantamos informações sobre o 
conhecimento empírico a respeito de educação ambiental com os alunos da escola. Em 
seguida elaboramos uma Cartilha Educativa ilustrativa sobre o sistema hidropônico 
ensinado na prática seu funcionamento e preparo da solução nutritiva para os alunos.. 
Observamos que o conhecimento dos alunos em relação à educação ambiental é bem 
restrito, esse fator pode ser explicado por Grun (1996), pois: encontra dificuldades para 
estabelecer um conceito de meio ambiente de “dentro” da área da educação. Inclusive as 
disciplinas que se relacionam diretamente com o meio ambiente, como a química, a 
biologia e a economia. Entretanto, a melhoria da alimentação escolar através do uso do 
sistema hidropônico foi visível na escola que executamos o projeto. Ressaltamos que 
nosso país ainda não faz o uso deste método hidropônico com tanta freqüência em 
relação à agricultura tradicional. Se as nossas escolas se adaptassem ao uso do cultivo 
hidropônico com certeza nossos jovens teriam uma qualidade de ensino das disciplinas e 
alimentar excelente.. Concluímos que nas práticas pedagógicas dos projetos de educação 
ambiental denominado interdisciplinar, não passam de multidisciplinaridade, por exemplo, 
como acontece nas disciplinas de biologia e geografia que tem afinidade de conteúdos. 
Esperamos que as escolas implantem o uso do sistema hidropônico para melhorar o 
aprendizado através das práticas interdisciplinares, pois se estivessem adaptadas a este 
cultivo com certeza nossos jovens teriam uma qualidade de ensino e alimentar de maior 
qualidade. 

Palavras-Chave: Hidroponiam, educação ambiental, botânica. 
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O PROGRAMA DE MONITORIA COMO INSTRUMENTO DE FOMENTO AO ENSINO E 
À PESQUISA CIENTÍFICA: um relato de experiência no curso de engenharia 
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A monitoria é um programa que objetiva a capacitação didática e científica do aluno no 
ensino, pesquisa e extensão, sob orientação docente. Na Universidade do Estado do 
Pará-UEPA este programa é regulamentado pela Res.371/99-CONSUN. O certificado de 
monitoria enriquece o currículo do monitor principalmente se este busca a pós-graduação 
stricto sensu em sua carreira. A monitoria do curso de Graduação em Engenharia 
Ambiental da UEPA é oferecida desde 2003. A disciplina Tratamento de Águas Residuais 
é ofertada no 5º semestre do curso supracitado e sua organização consiste em aulas 
teóricas, discussão de textos científicos, visitas técnicas e avaliação bimestral. 
Este texto mostra a importância do programa de monitoria para a disciplina Tratamento de 
Águas Residuárias em turmas do 5º semestre do curso de graduação em Engenharia 
Ambiental da UEPA, ressaltando a importância deste programa para a formação do 
monitor e as perspectivas deste aluno na pós-graduação stricto sensu (mestrado). 
. Os dados obtidos nesta pesquisa foram coletados entre fevereiro e junho de 2008, 
período de vigência da monitoria em Tratamento de Águas Residuais do curso de 
graduação em Engenharia Ambiental do campus V da UEPA. No ensino, foram 
designadas 6 horas semanais para assistência individual aos alunos. Exercícios e textos 
científicos após cada capítulo da disciplina foram repassados aos alunos para melhorar a 
fixação do assunto ministrado. Sob a presença do professor orientador, foi ministrada a 
cada dois meses uma aula pelo monitor, definido o assunto nas reuniões com o professor 
orientador. Na pesquisa foi proposto um trabalho de iniciação científica dentro do edital 
interno da UEPA a fim de colocar em prática conhecimentos da disciplina; as atividades 
de extensão foram realizadas através de visitas técnicas em Estações de Tratamento de 
Esgotos-ETEs localizadas em Belém. A programação de visitas seguiu a seguinte ordem: 
ETE Infraero; ETE Sideral; ETE Mosqueiro. O atendimento pessoal aos alunos ocorreu 
nas terças e quinta feiras. A maior incidência ocorreu próximo às avaliações, enquanto 
que nos demais dias a procura pela monitoria se classificou como fraca. 
Foram ministradas 2 aulas teóricas expositivas sob a supervisão do professor orientador. 
Para ambas (temas: caixas de areia; lodos ativados) foi feito pesquisa científica detalhada 
para a elaboração do roteiro das aulas. A visita na ETE Mosqueiro não pode ser 
realizada. Na ETE Sideral e na ETE Infraero a visita foi acompanhada por técnicos 
especialistas havendo presença do monitor e do professor orientador.  
A visita na ETE Infraero resultou em um projeto de iniciação científica para o edital 
PROPESP/UEPA/2008 o qual se encontra atualmente em avaliação para aprovação. 
Verifica-se, portanto a importância da monitoria no desenvolvimento de textos e projetos 
científicos os quais engrandecem os participantes preparando-os para exercício da 
pesquisa, magistério assim como pós-graduação. A compreensão das técnicas ou mesmo 
das habilidades, muitas vezes pouco salientadas pelos docentes é facilitada pela 
monitoria. Quando o aluno tira suas dúvidas, o monitor por já ter vivenciado algumas 
situações, passa para o aprendiz detalhes que são muitas vezes imperceptíveis pelo 
docente supervisor. Na disciplina Tratamento de Águas Residuais a monitoria atua em 
três esferas educacionais; ajudando a assimilação das habilidades teóricas no ensino, 
viabilizando na extensão visitas técnicas orientadas por pessoal qualificado, e 
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contribuindo com a pesquisa na elaboração de projetos de iniciação cientifica 
contemplando a turma monitorada, o que favorece a pesquisa científica dentro da 
instituição de ensino assim como as vias de ingresso dos discentes aos programas de 
pós-graduação stricto sensu, os quais se encontram atualmente exigentes quanto a 
analise curricular, sendo o programa de monitoria acadêmica um forte agente contribuidor 
para o sucesso nos processos seletivos dos mestrados. 
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A Educação Ambiental tem despontado nos meios de comunicação como uma prática 
necessária para a manutenção da vida no Planeta, onde se fala muito sobre temáticas 
como poluições, desperdícios, queimadas, aquecimento global. Temas como esses têm 
gerado discussões em salas de aulas, conferências, congressos, seminários, encontros, 
meios de comunicação de amplo alcance e Instituições de educação tanto formal como a 
não formal. Assim, o Planetário do Pará sendo um espaço de educação não formal que 
alcança além da Astronomia a Educação Ambiental, propõe também, entre suas 
atividades, uma oficina que aborda as problemáticas relacionadas à água e tem como 
produto final uma representação cênica que possibilita ao público  se perceber e a refletir 
sobre seus próprios hábitos e atitudes perante o meio.. Desenvolveu-se a oficina, 
intitulada Ensaiando para a Vida, com estudantes do 3º ciclo do ensino fundamental, com 
os seguintes procedimentos: dinâmica de apresentação para realizar a integração; 
introdução do tema da água no Planeta Terra, abordando sua distribuição geográfica, 
utilização no cotidiano, poluição, desperdício e algumas atitudes que contribuem para que 
essa situação ocorra. Em seguida, os participantes são divididos em dois grupos. Cada 
grupo recebe uma temática: poluição ou desperdício. Então, deverão representar uma 
pequena história mostrando as situações discutidas. Na primeira apresentação devem 
somente se expressar através de gestos a situação-problema, já na segunda 
apresentação utilizam a fala e identificam as possíveis soluções. Para concluir, faz-se um 
diálogo para discutir o que foi abordado nas representações.. Percebe-se que a maioria 
dos alunos estão bem informados em relação a água e sua distribuição no Planeta. 
Quanto à poluição e desperdício, nota-se que ocorre mais uma reprodução de 
informações do que uma reflexão em si. Dessa forma, observa-se uma repetição de 
conceitos e idéias relacionadas às temáticas abordadas. Durante a representação, os 
grupos reproduzem as situações mais comuns de desperdício de água: deixar a torneira 
aberta enquanto se escova os dentes; deixar o chuveiro ligado enquanto se ensaboa ou 
passa xampu; lavar o carro usando mangueira; deixar a torneira aberta enquanto se lava 
louça. No que se refere à poluição, mostram com muita freqüência o fato de jogar lixo nos 
rios e nas ruas. Sobre como evitar, raramente mostram uma ação preventiva. Porém, 
quando chamados atenção para este fato, de que devem representar uma atitude 
preventiva, conseguem encontrar soluções criativas, como reaproveitar a água da chuva 
para lavar o carro.. Observa-se que, apesar de hoje se falar  bastante sobre Educação 
Ambiental e sua importância, ainda não há uma verdadeira conscientização da 
problemática, o que ocorre é que há uma grande repercussão de informações que 
acabam por serem repetidas exaustivamente como idéias prontas e fechadas. Diante 
disso, acredita-se que há a necessidade de continuar e criar espaços de sensibilização e 
reflexão em que as pessoas possam repensar seus conceitos e suas atitudes na forma de 
se relacionar  com o  meio em que vivem, ou seja, continuar trabalhando na Educação 
Ambiental e não apenas reproduzir ações já elaboradas. 
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O metabolismo de ecossistemas aquáticos estuarinos tem sido estudado por 
pesquisadores no mundo inteiro, buscando entender questões relacionadas, sobretudo, a 
produtividade biológica e a autodepuração frente à pressão antrópica. Nos ecossistemas 
costeiros amazônicos ainda dominam condições que os caracterizam mais preservados 
quando comparados ao restante do país. Por tais razões, com observações de campo e 
trabalhos de laboratório, realizados desde 2006, cobrindo períodos sazonais 
contrastantes, em quatro áreas estuarinas características, de municípios situados na 
mesorregião Nordeste do Pará – São Caetano de Odivelas, Curuçá, Maracanã e 
Salinópolis – foram comparados resultados analíticos para temperatura, profundidade da 
coluna d´água, transparência (Secchi), cor aparente, turbidez, material particulado em 
suspensão, pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido, 
carbono orgânico dissolvido, alcalinidade total (titulação), CO2 dissolvido e clorofila-a.. Os 
ambientes estuarinos aqui selecionados envolvem a foz de cada um dos rios Mocajuba 
(São Caetano de Odivelas) e Arapepó (Salinópolis) e as baías de Curuçá e Maracanã. 
Considerando o volume apreciável de dados disponíveis, foram considerados, para este 
estudo, apenas os pontos de coleta situados na porção mais inferior de cada estuário, sob 
maior contato com as águas do oceano Atlântico. Cada ponto de coleta foi descrito 
detalhadamente e convenientemente fotografado. Foram efetuadas leituras de parâmetros 
ambientais físicos e físico-químicos no momento de coleta de amostras; no laboratório 
foram processadas as determinações de parâmetros e análises de componentes 
químicos, de acordo com as recomendações de APHA, AWWA e WPCF (1995) e 
Strickland & Parsons (1972). Com os resultados obtidos foram elaboradas tabelas e 
gráficos, visando posterior interpretação dos resultados.. Os dados obtidos mostram 
temperatura característica de clima quente, úmido; a profundidade da coluna d´água varia 
de acordo com a proximidade do canal estuarino (máx. de 15m); a elevada turbidez (máx. 
acima de 100 UNT) encontra-se conforme as concentrações de material particulado em 
suspensão (pouco abaixo de 30 até pouco acima de 300 mg L-1); os valores mais 
elevados de pH (máx. de 8) e condutividade elétrica (máx. de 54.500 uS cm-1) estão 
relacionados com a influência de águas oceânicas adjacentes; em conseqüência, os 
valores mais elevados de clorofila-a (máx. em torno de 40 ug L-1) encontramos 
associados aos períodos de maior intrusão de águas salinas nos estuários. Os valores de 
oxigênio dissolvido (OD) são de 4,5 a 5,4 mg L-1. A cor aparente registra máx. acima de 
160 UC, variando com a concentração de matéria orgânica. O carbono orgânico se 
concentra no período mais chuvoso, associado aos processos de lixiviação e transporte 
de matéria orgânica continental para o estuário.. Espera-se que os teores mais elevados 
de matéria orgânica assimilável, resultante da produção primária do fitoplâncton, estejam 
associados às concentrações mais elevadas de clorofila-a e de OD; no entanto, situações 
complexas aparecem quando, mesmo sob elevada turbidez, temos concentrações 
elevadas de clorofila-a. Os processos biogeoquímicos envolvendo fotossíntese e 
mineralização de matéria orgânica produzem nutrientes inorgânicos essenciais à ciclagem 
e à produtividade biológica. A fertilidade desses ecossistemas estuarinos está diretamente 
relacionada com a dinâmica de marés semi-diurnas e da sazonalidade, do transporte de 
nutrientes de origens continental e marinha, da produção de nutrientes local e dos fluxos 
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de energia que favorecem a fotossíntese. Em conseqüência, a produtividade biológica 
torna-se evidente quando se observa a apreciável produção pesqueira artesanal, ali 
praticada, importante para a sustentabilidade das populações tradicionais dessas áreas 
fisiográficas. 
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Educar é uma tarefa desafiadora, especialmente quando se deseja implementar ações 
que possibilitem ao educando, a compreensão de que tal processo não se restringe 
apenas a fornecer informações livrescas, mas que possibilitem interações, como formas 
indispensáveis, de (re) conhecer e (re) significar o mundo. 
Recentes pesquisas revelam que o Ensino de Ciências Naturais na educação 
fundamental tem-se orientado por diferentes tendências que ainda hoje se expressam nas 
salas de aula. A metodologia mais utilizada ainda é a expositiva desvinculada da 
realidade do aluno, sem espaço para as discussões, transformando a prática pedagógica 
e o aprendizado numa angústia estéril. O objetivo deste trabalho é retratar a atual prática 
pedagógica desenvolvida no ensino de Ciências no Município de Igarapé-Miri é propor 
uma nova estratégia metodológica de ensino que busque a interação entre o ensino de 
Ciências na escola e o cotidiano do aluno. A realização deste estudo sobre o ensino de 
Ciências de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental na Escola Municipal Enedina Sampaio 
Melo  foi desenvolvido a partir de duas etapas: uma bibliográfica e outra de campo.  
Participaram desta pesquisa os professores que lecionam a disciplina Ciências na referida 
escola. A entrevista com os professores, do tipo semi-estruturada, foi realizada com base 
num roteiro de 10 questões previamente elaborado, cuja finalidadefoi obter dados de 
aspectos metodológicos e conhecer as dificuldades em trabalhar temáticas relacionadas 
ao dia-a-dia do aluno. O questionário escrito foi aplicado aos alunos e constituiu-se de 6 
perguntas, permitindo respostas abertas e fechadas com a finalidade de avaliar o ensino 
de ciências desenvolvido  e suas implicações na qualidade de vida dos alunos. Observou-
se entre outros aspectos, as dependências da escola e o comportamento dos alunos. A 
atual prática metodológica adotada no ensino de Ciências no município de Igarapé-Miri é 
precária em atividades práticas que pouco contribuem para a formação da cidadania e o 
desenvolvimento de habilidades e atitudes dos educandos frente à sua realidade. As 
aulas têm pouca ligação com o cotidiano e, temáticas relacionadas ao meio ambiente 
como lixo, queimadas, poluição, água e outros são abordados de maneira parcial e 
superficialmente nas aulas de Ciências. Os alunos não vivenciam no seu cotidiano, o que 
aprendem nas aulas de ciências, pois não são perceptíveis as mudanças de atitudes após 
o ensino de ecologia e educação ambiental. Os professores consideram como fatores 
inviabilizadores da atividade prática, o número excessivo de alunos, a falta de 
instrumentos para experimentações, a falta de situações nas quais ocorram discussões, 
bem como a falta de metodologias diversas para ensinar Ciências. O ensino de Ciências 
desenvolvido em nossas escolas é marcado por práticas pedagógicas centradas no 
caráter informativo, na transmissão de conteúdos distantes da realidade do aluno, que 
pouco contribui para aplicações na sua vida diária. Os professores de Ciências não se 
encontram metodologicamente capacitados para desenvolver suas aulas de maneira 
contextualizada, permitindo que os alunos compreendam a realidade em que vivem, para 
nela atuarem como indivíduos e cidadãos em busca da melhoria da sua qualidade de 
vida. Optam pela metodologia mais fácil e cômoda: aulas expositivas, leitura do livro 
didático e caderno de exercícios. Deste ensino, resulta uma aprendizagem não autêntica 
e pouco comprometida com a sociedade. Isso pressupõe uma nova proposta 
metodológica a partir da realidade do aluno, que integre as dimensões local e universal 
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dos conteúdos, permitindo o estudo de temas regionais sem perder de vista a função da 
Ciência como possibilitadora de melhor qualidade de vida. 
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SAÚDE E ALIMENTAÇÃO: Hábitos alimentares de alunos do 6º Ano de uma escola 
municipal na cidade de Belém - Pa 

LIMA, Simone Karla Camelo de; UCHÔA; Rosena Souza; FERNANDES, Priscila 

lima_symone@yahoo.com.br 

 

A nutrição exerce um papel primordial na vida de cada ser humano, da gestação até a 
vida adulta. Da mesma forma, a adolescência é um período em que o corpo passa por 
diversas transformações e estágios de maturação, requerendo assim uma alimentação 
especial. Além disso, neste período o jovem é muito vulnerável a influencias externas, 
quando se pode constar que lanches e alimentos industrializados ocupam um espaço 
cada vez maior no cardápio diário do adolescente. Um dos grandes obstáculos à 
alimentação adequada pode ser a merenda escolar ou a venda de lanches e guloseimas 
na frente das escolas, sendo estes ricos em gorduras saturadas e carboidratos refinados. 
Apesar de não haver grande perigo imediato à saúde, este padrão alimentar inapropriado 
traduz-se em um risco para doenças futuramente. O objetivo do presente trabalho é 
caracterizar, analisar e propor modificações nas refeições e nos lanches oferecidos na 
escola contribuindo para valorização alimentar dos jovens estudantes.. Com a finalidade 
de avaliar os hábitos alimentares e a qualidade de vida dos adolescentes, foram 
entrevistados 50 alunos do 6º ano, com idade entre 11 e 14 anos de ambos os sexos, do 
turno da tarde, de uma escola municipal, localizada no bairro do Marco, em Belém. 
Adotou-se o método descritivo imperativo para a análise dos dados e a pesquisa de 
campo foi obtida através de observações e aplicação de um questionário com 15 
perguntas objetivas e subjetivas, referentes à freqüência de lanches e das refeições feitas 
nos principais horários de alimentação (café da manhã, almoço e jantar).. O café da 
manhã é consumido por 100% dos entrevistados este é constituído de sais minerais e 
carboidratos que fornecem a maior parte da energia necessária para nos movimentarmos, 
executar trabalhos e manter o nosso corpo em funcionamento. O almoço também é 
consumido por 100% dos alunos o feijão com arroz, a salada, carnes e sucos que são 
fontes de vitaminas, carboidratos e proteínas também fazem parte do cardápio diário. Por 
fim, no jantar, 72% indicaram que consomem o mesmo do almoço ultrapassando o nível 
de ingestão calórica indicado para a adolescência, mas o valor não é considerado um 
risco para a saúde dos jovens. Os alimentos fornecidos pela escola na merenda escolar 
estão de acordo com os nutrientes a serem ingeridos pelos adolescentes, uma vez que 
constam de alimentos construtores, reguladores e energéticos, mas apenas 42% a 
consomem, fato este que pode estar ligado ao cardápio ser simples e repetitivo. Os 
demais, 58%, compram doces e lanches vendidos na frente da escola.. Após concluir a 
análise dos dados coletados, podemos constatar que o momento é para a formulação e a 
implementação de estratégias para melhorar a qualidade nutricional. Assim, ressaltamos 
a importância de se ampliar o processo de educação nutricional na escola, para o 
incentivo do consumo de alimentos benéficos, abordando o tema de forma interdisciplinar, 
uma vez que a alimentação é um aspecto vital para o ser humano em todas as fases de 
sua vida. O estudo aqui expostos, colabora com a conscientização e motivação das 
pessoas de que alimentar-se adequadamente é manter a saúde e a qualidade de vida. 
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PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

SANTOS, Cassius Marcellus Antônio Oliveira dos; ALVES, R.S.M; SOUZA, A.I. 

bebet-sena@hotmail.com 

 

O Patrimônio Histórico pode ser definido como o conjunto de bens que estão dentro de 
seus limites de competência administrativa, podendo ser classificado em: natural (pode 
ser definido como todas as riquezas do solo e subsolo, as florestas e as jazidas) e cultural 
(não se restringe à arquitetura, inclui outros produtos do sentir, do pensar e do agir 
humano e também o que podemos denominar como folclore). Neste sentido, refletimos 
sobre a educação patrimonial nas escolas de Belém devido uma inquietação que surgiu 
durante nossas observações nas escolas onde estagiamos. Diante deste cenário, 
objetivamos: analisar a importância de trabalhar a preservação do patrimônio histórico na 
disciplina de História; perceber se a educação patrimonial é abordada em sala de aula e 
qual a metodologia utilizada, e propor recursos metodológicos para ampliar os 
conhecimentos de alunos e professores em relação a temática.. A metodologia foi 
realizada em duas  escolas, a saber: Paes de Carvalho e Salesiano do Carmo. O 
instrumento de coleta de dados foi em forma de questionários objetivos e subjetivos 
aplicados a alunos e professores respectivamente. Através das informações obtidas nas 
visitas aos Patrimônios Históricos (Complexo Feliz Lusitânia e Palacete Pinho) foi possível 
sugerirmos recursos metodológicos aos professores e alunos. . Percebemos que a 
maioria dos alunos já visitou um Patrimônio como: o Forte do Presépio e a Igreja de Santo 
Alexandre. Entretanto, essas visitas são de forma aleatória, buscando o lazer. Há uma 
curiosidade dos alunos em entender como aconteceu a construção da História de Belém e 
por que têm prédios com uma arquitetura de grandes portas e janelas. Estes 
questionamentos são freqüentes, pois a metade deles não possui um conhecimento 
aprofundado sobre esses Patrimônios, já que o tema não está presente nas escolas, e 
quando está é muito superficial. Os professores quando questionados sobre a utilização 
da valorização do Patrimônio Histórico em sala de aula, responderam: “a estrutura 
curricular da instituição pública não nos proporciona condições”. Os professores 
acreditam que: é necessário capacitar o corpo docente; criar estratégias; trocar 
experiências entre as instituições; estimular o interesse das escolas, órgãos gestores, 
cabendo a SEDUC e SEMEC promover cursos e oficinas.. Ao observar, durante a 
pesquisa de campo, duas escolas, conclúimos que as estruturas de ensino necessitam de 
uma reestruturação pedagógica no que diz respeito ao cuidado com o próprio prédio, pois 
a comunidade escolar precisa de um maior embasamento sobre assuntos da preservação 
e conservação do Patrimônio Histórico. Além disso, constatamos que uma grande parcela 
dos alunos não sabe reconhecer um patrimônio histórico quando o vêem. Durante o ano 
letivo as escolas não realizaram visita monitorada ao centro histórico. Percebemos nas 
respostas de alunos e professores que além da falta de estrutura da escola, não há um 
interesse maior por parte dos órgãos gestores, o que contribui para a ausência desta 
temática nas escolas. A nossa proposta de intervenção foi muito bem aceita pelos alunos 
e professores das escolas, uma vez que, conseguiram compreender que a sociedade terá 
um posicionamento mais crítico e reconhecer o patrimônio histórico e cultural como parte 
de sua vida. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADA PARA A RECICLAGEM E A 
AUTOSUSTENTABILIDADE - EDUCARTE 

ARANTES, Layane Almeida; SANTOS, Reuel Rocha dos 

layane.arantes@hotmail.com 

 

A produção de lixo é milenar. No estágio inicial da vida humana no planeta, o homem vivia 
de forma integrada ao seu ecossistema, hoje, grande parte do nosso descarte é 
constituído de produtos industrializados, que não são absorvidos facilmente pela 
natureza. Desta forma, a utilização da reciclagem como hábito é o método 
ecologicamente mais correto. Assim, perante atual crise ambiental vê-se a grande 
necessidade de difundir entre as crianças e jovens uma nova consciência e atitudes com 
relação ao cuidado com o planeta que habitamos. E com intuito de conscientizar a 
comunidade sobre a importância sócio-ambiental da coleta seletiva de lixo é que a 
implantação de projetos de Educação Ambiental e Reutilização de Materiais Recicláveis 
para discentes de rede pública se tornam indispensável, pois estes obtêm caráter 
educativo e social, onde de forma articulada a educação torna-se uma ferramenta 
imprescindível no processo de formação desta nova sociedade. . A metodologia aplicada 
é baseada na capacitação de discentes em reciclagem de materiais inorgânicos e 
transmissão de informações de palestras que enfatizam a proposta da criação de uma 
oficina de reutilização de materiais com auxilio de professores da matéria de artes. O 
projeto deu-se por meio da aplicação de uma cartilha de educação ambiental e materiais 
de apoio pedagógico, alem da fabricação de brinquedos através de materiais recicláveis 
visando proporcionar aos alunos conhecimentos de auto-sustentabilidade.. Buscou-se 
através deste projeto despertar o compromisso individual e coletivo dos discentes 
referente aos problemas ambientais, contribuindo para o desenvolvimento de uma 
consciência crítica e criando um estímulo para o enfrentamento das questões sociais. Ao 
se utilizar da educação ambiental como ferramenta no processo pedagógico, constatou-se 
que os alunos da EMEF Kyaren Pérsia Alcântara resultaram numa melhora significativa 
na aprendizagem voltada para o tempo de decomposição dos materiais, a importância 
destes para a natureza, além de se desenvolver a cidadania e o interesse de serem 
multiplicadores de ações, conscientes de que o ser humano faz parte do meio. A 
consciência ambiental surge em uma comunidade como um processo de absorção por 
parte de seus componentes, de informações e esclarecimentos a respeito de suas 
atividades e relação ao meio ambiente, que pode ser passada de forma mais intensa e 
participativa através da educação ambiental. Tal projeto obteve como resultados o 
desenvolvimento do aspecto lúdico facilitando na aprendizagem e o crescimento pessoal, 
social e cultural, colaborando para a saúde mental e facilitando os processos de 
socialização, comunicação, expressão e cidadania. Assim os discentes que a partir de 
então possuíram uma função de mediadores formam uma nova sociedade com novos 
valores sociais, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, sendo essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade. 
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DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA PARA BALNEABILIDADE DO 
IGARAPÉ APEÚ, CASTANHAL - PA 

MARQUES, Nathalia Rafaela Lagoia; SILVA, Alessandra Nascimento 

nathalia_lagoia@yahoo.com.br 

 

O igarapé Apeú nasce a norte do Distrito de Apeú, em Castanhal e segue em direção sul 
até desaguar no rio Inhangapi. É o afluente mais importante do rio Inhangapi 
apresentando em suas margens vários balneários. A microbacia do igarapé Apeú tem 
70% de sua área dentro dos limites da cidade de Castanhal, 20% no município de Santa 
Izabel e 10% na cidade de Inhangapi. Aproximadamente 100% da população rural que 
habita a microbacia do igarapé Apeú utiliza água dos corpos hídricos para as atividades 
que realizam (lavagem de alimentos, irrigação de pequenas hortas, higiene pessoal, etc.). 
Apesar dos baixos níveis de educação da população rural, ela admite os problemas 
incidentes nesta bacia, sendo que sua deterioração acaba causando problemas também 
na microbacia do rio Inhangapi e na bacia hidrográfica do rio Guamá, o que requer uma 
organização da sua forma de utilização com vistas à evitar possíveis danos que possam 
atingir outras bacias mais à jusante, bom como o bem-estar da população.. Em 5 (cinco) 
pontos de amostragem foram feitas 6 (seis) coletas para a análise de coliformes totais e 
fecais e 2 (duas) para os parâmetros físico-químicos, que foram: oxigênio dissolvido, 
DBO, DQO, cloreto, pH, nitrato, nitrito e amônia. Os métodos de amostragem e análise 
das águas foram baseados no Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater-APHA- AWWA- WPCF, última edição. Para a determinação de coliformes 
usou-se o método de tubos múltiplos, procedendo-se os dois testes, o presuntivo, onde a 
suspeita de coliformes é evidenciada pela formação de gás nos tubos de durhan, 
produzidos pela fermentação da lactose presente no meio e o confirmativo que se 
diferencia para coliformes totais e fecais quantos aos meios de cultura em que serão 
replicados. As coletas foram realizadas entre 12:00 e 15:00 utilizando-se luvas e potes de 
plástico autoclavável esterilizados para as análises microbiológicas e garrafas de plástico 
para as análises físico-químicas.. Considerando-se todos os pontos de amostragem, os 
valores de DBO (demanda bioquímica de oxigênio) 5 dias a 20°C variaram de 0 mgDBO/L 
até 2 mgDBO/L e a DQO (demanda química de oxigênio) variou entre 36mg/L a 56mg/L. 
O oxigênio dissolvido variou entre 7,79 mgOD/L e 10,66mgOD/L. O pH variou de 5.92 a 
6.39. Os valores de cloreto permaneceram entre 2.99 mg/L a 6.49 mg/L. As 
concentrações de nitrato estiveram entre 0 mg/L e 0,44mg/L o nitrito permaneceu entre 
0mg/L e 0,76mg/L e a concentração de amônia em todos os pontos foi de 0mg/L. Já em 
relação à coliforme fecais, nos pontos 1, 4 e 5 a contagem de coliformes fecais foi 
superior à 1000NMP/100mL em quatro das seis amostragens, ou seja, 66,67% e nos 
pontos 2 e 3 foi superior a 1000NMP/100mL em três das seis amostragens, 
correspondendo à 50%.. Concluímos que, adotando a resolução CONAMA 357/05, todas 
as concentrações dos parâmetros físico-químicos analisados encontram-se de acordo 
com o limítrofe estabelecido por esta legislação (DBO 5 dias a 20°C até 3 mg/L; OD não 
inferior a 6 mg/L; pH: 6,0 a 9,0; valor máximo de nitrato 10,0 mg/L e nitrito 1 mg/L). 
Entretanto, em relação ao parâmetro microbiológico coliformes fecais, verificou-se o não 
atendimento às condições estabelecidas pelo CONAMA 274/00, visto que, em uma das 
coletas, incluindo todos os pontos de amostragem, o parâmetro apresentou contagem 
superior à 2500NMP/100mL, e no conjunto de amostras, nenhum dos pontos apresentou 
o mínimo para classificar a água pelo menos como satisfatória segundo o CONAMA 
(Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma 
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das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo 
1.000NMP/100 mililitros), o que caracteriza o igarapé, nos pontos referidos, como 
impróprio para a balneabilidade. 
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VALORAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS: um estudo de caso no bosque 
Rodrogues Alves, Belém - Pa 

FONSECA, Antonio Victor Galvão da 

antoniovictorgf@hotmail.com 

 

A valoração econômica do meio ambiente constitui-se em um conjunto de métodos e 
técnicas que buscam estimar valores para os ativos ambientais e para os bens e serviços 
por eles gerados. Diversos são os métodos disponíveis para estimar-se o valor econômico 
de bens e serviços ambientais e várias são as propostas de classificá-los. No referido 
trabalho o método escolhido foi o Método de Valoração de Contingente (MVC), que foi 
utilizado para determinar o valor monetário que a população de Belém está disposta a 
pagar para proteger e conservar a fauna do Bosque Rodrigues Alves. Através desta 
metodologia estimamos o valor econômico de "bens e serviços" ambientais 
proporcionados pelo Bosque que não apresentam um valor no mercado.. Considerando 
que a sociedade utiliza muitos dos serviços da biota e do ecossistema, é razoável estimar 
o valor desses serviços a partir do ponto de vista dos usuários, ou seja de suas 
preferências individuais. Para se estimar esses valores, uma das técnicas utilizadas é o 
Método de Valoração de Contingente (MVC) que procura mensurar o valor de Disposição 
a Pagar (DAP) pelos recursos ambientais com base em mercados hipotéticos (Bateman, 
2001). Essencialmente, este método pergunta às pessoas se elas estariam dispostas a 
pagar por um bem ou serviço ambiental. Neste trabalho, o MVC foi empregado aplicando-
se um questionário para os usuários do Bosque Rodrigues Alves, considerando-se a 
situação hipotética de que toda a fauna (animais) existente no Bosque seria transferida 
para um zoológico fora do estado, e portanto quanto os usuários estariam dispostos a 
pagar para evitar a perda desse bem ambiental.. Foram entrevistadas 56 pessoas durante 
a aplicação dos questionários, sendo em sua maioria de faixa etária entre 20 e 35 anos, 
na qual apresentavam renda mensal média de 1 a 2 salários mínimos. Observou-se que 
todos consideravam a preservação dos animais importantes e que o Bosque é um meio 
de lazer para as crianças que o freqüentam. Em relação à valoração do meio, constatou-
se após a apuração dos dados dos questionários que a maioria das pessoas que visitam 
o Bosque estão disposta a pagar o valor de até R$ 50,00 para que não ocorra a situação 
hipotética (retirada dos animais do bosque para um zoológico fora do estado). Dentre os 
atrativos presentes no Bosque o que mais se destaca é a fauna, embora, nota-se a 
contradição presente entre o valor atribuído pela maioria mesmo tendo conhecimento da 
sua importância.. Através do método de valoração de contingente, pode ser observado o 
que as pessoas pensam a respeito da valoração do bosque e sua importância para a 
sociedade. Em relação a esse método constatou-se um baixo valor atribuído ao bosque já 
que essa atitude é vista como uma responsabilidade do estado em conservar a fauna 
presente neste meio. Assim torna-se perceptível a mudança de comportamento das 
pessoas na medida em que se preocupam com as questões ambientais embora não 
estejam dispostas a agir. A administração do bosque poderia interagir por meio de 
atividades que pudessem despertar nas pessoas senso critico a respeito das questões 
ambientais. 
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ESTUDO QUALI-QUANTITATIVO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NA PRAIA DO 
CRUZEIRO, DISTRITO DE ICOARACI, MUNICÍPIO DE BELÉM - PA 

RAIOL, Cristiane Costa; HOSHINO NETA, C. S.; CHAGAS E SILVA, L. S.; CARDOSO,  
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O cenário de banhistas convivendo com a poluição em praias vem se tornando comum 
principalmente em áreas costeiras urbanizadas. Este é o caso da Praia do Cruzeiro, uma 
pequena praia artificial, parte da orla do Distrito de Icoaraci, no município de Belém, 
banhada pela baía do Guajará. Neste contexto, a fim de fazer um estudo quali-quantitativo 
sobre os resíduos sólidos concentrados nesta praia, fora feita coleta do material e 
encontrada significativa quantidade de lixo para o período amostrado, provavelmente 
oriundo dos muitos quiosques, restaurantes e festas realizadas em grande proximidade à 
praia; situação agravada pela larga utilização da mesma desde que foi construída, como 
balneário, para os soldados norte-americanos durante a II Guerra Mundial. 
. O estudo foi realizado na Praia do Cruzeiro, cujas coordenadas são 1°17'36"S e  
48°29'15"W. Foram coletados resíduos sólidos de diferentes espécies, com tamanho 
mínimo de 5 cm, em um único dia do mês de Setembro de 2008. A área de amostragem 
foi de 300m2 ao longo da praia, na faixa de areia. Frente à grande quantidade de resíduos 
encontrados, foi adotado o tempo de uma hora para a remoção dos mesmos durante a 
enchente de maré. Para a coleta foram utilizadas luvas e sacolas plásticas de 7 e 10 kg 
para o acondicionamento dos resíduos. Em seguida o material foi separado em vidro, 
metal, plástico, papel, orgânico e outros, sendo pesado em balança Filizola, de máximo 
30kg e mínimo 100g. A partir da pesagem do material coletado, temos a predominância 
do vidro (21,150Kg) que pode ser justificada pelos bares instalados ao longo da praia, 
palco de festas em período de carnaval e réveillon. Os demais resultados foram: plástico 
(3,395Kg); papel (0,530Kg); orgânico (1,160Kg); metal (0,580Kg); outros (3,130Kg). 
Apesar do estudo não tanger parâmetros físico-químicos e bacteriológicos da água, a 
praia é imprópria aos banhistas pelo risco proporcionado pelos resíduos sólidos, em 
especial o vidro; justamente um dos resíduos de maior prazo de degradação e, também, 
um material com potencial para ser 100% reciclado, reduzindo o volume de lixo disposto 
no meio ambiente. Apesar do perigo, muitas crianças e até adultos ainda se arriscam, 
tendo sido observados acidentes de crianças ao se cortarem enquanto brincavam. A 
coleta contou com a participação de banhistas, que se mobilizaram para remover o lixo 
local, demonstrando nítido incômodo contrastado com o descaso da maioria. Tendo em 
vista que a Praia do Cruzeiro está inserida na Orla de Icoaraci e, por isso, um atrativo 
turístico local, é de extrema importância a iniciação de um programa que incentive a 
limpeza da praia, preservando o ambiente. Foi um curto período da amostragem, mas é 
notável a quantidade de resíduos, destacando-se o vidro, onde sua enorme quantidade 
disposta na praia, além de degradar o ambiente, pode ocasionar danos físicos às pessoas 
que freqüentam o local, principalmente as crianças que brincam na areia. 
Na área de estudo há coleta de lixo realizada pela prefeitura, porém cabe aos moradores, 
aos comerciantes e aos banhistas a condição indispensável para a condução dos 
resíduos sólidos até os contêineres que ficam localizados ao longo da orla. Atenta-se 
então, para falta de educação ambiental no local, fazendo-se necessária a criação de 
projetos que conscientizem e sensibilizem a população para questão ambiental, bem 
como ações de limpeza da praia e ações similares. 
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CONTEÚDO ELETROLÍTICO E OCORRÊNCIA DE CLOROFILA-A E NUTRIENTES 
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(MICRORREGIÃO DO SALGADO – PA) 

SANTOS, Davis Castro dos; SANTOS, S. S. M.; LEITE, W. R. M.; SILVA, M. DAS G.  

davisquimica@yahoo.com.br 

 

Nos manguezais tem-se a mistura da água salgada do mar com a água doce dos rios, 
deixando este ecossistema rico em material orgânico e em constante fluxo de nutrientes 
do mangue para as águas do mar. Neste estudo descrevem-se aspectos relacionados 
com a variação das concentrações de eletrólitos, clorofila-a, matéria orgânica sedimentar 
e nutrientes associados em águas de dois estuários contíguos – foz dos rios Arapepó e 
Inajá – situados na microrregião do Salgado, NE do Pará. Nesta investigação, enfatizam-
se as variações das concentrações de eletrólitos, quantificando cátions (Na+, Mg2+, 
Ca2+, K+) e ânions (Cl-, SO42- e HCO3-) dominantes, clorofila-a e matéria orgânica 
sedimentar nos estuários da foz dos rios Arapepó e Inajá, ambos situados na microrregião 
do Salgado paraense.. O acesso a área de estudo a partir de Belém é feito pela: rodovia 
federal BR - 316 (até o trevo de Capanema), rodovia estadual PA – 124 (até a vila de 
Cuiarana, em Salinópolis). Com auxílio de barco-motor, parte-se da vila de pescadores de 
Cuiarana chega-se até à foz do rio Inajá, através do “furo” Grande. As amostras de água 
estuarina foram coletadas à superfície em frascos de polietileno, nos meses de março a 
maio (período chuvoso) e setembro a meados de dezembro (estiagem). Procedeu-se 
leituras “in situ” de temperatura, transparência, pH, salinidade, condutância específica e 
sólidos totais dissolvidos. No laboratório foram executadas conforme APHA, AWWA, 
WPCF, (1995) leituras de cor aparente, turbidez, material particulado em suspensão, 
clorofila-a, cloreto, sulfato, bicarbonato, nutrientes - fosfato, silicato, amônio, nitrito e 
nitrato (de acordo com STRICKLAND & PARSONS, 1972) e concentrações de cátions 
dominantes (WELZ, 1976). . No período chuvoso observam-se maiores concentrações de 
matéria orgânica – dissolvida e particulada, máximos de 2,6 mg.L-1 e 1,2 mg.L-1, 
respectivamente. Na estiagem registra-se apreciável elevação de salinidade, máxima de 
34,7 mg.L-1, correspondente ao aumento de concentração de íons dominantes 
resultantes da maior intrusão de águas oceânicas nesses estuários. As concentrações 
máximas observadas foram (em mg.L-1); cloreto 14.360, sódio 8.042, sulfato 1.920, 
magnésio 1.670, cálcio 781, potássio 1.250 e bicarbonato 168. Registrou-se 
concentrações elevadas de clorofila-a (máxima registrada de 39,1 mg.L-1) durante o 
período de maior intrusão salina, sob conteúdo eletrolítico de 31.561 mg.L-1 em sólidos 
totais dissolvidos. Considerando ambos períodos sazonais, o fosfato varia de 420 a 767 
mg.L-1, o amônio vai  de 9,5 a 50,4 mg.L-1, o nitrito se estende desde abaixo de 15 a 23 
mg L-1 e o nitrato não excede 930 mg.L-1, sugerindo um comportamento conservativo. . 
Considerando os dois períodos sazonais, não se registrou diferenças apreciáveis nas 
concentrações de nutrientes associados à matéria orgânica, sugerindo que a 
remineralização da mesma ofereça, praticamente, as mesmas concentrações para cada 
caso. Assim os cátions e ânions (fosfato, nitrato, amônio, silicato, carbonato e outros) 
oriundos do oceano Atlântico, nutrem e fertilizam os rios Arapepó e Inajá, por meio da 
manutenção da produtividade primária do fitoplâncton, que favorecem o desenvolvimento 
de peixes e crustáceos, o que garante a alta produtividade destes estuários e a 
subsistência das comunidades ribeirinhas do local. 
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As universidades brasileiras tem tido seu papel social questionado nos últimos anos tanto 
pela comunidade acadêmica e cientifica quanto pela própria comunidade. Dessa forma, 
vem implementando políticas para modificar esse questionamento atual. Um princípio 
norteador dessas políticas é a prática da indissociabilidade entre as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão no intuito de formar profissionais com competências e habilidades 
tanto gerais como especificas com postura criativa e crítico-reflexiva e engajados política 
e socialmente na comunidade local. Nesse contexto, busca-se apresentar a articulação 
das referidas atividades no Laboratório de Tecnologia Assistiva (LABTA) do Curso de 
Terapia Ocupacional da Universidade do Estado do Pará. Este laboratório desenvolve 
ações para estudo e utilização de materiais alternativos de baixo custo para confecção de 
dispositivos de tecnologia assistiva. Este estudo apresenta, por meio de pesquisa 
bibliográfica e documental, um relato de experiência das atividades no laboratório no 
período de 2006 à 2008. O primeiro tipo de pesquisa buscou coletar informações sobre as 
políticas universitárias contemporâneas e as práticas de ensino, pesquisa e extensão. Já 
a segunda, objetivou a identificação de projetos acadêmicos desenvolvidos pelos 
estagiários e técnicos do Laboratório bem como a elaboração de trabalhos e artigos 
científicos entre outras produções, visando sua articulação e influência na trajetória 
acadêmica e profissional dos mesmos. . Verificou-se que o LABTA apresenta a 
articulação das três vertentes universitárias. No âmbito do ensino, este laboratório é palco 
para realização de estágios supervisionados dos alunos concluintes do curso e de 
estágios não-obrigatórios vinculados ao Programa de Formação Ensino-Assistência 
(PROFEA), desenvolvido pelo curso. No âmbito da pesquisa, tem sido desenvolvidos 
projetos de iniciação cientifica, voltados, principalmente, para a o estudo de materiais 
alternativos de baixo custo na construção de dispositivos de tecnologia assistiva, 
culminando com a elaboração de artigos científicos, bem como na apresentação de 
trabalhos acadêmicos. Na extensão universitária há um maior destaque das ações do 
LABTA, pois articula ações de pesquisa e ensino, proporcionando um contato dos alunos 
com a realidade local, por meio da interação dos mesmos com pacientes oriundos do 
SUS e de demanda espontânea, haja vista que o serviço oferecido pelo Laboratório é 
ímpar na realidade regional. . Embora apresente alunos oriundos de diferentes projetos, 
todos realizam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Por exercer esta prática 
diferenciada os projetos desenvolvidos no LABTA têm sido premiados em nível local, 
regional e nacional, desencadeando nos futuros profissionais uma maior motivação e um 
engajamento na prática profissional. Portanto, acredita-se que este Laboratório tem 
significativa importância na formação dos alunos do curso de Terapia Ocupacional da 
UEPA, possibilitando uma formação integrada, cientifica profissional, ética, cidadã e, 
principalmente, engajada na sociedade local, pois habilita os alunos a pesquisar e 
solucionar problemáticas da realidade local, produzir e disseminar conhecimento 
cientifico, e aplicá-los na comunidade, fortalecendo a relação universidade e sociedade. 
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Com freqüência temos observado nos diversos meios de comunicação as seguintes 
notícias: “aumenta o número de veículos ampliando o nó no trânsito”, A cidade de Belém 
bate recordes sucessivos de vias congestionadas. O que devemos fazer com o trânsito 
caótico? Entre outras tantas perguntas que nos chamam a atenção para o trânsito nos 
principais centros urbanos do país.‘’A cada dia entram 600 veículos nas ruas da maior 
capital do país, que já adotou até um sistema de rodízio de carros para enfrentar os 
congestionamentos, e 55 novos veículos na cidade de Belém’’ .O trânsito, em condições 
seguras, é um direito da população.”, assim diz o nosso Código de Trânsito Brasileiro, Lei 
Nº 9.503/97, em suas disposições preliminares.. Foi realizada uma pesquisa  junto a 
estudiosos do assunto na cidade de Belém, onde foram recolhidos dados e opiniões dos 
mesmos sobre a problemática, sendo possivel a realização deste trabalho.. Ter um 
trânsito seguro possui diversas variáveis: homem, veículo e ambiente. O ambiente e a 
qualidade de vida que estamos criando, não foram planejados, o homem é quem 
direciona as causas e efeitos. Para aquisição de um veículo existem inúmeras facilidades 
, que facilita ao máximo para o consumidor comprar seu carro.As estradas que vão 
trafegar estes veículos, algumas são conservadas outras não, coincidindo que muitas das 
vezes estas se juntam e os homens querem ir na mesma hora e lugar, pronto temos um 
congestionamento. Essa problemática se foca também no futuro,  devemos deixar o 
melhor e não o pior, caso contrário para que serviria a evolução se não para o 
aprimoramento, o trânsito deve ser direcionado para maior segurança e fluidez. Algumas 
medidas poderiam ser tomadas para amenizar essa problemática como: a carona 
solidária, campanhas de conscientização, ocasionando assim: menos poluição, menos 
congestionamento, mais qualidade de vida. Enfim, diante das mais diversas alternativas e 
idéias lançadas no trânsito urbano, não existe uma em especial que cuidará de todos os 
problemas, são idéias conjuntas no sentido de se ter um futuro melhor. 
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Facilitar o ensino-aprendizagem da Física requer o desenvolvimento de metodologias 
adequadas ao ensino de Física. O ensino de Física em escolas de modo geral tem sido 
prejudicado.  Isto se deve na maioria das vezes à metodologia utilizada pelo professor 
que ao invés de estimular a atenção dos alunos, desestimula-os criando uma imagem 
negativa a respeito desta ciência e dos profissionais que a exercem. Tal fato acarreta um 
baixo rendimento no aprendizado dos discentes. É notável a necessidade da busca de 
metodologias alternativas, que possam motivar os estudantes para a ciência, procurando 
aproximá-los dos conhecimentos físicos. Deve-se considerar a exigência de se educar as 
próximas gerações, preparando-as para viver em um mundo que a cada dia é influenciado 
pela tecnologia. Nos últimos anos os métodos alternativos de ensino-aprendizagem em 
física cresceram significativamente. Esta pesquisa analisou o ensino de física em turmas 
do ensino integrado do Centro Tecnológico Federal do Pará.. A pesquisa foi realizada 
com oito turmas do ensino integrado do Centro Tecnológico Federal do Pará, localizado 
no perímetro urbano da cidade de Belém, Pará. O trabalho foi desenvolvido entre nos 
meses de agosto e setembro de 2008, com a aplicação de questionários a 160 estudantes 
do ensino integrado, do turno vespertino. O questionário era constituído de perguntas 
objetivas e subjetivas relacionadas ao conteúdo e à metodologia no ensino de física 
adotada pelo professor que havia ministrado a disciplina no primeiro semestre do corrente 
ano. Após a aplicação dos questionários foi feita uma análise estatística dos dados, 
utilizando-se o programa Microsoft Excel, onde foram elaborados gráficos e tabelas. Do 
total de 160 entrevistados, 60% disseram entender o conteúdo de física explicado pelo 
professor somente às vezes, e 30,2% afirmaram compreender com facilidade. Em relação 
às maiores dificuldades para o aprendizado, 52% citaram as fórmulas e aplicações 
matemáticas, e 29% se referiram à fundamentação teórica. Quando questionados sobre 
os docentes, 92% disseram que estes explicam o assunto de forma clara. No entanto ao 
serem indagados se o professor explica o conteúdo fazendo referência à aplicabilidade no 
cotidiano 62,3% afirmaram que sim e 15% disseram que não. Quanto ao material didático, 
77,36% disseram que os professores utilizam apostilas e o quadro negro. Dados 
alarmantes, 58,5% dos alunos entrevistados afirmaram que o profissional não tem 
material didático ou não planeja a aula. Quando perguntados sobre as aulas práticas, 
77% não as realizam, e somente 11% as realizam com freqüência. Sobre os exercícios de 
fixação, 95% revelaram trabalhá-los em sala de aula. Os resultados mostram que o 
ensino de física precisa sofrer algumas modificações, como dar ênfase à aprendizagem 
dos alunos para que estes possam absorver os conteúdos com maior facilidade. Sugere-
se que o professor evite questões de fixação com muitos cálculos matemáticos, já que 
estas deixam os alunos com receio da disciplina, pois eles não possuem uma boa base 
matemática. Com relação à parte teórica, podem-se utilizar textos com aplicabilidades 
físicas presentes no cotidiano dos estudantes. Deve-se ainda incentivar a realização de 
aulas práticas em laboratório específico, ou utilizar materiais alternativos para facilitar a 
aprendizagem. Outro ponto bastante relevante a qual se deve dar ênfase é a elaboração 
de material educativo e criativo que contenha teoria e cálculo de forma a atender as 
necessidades dos alunos. 
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As ilhas de Maiandeua/Algodoal localizadas no município de Maracanã/PA apresentam 
uma vegetação particular de restinga,com diversas comunidades vegetais.Restingas são 
ecossistemas costeiros,fisicamente determinados pelas condições edáficas e pela 
influência marinha. Neste ambiente,a família Leguminosae encontra-se amplamente 
distribuída,com numerosos representantes das três subfamílias (caesalpinioideae, 
Papilionoideae e Mimosoideae). A fim de caracterizar a fisionomia vegetal das 
Leguminosae, por meio da morfologia polínica, foram analisadas:Caesalpinoideae- 
Copaifera martii Hayne, Swartzia cf. laevicarpa Amsh., Swartzia brachyrachis Harms 
var.brachyrachis; Mimosoideae-Acacia farnesiana Willd., Inga pilosula (Rich.) J. E. 
Macbr.,Pithecellobium cf. latifolium (L.)Benth.; Papilionoideae:Andira surinamensis 
(Bondt.)Splitg.ex Pulle, Centrosema brasilianum (L.)Benth., Desmodium barbatum 
(L.)Benth. et Oerst.;Dioclea virgata (Rich.)Amsh.; Galactia jussiaeana Kunth., Machaerium 
lunatum Ducke.. Botões florais adultos, coletados no campo e nas exsicatas existentes 
nos herbários do Museu Paraense Emilio Goeldi e da Embrapa Amazônia Oriental, foram 
analisados quanto aos mais diversos aspectos morfológicos. Lâminas de pólen foram 
preparadas de seguindo o método da acetólise, montadas em gelatina glicerinada e 
lutadas com parafina. Os grãos de pólen foram medidos, descritos e eletromicrografados. 
. Desmodium barbatum (L.) Benth. evidenciou pólens de tamanho médio, isopolares, 
simetria radial, ambito triangular, subprolatos, 3-colporados, de superfície punctata. Em 
Galactia jussiaeana Kunth. são médios, isopolares, simetria radial, amb. circular, 
subprolatos, 3 – colporados, de superfície microrreticulada. Machaerium lunatum Ducke 
são pequenos; isopolares; simetria radial; amb. circular; prolatos-esferoidal; 3-colporados; 
de superfície microrreticulada. . Os dados obtidos até o momento referem-se às análises 
feitas apenas com a subfamíla Papilionoideae, cujas espécies representativas mostraram 
pequenas similaridades morfológicas, especialmente na simetria, âmbito e número de 
aberturas. Diferenças foram encontradas na forma, prolata-esferoidal, em Machaerium 
lunatum, e, na superfície punctata, em Desmodium barbatum. Com base nas imagens 
obtidas na microscopia eletrônica de varredura, uma chave polínica foi elaborada a fim de 
separar as espécies. 
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Neste trabalho apresentaremos uma bancada didática que possui uma máquina síncrona 
a imãs permanentes, cujo o controle escolhido foi o vetorial, com ajuda de um inversor de 
frequência tal bancada será colocada no modo torque e iremos variar a corrente de torque 
no caso do motor e através de transformações matemáticas iremos controlar a corrente 
do eixo em quadratura (iq) variando de modo a obter os melhores resultados possíveis.. O 
principio de funcionamento de uma máquina síncrona de dois pólos é utilizado como 
base, já que como uma corrente contínua de campo (if) produz um campo magnético Br 
no rotor e como um sistema trifásico de tensões aplicado aos enrolamentos estatóricos 
produz um campo magnético girante Bs. Com a intenção de mostrar que estes dois 
campos magnéticos nunca ficam perfeitamente alinhados, pois mesmo sem carga, o rotor 
possui uma determinada inércia e, portanto, haverá sempre um defasamento entre os 
dois campos, embora rodando à mesma velocidade. Este defasamento é medido pelo 
ângulo de carga (&#948;). Mostraremos que o motor síncrono de ímã permanente é 
similar aos motores síncronos de pólos salientes e que se diferenciam pelo fato de não 
existir o enrolamento de campo no rotor. O campo magnético é gerado com a montagem 
de ímãs permanentes fixos na superfície do rotor ou acoplados internamente no rotor, não 
havendo variação da excitação (fluxo ø é constante).. Como não há bobinas de campo, 
não existiram perdas no cobre do rotor e, portanto, sua eficiência foi melhor e o Fluxo 
magnético do rotor, gerado por imã permanente, juntamente com o fluxo magnético 
gerado no estator são os responsáveis pelo torque, ou seja, definem a velocidade do 
motor. E ao final iremos demonstrar como a bancada didática e os equacionamentos nos 
ajudarão a definir o torque eletromagnético resultante da corrente de armadura do estator 
(ia) e que a tensão senoidal de entrada deve ser aplicada no enrolamento trifásico da 
máquina, de modo que o ângulo entre o fluxo do rotor e do estator seja mantido em 90º 
graus, para termos o máximo torque da máquina de síncrona.. Portanto foi verificado que 
o sistema obteve maior rendimento quando colocamos a corrente iq perpendicular ao 
fluxo magnético o explica o fato desses sistemas serem muito utilizado com ajuda de 
invesores de frequência e sua alta aplicabilidade em ambientes industriais como em 
máquinas-ferramenta CNC, robôs industriais, manipuladores, máquinas dosadoras, 
extrusoras e outras aplicações onde se exige ampla variação e precisão de velocidade, 
torque constante, resposta rápida aliado a um alto rendimento e uma elevada relação 
peso/potência. 
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O Projeto de extensão “Qualidade de vida: Noções de segurança do trabalho ao servidor 
público municipal” surgiu da percepção de que as doenças ocupacionais mostram-se 
cada vez mais freqüentes entre os trabalhadores brasileiros. Isso ocorre por que muitos 
não possuem conhecimento sobre os riscos a que estão expostos. A falta de informações 
relacionadas ao assunto ocasiona consideráveis prejuízos, pois comumente os indivíduos 
acometidos por doenças, tais como LER (Lesão por Esforço Repetitivo), DORT (Doenças 
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho) e PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído), 
tornam-se incapacitados para exercerem sua ocupação e deixam de constituir mão-de-
obra produtiva. Por esses motivos, o projeto tem como intuito principal transmitir aos 
servidores uma compreensão primordial para sua realidade: a adoção de práticas seguras 
e de medidas preventivas no ambiente de trabalho concorrem para maior produtividade, 
satisfação e progresso em uma organização.. Constituído por uma equipe interdisciplinar 
da área da Tecnologia (Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental) e Saúde 
(Terapia Ocupacional) e tendo como público-alvo os servidores públicos (auxiliares de 
serviços gerais e auxiliares administrativos) do município do Acará, a execução do projeto 
deu-se através da aplicação de práticas de exercícios laborais, discussões com auxílio de 
material multimídia (apresentação de vídeos e imagens), dinâmicas de grupo e aulas 
expositivas, as quais contaram com interações entre teoria e prática acerca das noções 
de saúde ocupacional que englobam a qualidade de vida e os programas de prevenção; 
das doenças ocupacionais e princípios ergonômicos; dos agentes causadores de 
prejuízos à saúde; dos aspectos legais referentes às condições de trabalho; da orientação 
sobre a utilização e a necessidade de EPI (Equipamentos de Proteção Individual); das 
técnicas de medição de agentes e metodologia para avaliação de condições de trabalho.. 
A execução do Projeto viabilizou a formação de multiplicadores das práticas de saúde e 
segurança no trabalho dispostos a transmitir os conhecimentos adquiridos; a identificação 
dos principais pontos críticos e dos riscos nos ambientes ocupacionais do público 
participante; a formação de trabalhadores conscientes da importância da qualidade de 
vida total (no ambiente do lar e no ambiente de trabalho) e da importância da adoção de 
medidas que privilegiem a prevenção e não o reparo da saúde física e mental do 
trabalhador. Verificou-se que grande parte dos trabalhadores praticava hábitos errôneos e 
prejudiciais à saúde em atividades ou até mesmo em determinados ambientes antes 
considerados ausentes de perigos, o que possibilitou a motivação à adoção de práticas e 
comportamentos seguros e saudáveis no exercício da atividade profissional e difusão das 
estratégias de preventivas relacionadas às doenças ocupacionais.. O projeto de extensão 
“Qualidade de vida: Noções de segurança do trabalho ao servidor público municipal” 
constituiu uma ferramenta bastante útil para o investimento na proposta de um 
trabalhador saudável, menos sujeito aos erros e riscos nas suas atividades e com noções 
básicas de segurança do trabalho, o que contribuirá de forma clara e significativa para a 
redução dos acidentes e para a otimização do trabalho do servidor público municipal, 
oferecendo benefícios tanto a estes profissionais, quanto ao Estado e à população que 
utiliza seus serviços. 
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Desde bebês, o ser humano sente prazer em tocar o próprio corpo e descobrir as 
diferentes sensações que ele proporciona. O sexo é parte da vida das pessoas. Porém 
por muito tempo ele foi tratado nas escolas e nas famílias como tabu. Atualmente apesar 
de vivermos em uma época recheada de apetrechos tecnológicos e de fácil comunicação 
vemos pais ausentes da conduta sexual dos filhos ou pais cúmplices pela força do 
modismo ou ainda pais que, por não liberarem a sua própria sexualidade conflitam com a 
conduta sexual dos filhos, promovendo inúmeros problemas entre si. A escola é um lugar 
propício para novas descobertas, cabendo a ela abordar diversos pontos de vista, valores 
e crenças existentes na sociedade para ajudar o aluno a construir sua autonomia por 
meio da reflexão.  O objetivo deste trabalho é de analisar criticamente a participação da 
escola junto ao adolescente no que tange o seu envolvimento na educação sexual.. A 
pesquisa foi realizada através de questionário com perguntas objetivas e subjetivas. As 
perguntas foram escolhidas pelo fato de retratarem vários assuntos que fazem partes do 
cotidiano como a mídia, os colegas, em fim que cercam e compõe a sexualidade como o 
todo. A aplicação desse questionário foi realizada no Colégio E.M.I da rede particular de 
ensino, localizado na  região metropolitana de Belém no Estado do Pará. Tal pesquisa foi 
dada com os alunos da 8ª série com idades entre 13 e 18 anos, totalizando 56 (cinqüenta 
e seis) entrevistados. O período de realização foi em dois dias durante a manhã, sendo 
duas horas e meia para cada dia. O questionário continha perguntas sobre o sexo do 
entrevistado (masculino ou feminino),com quem eles tiravam dúvidas sobre 
sexo,experiência sexual,métodos contraceptivos,educação sexual e DST´s. 
Posteriormente foi realizada a análise quantitativa das respostas dos alunos.. Entre todos 
os jovens estudados, 42,8% são meninas e 57,2% são meninos, as maiorias desses 
alunos são da classe média, estudam no colégio a mais de dois anos e moram com os 
pais. Quando se perguntou com quem os alunos tiram suas dúvidas sexuais viu-se que 
43% deles perguntam a amigos, colegas, tios, pode observar-se que somente 27% tiram 
suas dúvidas com o pai e 30% com a mãe. Observou-se também que 57% não tiveram 
experiências sexuais e 43% já tiveram algum tipo de experiência. Os métodos 
contraceptivos mais acessados são a camisinha com 72 %, seguido do comprimido com 
23% e da injeção com 5%. Com relação se os alunos já tiveram educação sexual na 
escola, 52% disseram que não e 48 % disseram que já tiveram aula sobre sexo e 
DST`s.Foi visto também que 95% dos alunos sabem o que são doenças sexualmente 
transmissíveis e apenas 5 % não sabem o que são DST`s. . Falar sobre sexo ainda hoje 
no século 21 é um grande tabu. Isto porque o assunto por muito tempo foi visto como algo 
inadequado para ser abordado nas escolas e nas casas. Porém com a ascensão da AIDS 
e outras doenças sexualmente transmissíveis com altos índices entre os jovens viu-se o 
quanto é necessário se discutir o tema no contexto escolar. Logo se vê o importante papel 
da escola e do professor em reconhecer a complexidade dos temas, os limites de cada 
um para exercer o papel de educador com dignidade. Isso é necessário para os alunos 
entendam que sexo pode proporcionar prazer se for feito com maturidade e 
responsabilidade. 
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APRENDA A EDUCAR SEU CORPO 

BORGES NETO, Gregório; SANTO,A.M.C; MELO.G.L.M. 

gregorikal@bol.com.br 

 

O dom de educar é uma virtude que enfrenta seus desafios no cotidiano como: a 
velocidade do conhecimento e da comunicação e principalmente as condições de 
trabalho. Nisso, a essência humana requer o equilíbrio pautada em uma holística sob o 
trabalho e o bem estar corporal, valorizando suas condições de vida advogando praticas 
saudáveis de orientação e atividades físicas compensatórias a estes profissionais que 
passam a maior parte do tempo exposto a uma má postura ou a um desequilíbrio postural 
que trata-se de uma modificação na estrutura física corporal podendo causar implicações 
de grande relevância a integridade física humana. O objetivo foi propiciar orientação 
referente aos problemas relacionados aos vícios posturais no trabalho dos docentes das 
escolas públicas de Altamira, visando assegurar saúde e bem – estar melhorando a sua 
produtividade. O projeto foi aprovado pelo Programa Campus Avançado 2008 da PROEX 
da UEPA. A metodologia caracterizou pelo atendimento de 74 professores de cinco 
escolas públicas de ensino fundamental próximas do Campus da Universidade do Estado 
do Pará na cidade de Altamira selecionados pela disponibilidade de cada um em um 
período compreendido entre o dia 15/09/08 a 19/09/08. Constou de dois momentos 
distintos, sendo inicialmente uma palestra informativa abordando reportagens recentes 
como: Pereira; Rodrigues (2006) oito em cada dez adultos sofreram de dores nas costas 
em algum momento de suas vidas. Mendonça (2006) pesquisa feita entre estudantes de 
São Paulo revela que todos estavam com má postura, abordando também conceitos, 
causas e conseqüências da má postura. E o segundo momento com uma pratica de 
relaxamento com música, com um total de duas horas de duração, criando espaço para 
perguntas e respostas, e finalizando com uma reflexão sobre o projeto.. Os resultados 
alcançados foram à divulgação da informação sobre os vícios dolorosos de postura 
humana, pois, este é o mecanismo de prevenção da má postura, como explica Verderi 
(2005) á informação é a forma de prevenção aos desequilíbrios posturais. Uma das 
formas para descobrirmos se estávamos atingindo o objetivo foi levantar questionamentos 
e pautas de discussão como: comentar o tempo de exposição do profissional com a rotina 
de trabalho de movimentos repetitivos e a possível vulnerabilidade a lesões e outras 
implicações; a inter-relação professor – aluno na busca de informações relevantes a má 
postura; despertar do senso crítico e corporal do professor a almejar para si os seguintes 
proveitos: Melhora da estética e auto estima; Melhorar o equilíbrio estrutural e funcional; 
Prevenção de doenças; Melhora do convívio social, além da integração no trabalho 
interdisciplinar dos acadêmicos dos cursos de Licenciatura Plena em Educação Física e 
Ciências Naturais.. Conclui-se que o Projeto aprenda a educar seu corpo propôs um 
mecanismo a despertar o senso critico docente a respeito dos problemas acostumados 
com os maus hábitos posturais, no entanto no desenvolver do projeto, discutindo e 
refletindo, juntamente com os docentes percebeu-se o grau de calor social, embutido 
nesta realização o qual esclareceu duvidas, levantou questionamentos, respeitou 
opiniões, estabeleceu o papel do professor na contribuição preventiva contra má postura 
e alem de tudo comprovou a relevância da temática para o cotidiano do publico alvo. 
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A IMPORTÂNCIA DA ADESÃO AO PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PARA 
OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 
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Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da adesão ao processo de 
higienização das mãos (HM) aos profissionais da área da saúde, tendo em vista que a HM 
é a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares e deve 
ser realizado antes e após procedimentos, contato com superfícies ou equipamentos. A 
lavagem das mãos consiste na remoção mecânica da sujidade presente nas mesmas 
reduzindo a microbióta transitória. Deve ser realizada com água e sabão podendo ser 
complementada com fricção de álcool a 70% com 2% de glicerina. Já a anti-sepsia das 
mãos visa reduzir a microbiota residente e a eliminação da microbiota transitória, e deve 
ser realizada, em unidades críticas, após contato com material orgânico, antes e após a 
realização de exames e procedimentos invasivos. Utiliza-se a mesma técnica de lavagem 
das mãos, incluindo os antebraços, porém usando sabão degermante por um período de 
2 a 3 minutos conforme recomendação do fabricante. . Este estudo foi realizado com base 
em revisão bibliográfica em livros, periódicos artigos científicos nacionais, utilizando as 
palavras-chave: “higienização das mãos”, “controle” e “infecção hospitalar”. . A 
Higienização correta das mãos atuam na prevenção das infecções hospitalares, sendo 
que, estudos afirmam que 80% das infecções hospitalares ocorrem por falta de higiene 
adequada das mãos. . A adesão ao processo de higienização das mãos é de suma 
importância para a prevenção e o controle das infecções hospitalares, visto que através 
desta é possível eliminar microorganismos, presente nas mãos dos profissionais de 
saúde, que são capazes de gerar agravos a saúde do paciente. 



 495 

ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

DIAS, Merly Glayze Costa; MONTEIRO, R. T.; SENA, F. A.; PONTES, A. N. 
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Mediante as teorias analisadas no decorrer do curso em educação, concebemos que as 
instituições escolares devem estar estruturadas dentro de um processo educativo em 
todos os aspectos: quantitativos e qualitativos, contínuos e espontâneos, que possam 
preparar cada cidadão socialmente, dentro de todos os aspectos morais e intelectuais. Na 
visão de um novo modelo de educação, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) necessita 
de uma atenção especifica que vai desde a seleção de seus conteúdos e metodologias de 
ensino até a reestruturação de seus espaços físicos. Diante das questões levantadas, 
este trabalho objetiva fazer um estudo sobre o ensino de Ciências na EJA.. Nesse 
trabalho desenvolvemos uma pesquisa teórico-empírica, com trabalho de campo. 
Utilizamos como instrumento de pesquisa um formulário constituído de duas partes. A 
primeira abordava itens relacionados à idade, renda mensal, sexo, facilidade e dificuldade 
na aprendizagem das Ciências. A segunda tratava dos recursos e metodologias utilizados 
pelos professores. Como eixo, tínhamos: recursos didáticos, atividades experimentais, 
motivação e avaliação do aluno. A amostra desta pesquisa de campo foi constituída por 
40 alunos da 1° etapa do ensino médio da EJA do turno da noite. Os alunos pertenciam a 
quatro escolas públicas, sendo três escolas localizadas na periferia e uma no centro de 
Belém. Na análise dos dados utilizamos uma abordagem qualitativa.. No primeiro item 
que trata dos recursos didáticos notamos que existe uma grande carência desses 
recursos nas escolas. No segundo item que fala de atividades experimentais percebemos 
que se faz pouco uso de aulas experimentais como complementação às aulas 
ministradas. O uso do livro didático é abordado no terceiro item, onde notamos que ocorre 
o uso de livros didáticos nas salas da EJA. Em relação ao quarto item que trás a 
motivação do aluno, observamos que uma grande parcela dos alunos está desmotivada, 
pois muitos chegam à sala de aula depois de uma longa jornada de trabalho. E no ultimo 
item que fala a respeito do método avaliativo, a pesquisa aponta que a maioria dos 
professores adota como método avaliativo os testes e provas.. Neste trabalho 
constatamos que o ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos passa por 
grandes desafios como a falta de novos recursos educacionais que auxiliam na melhoria 
da aprendizagem, ausência de espaço para a realização de aulas experimentais, alunos 
que não têm disposição para assistir as aulas em decorrência da desmotivação e, além 
disso, os métodos avaliativos que não são compatíveis com a realidade dos alunos da 
EJA. Diante desse quadro, os resultados indicam que é fundamental um olhar cauteloso 
em relação à Educação de Jovens e Adultos, pois ela não pode ser comparada com a 
educação regular, uma vez que seus pontos devem ser vistos e estudados passo-a-passo 
para que haja o desenvolvimento de um ensino compatível com a realidade do aluno que 
freqüenta as salas de aula dessa modalidade de ensino. 
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O PROCESSO DE INCLUSÃO DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: o estudo de caso da e. r. c. 

despertar para a vida APAE 

ARRAIS, Sandreane Penha Hermano; FARIAS. M. P.; SILVA. K.E.A; MELO. G.E.L 
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Os conteúdos da Educação Física: jogos, esportes, lutas, danças e ginásticas, contribuem 
com o processo de inclusão no ambiente escolar, pois, “permitem uma ampla participação 
mesmo de alunos que evidenciam dificuldades” (TONELLO, 2007), incluindo-se nesse 
contexto os alunos portadores de necessidades especiais – PNEs. Assim, surgiu á 
necessidade de conhecer a contribuição do professor de Educação Física para que a 
inclusão aconteça. Após uma visita à Escola em Regime de Convênio de Educação 
Especial Despertar Para a Vida – APAE, situada em Altamira-PA, percebeu-se que alguns 
alunos, mesmo num ambiente onde todos são PNEs, não estavam participando das aulas 
de Educação Física. Objetivou-se, compreender a visão dos professores de Educação 
Física acerca da inclusão; conhecer os motivos que levavam os alunos a não participarem 
das aulas de Educação Física; e conscientizar os professores da importância de adotar 
outras estratégias que viabilizassem o processo de inclusão. . A metodologia utilizada 
partiu de um levantamento bibliográfico sobre o tema abordado, seguida da aplicação dos 
instrumentos da pesquisa: entrevista com os professores e procurando saber as 
metodologias utilizadas por eles nas aulas, as dificuldades encontradas durante a 
execução das atividades, a importância do processo inclusivo dentro do âmbito escolar, e 
observação das aulas de Educação Física. A pesquisa contou com a participação de 05 
(cinco) turmas do segundo ciclo do Ensino Fundamental, em média 05 (cinco) alunos por 
turma, totalizando 25 alunos, entre crianças, adolescentes e jovens, de 10 a 20 anos de 
idade, que apresentam diferentes deficiências (físicas, mentais, visuais e deficiências 
múltiplas). . Como resultado observou-se que os professores de Educação Física 
conhecem a importância do processo inclusivo, no entanto não estavam conseguindo 
incluir todos os alunos nas aulas, uma vez que alguns destes não acompanhavam as 
atividades propostas devido ao seu alto grau de comprometimento motor que os limitavam 
em algumas tarefas.. De um modo geral essa pesquisa demonstrou a necessidade do 
professor de Educação Física está constantemente, buscando novas estratégias, a fim de 
que estas contribuam para o processo de inclusão de alunos PNEs. Além de demonstrar 
a possibilidade de utilização dos espaços e materiais existentes na própria instituição. 
Mediante o que foi observado propôs-se aos professores aproveitar as ferramentas 
disponíveis na própria instituição, sistematizando as atividades aquáticas, que já 
aconteciam, de modo que envolvessem a inclusão daqueles que não estavam 
participando das aulas de Educação Física. 
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PRÁTICAS EXPERIMENTAIS E A APRENDIZAGEM NO ENSINO DE BIOLOGIA, 
QUÍMICA E FÍSICA 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 1999) apontam que 
o ensino deve possibilitar aos alunos uma formação voltada à cultura científica, permitindo 
ao aluno as competências e habilidades necessárias à interpretação de fatos, fenômenos 
e processos naturais, utilizando para isso a capacidade investigativa como um exercício 
da cidadania. Tal competência se estabelecerá a partir da compreensão entre alunos e 
professores sobre o sentido da educação atual, tornando o aprendizado um processo 
coletivo. O grande desinteresse dos alunos pelo estudo das Ciências Naturais (Química, 
Biologia e Física), se deve, em geral, à falta de atividades experimentais que possam 
relacionar a teoria e a prática. As atividades laboratoriais, geralmente contribuem à 
melhoria do aprendizado e ao despertar científico dos alunos, aumentando o interesse, 
dos mesmos, tanto no trabalho experimental, quanto no entendimento dos fenômenos 
envolvidos. O projeto de atividades experimentais com alunos de zona rural foi 
desenvolvido durante o ano letivo de 2007 na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Lameira Bitencurt, no município de Castanhal (PA). Participaram das atividades 
três turmas de 3º ano, vespertino, totalizando 100 alunos.  Os trabalhos foram 
desenvolvidos em duas etapas, uma no primeiro semestre e a outra no segundo. Em cada 
etapa os alunos, organizados em grupos, desenvolveram várias atividades experimentais 
com relação a um tema específico das referidas disciplinas, culminando com a elaboração 
de relatório e exposição oral, e em forma painéis, a apresentação contou com a presença 
da comunidade escolar. Os tópicos indicados para a pesquisa eram relativos aos 
conteúdos do 3º ano do ensino médio. A avaliação dos trabalhos expostos e do projeto 
contou com a participação de professores, gestores da escola, e docentes da UEPA. . De 
maneira geral, os alunos mostraram-se mais responsáveis quanto a sua formação, mais 
críticos diante da aplicação desta metodologia. Notou-se significativa aceitação dos 
alunos na mudança do espaço físico, para a apresentação dos conteúdos relacionados às 
ciências naturais. A equipe avaliadora analisou o evento e o considerou como uma 
oportunidade ímpar dos alunos aperfeiçoarem seus conhecimentos, adquirirem 
responsabilidades e aprender a relacionar o conhecimento adquirido dentro da sala de 
aula com o seu cotidiano. Tal análise serviu de base para a definição dos melhores 
trabalhos. Ao término de cada exposição, os alunos produziram textos, onde puderam 
avaliar a metodologia utilizada e a importância desta para a sua aprendizagem. Avaliou-se 
também o papel dessa metodologia nas mudanças comportamentais do alunado, quanto 
ao aprendizado, quanto às relações professor-aluno, aluno-aluno e aluno-disciplina. 
Nosso objetivo com este projeto tinha o intuito de favorecer ao educando a possibilidade 
de aprender a partir da construção do conhecimento através do contato com práticas 
experimentais. Diante dos resultados positivos alcançados com o desenvolvimento desse 
projeto foi possível verificar que o ensino baseado em práticas experimentais produz nos 
alunos maior compromisso com a sua formação, maior autonomia e senso crítico. As 
aulas de laboratório podem, assim, funcionar como um poderoso catalisador no processo 
de aquisição de novos conhecimentos, pois a vivência experimental facilita a fixação do 
conteúdo a ela relacionado, descartando-se a idéia de que as atividades experimentais 
devem servir somente para a ilustração da teoria. Verificamos ainda uma participação 
mais intensa no decorrer das aulas. Este projeto revela a importância desse instrumento 
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metodológico para a superação das dificuldades inerentes ao ensino das ciências naturais 
e exatas. 
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MATERIAL DIDÁTICO INFORMATIZADO: dengue e mosquito transmissor 

Asena, Bethania Alves; SOUSA, S. C.; BARROS, A. M. P. 
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A educação ambiental conta com vários recursos didáticos, mas sua boa aplicação 
depende muito mais da criatividade do professor que do próprio material. Sabemos que 
existem poucos recursos didáticos significativos sobre dengue e mosquito transmissor, 
que sejam acessíveis aos alunos do Ensino Médio. Assim, para suprir essas 
necessidades vem crescendo o uso da tecnologia nas ações educativas em qualquer 
nível. Este trabalho objetiva aumentar os recursos didáticos em relação ao vírus dengue; 
propor estratégias através de sugestões de ações educativas voltadas à transmissão, a 
prevenção e ao tratamento da dengue; mostrar a oportunidade de ensinar as 
características da espécie Aedes aegypti dentro do conteúdo curricular do ensino médio e 
obter a avaliação do professor e dos alunos sobre a ação executada. . O material didático 
informatizado produzido foi aplicado a uma turma de alunos do 3ª ano do ensino médio. 
As figuras ilustrativas do mosquito da dengue foram feitas a partir das amostras da 
Coleção Entomológica do Museu Emílio Goeldi. Utilizamos equipamentos eletrônicos 
como: microscópio, câmera fotográfica e o programa Adobe Photoshop. As figuras 
presentes no material de possíveis criadouros e da dengue e ao mosquito transmissor 
foram fotografadas em ruas da cidade de Belém, posteriormente organizadas, 
sintetizadas e adaptadas à produção do material didático pedagógico. O material didático 
apresenta duas versões: o “Power Point da Microsoft” e o programa “Open Office Draw, 
em Linux”. Elaboramos um questionário para os alunos participantes avaliarem o nível 
das informações e do conteúdo presentes no material didático informatizado. Esse 
instrumento de coleta dos dados é constituído por uma série ordenada de perguntas, que 
foram respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.. As respostas se 
referem a cinco questões formuladas sobre o entendimento do conteúdo e a satisfação 
com o trabalho e material produzido. Com as informações do material didático 
informatizado obtivemos: 55% das respostas classificaram como excelente e 45% 
classificaram como sendo boas. Em relação ao reconhecimento do mosquito transmissor 
da dengue, 95% responderam que reconheceriam facilmente o vetor da dengue. Somente 
5%, optou ou respondeu que reconheceria com dificuldade. Sobre a contribuição do 
material didático para aumentar o conhecimento dos alunos: 73% responderam que o 
material contribuiu muito para ampliar o seu conhecimento sobre dengue e mosquito 
transmissor, 27% responderam que o material contribuiu pouco. Quanto à satisfação dos 
alunos em relação ao conteúdo do material didático, 100% responderam em estar 
satisfeitos. Com relação ao entendimento do conteúdo do material, do total de 22 
respostas, 95% responderam que entenderam e o restante que entendeu pouco.. O 
material produzido pode ser utilizado e disponibilizado para atender alunos e professores 
do ensino médio, como ferramenta pedagógica nas escolas. Por esse motivo deve-se 
aprimorar o uso de tais ferramentas interativas informatizadas para não correr o risco de 
reproduzir o modelo tradicional de ensino, pois isto seria desperdiçar o enorme potencial 
destes novos recursos.  

Palavras-Chave: recursos didáticos, tecnologia, Aedes aegypti, dengue. 
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ATIVIDADES LÚDICAS UM DOS MÉTODOS DE ESTIMULAÇÃO DAS 
POTENCIALIDADES DO LADO DIREITO DO CÉREBRO E SUA EXPLORAÇÃO 

VOLTADA AO ENSINO DE FÍSICA 
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O Cérebro, órgão essencial da aprendizagem, está dividido em dois hemisférios – Direito 
e Esquerdo. A partir de 1950, verificou-se que funcionam independentemente. Sabemos 
que, cada uma das metades cerebrais percebe a realidade e trabalha diferenciadamente 
os estímulos recebidos. O hemisfério cerebral direito controla o lado esquerdo do corpo e 
o hemisfério cerebral esquerdo controla o lado direito. Progressos da Ciência Cognitiva 
apontam que os hemisférios cerebrais deverão ser estimulados diferentemente, a fim de 
potencializar a atividade cerebral. Todo estímulo às células nervosas produzem 
neutrofinas, moléculas que estimulam seu crescimento e reação, necessárias à 
conservação da juventude cerebral. Estudos atuais da cognição dizem que a 
aprendizagem (escrita, manipulação de objetos, realização de cálculos, etc) está quase 
totalmente apoiada em estímulos para o hemisfério cerebral esquerdo. O hemisfério 
direito armazena informações ao acaso, sem classificações rígidas. Aulas com 
metodologias tradicionais não estimulam corretamente e/ou completamente a atenção dos 
alunos. A baixa atenção aos estímulos sensoriais produz um aprendizado pobre. Desta 
forma, entendemos que as atividades lúdicas podem e devem ser aplicadas tanto no 
ensino fundamental quanto no ensino médio, até mesmo no ensino superior. Afinal, 
educar sempre foi estimular, animar, acordar enfim a mente. O Estímulo às capacidades 
do hemisfério cerebral direito dependerá da forma como serão trabalhadas tais atividades 
na sala de aula. Facilitar o ensino-aprendizagem da Física nas várias modalidades de 
ensino (Infantil, Fundamental e Médio), requer o desenvolvimento de metodologias 
adequadas ao ensino de Física e principalmente adequando-as de acordo com o 
desenvolvimento cognitivo do educando. O desenvolvimento de metodologias alternativas 
poderá envolver produção de revistas em quadrinho, painéis, jogos, maquetes, 
caleidoscópios dentre outras. Atividades lúdicas, no ensino de qualquer ciência, 
potencializam funções do hemisfério cerebral direito. Uma vez que, despertam interesse 
discente, promovem sociabilidade, fixam a aprendizagem, além de envolver o aluno em 
atividade dinâmica e participativa. A adoção destas atividades como subsídio educacional 
possibilitará aos alunos a aquisição do conhecimento físico de forma estimuladora ao 
desenvolvimento das habilidades científicas. O Desenvolvimento desta metodologia muda 
também o relacionamento em sala de aula, estimulante para alguns para outros nem 
tanto. Paulo Freire afirma, que sem a coragem de correr risco, não existe educador.  Além 
disso, as atividades possibilitaram aos participantes  o despertar para importância do 
conhecimento da física, antes considerada, pelos mesmos, desinteressante e muitas 
vezes de difícil compreensão. Aulas com metodologias tradicionais não estimulam 
corretamente e/ou completamente a atenção dos alunos. Compreender o cérebro é 
entender a base biológica do comportamento e da memória-aprendizagem. A baixa 
atenção aos estímulos sensoriais produz um aprendizado pobre. Segundo Jorgson Ksam 
Smith - médico do trabalho, neurocirurgião e neurologista – a emoção e o prazer ajudam 
muito o aprendizado ficar memorizado. Desta forma, entendemos que as atividades 
lúdicas podem e devem ser aplicadas tanto no ensino fundamental quanto no ensino 
médio, até mesmo no ensino superior. Afinal, educar sempre foi estimular, animar, enfim 
acordar a mente. O Estímulo às capacidades do hemisfério cerebral direito dependerá da 
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forma como serão trabalhadas tais atividades na sala de aula. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: TRANSFORMANDO O LIXO EM LAZER E CIDADANIA 

RAMOS, Luciana Fernandes Pastana; OLIVEIRA, Sanny Helena Valente de 

lucianafpramos@gmail.com 

 

No Brasil a maior parte dos resíduos recolhidos nos centros urbanos é jogada sem 
qualquer cuidado em depósitos existentes nas periferias das cidades. Mais de 70% dos 
municípios do Pará não possuem um destino final adequado para o lixo que produzem e 
geralmente são dispostos em terrenos baldios chamados “lixões”. 
O lixo é um componente importante do perfil epidemiológico de uma comunidade, 
exercendo influência, ao lado de outros fatores, sobre a incidência de doenças. A 
educação ambiental vem sendo incorporada como uma prática inovadora em diferentes 
âmbitos, dentro dessa perspectiva, a coleta seletiva e a reciclagem são alternativas 
ecologicamente corretas. O presente estudo objetiva compreender o que a comunidade 
da Vila da Barca pensa, e como age a respeito do lixo doméstico e seu 
acondicionamento, possibilitando a elaboração de medidas educativas que proporcionem 
melhores condições higiênico-sanitárias.. Estudo prospectivo, transversal, de coorte, 
realizado em 128 casas da comunidade da Vila da Barca. Foram incluídos na pesquisa 
todos os residentes da comunidade Vila da Barca. Apresentou-se o projeto para a 
comunidade na reunião organizada pelo Pró-reitoria de Extensão da Universidade do 
Estado do Pará. Foi realizado o cadastramento das residências localizadas na 
comunidade, junto com o preenchimento de um protocolo próprio, no qual constam 
informações relativas á forma de manipulação do lixo realizada pelos moradores, que 
foram respondidos pelo responsável de cada residência. O estudo estatístico dos 
resultados foi realizado aplicando-se análise estatística comparativa. Realizou-se 
atividade educativa com as crianças da comunidade, com teatro de fantoches.. Das 
pessoas entrevistadas, 89% tem o seu lixo recolhido ao menos três vezes por semana, 
sendo que 98% o acondiciona em sacos plásticos ou caixas de papelão. Esses números, 
refletem aparentemente boas condições higiênico-sanitárias no que diz respeito ao 
destino dos dejetos domiciliares. No entanto, essa não foi a realidade evidenciada pelos 
autores, que se depararam com grande quantidade de lixo domestico exposto a céu 
aberto, seja próximo das residências, seja poluindo as águas da Baía do Guajará. 
Cerca de 60% dos moradores entrevistados observam algum tipo de inseto em torno do 
seu lixo e 90% dos moradores reconhecem que o lixo pode estar vinculado com a 
transmissão de doenças. Mas 74% afirmaram nunca ter participado de alguma atividade 
educativa relacionada ao lixo. Aproximadamente 82% dos entrevistados souberam dizer o 
que era reciclagem, no entanto, apenas 45% sabiam dizer o que é coleta seletiva. Os 
autores da pesquisa puderam observar durante a coleta de dados, grande quantidade de 
lixo jogado no rio e acumulados perto das casas dos moradores. Sendo o rio, utilizado 
para banho e uso doméstico, verifica-se condições precárias de saúde dos moradores. 
Diante dos dados obtidos, avaliou-se que a população sabe a importância do 
armazenamento correto do lixo e que o lixo está relacionado a doenças, mas como a 
maioria referiram nunca ter participado de atividade educativa e não sabem o que é coleta 
seletiva; podemos concluir que as atividades desenvolvidas pelo projeto em questão, que 
envolvem educação ambiental e educação em saúde, são importantes para o 
desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da Comunidade. 
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O AMOR EM TUTAMÉIA ACEPÇÕES FILOSÓFICAS NO CONTO MINIMALISTA 
ROSEANO 

CAMPELO, Wanúbya do Nascimento Moraes; BRASIL, Suzany Ellen Risuenho 
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Inserto nas comemorações dos cem anos de vida de Guimarães Rosa, a presente 
pesquisa visou contribuir com a fortuna crítica deste genial autor ao analisar 
filosoficamente e comparar o tema do amor expresso em dois de seus contos, um 
minimalista de Tutaméia e um não minimalista de Primeiras Estórias.  Por meio de uma 
acurada e minuciosa pesquisa bibliográfica,  clarificamos algumas concepções filosóficas 
sobre o amor presente nos textos roseanos, identificando ainda a correlação das 
abordagens temáticas em ambos os contos. Rosa falou do sertão com voz do sertão, 
criando uma linguagem melódica, apropriada de todas as potencialidades de nossa 
língua, para recriar o que os sertanejos têm a falar de si próprios e do mundo que os 
rodeia. Linguagem revolucionária , Rosa a usou para tratar de temas universais aos 
homens como a morte, Deus, o Diabo, a experiência, o amor.Este, sentimento unificador, 
que dá sentido à vida do sertão (ser-tão) e os  integra ao mundo, como homens 
universais.   . Nesta busca, metodologicamente, perquiriu-se tratados filosóficos que 
tratavam do tema. Partindo do amor platônico, expresso no Banquete, no qual Platão 
problematiza Eros por meio da interlocução de diversos oradores, retirou-se os conceitos 
de ascese da alma ao mundo ideal pela elevação do amor que se, a princípio, se 
subsume no carnal, à medida que se eleva, se alia ao espiritual, sem negar o primeiro, 
numa dialética em que a síntese não é senão a intersecção entre as teses. Denis de 
Rougemont (2003), em O amor no Ocidente também dialoga com os contos roseanos, 
aproximando e distanciando as abordagens roseanas de outras narrativas, como Tristão e 
Isolda. Mas é no ensaio sobre o amor em Guimarães Rosa, de Benedito Nunes, publicado 
em livro “O dorso do tigre” (1976), que a pesquisa se inspirou, quando tentou, seguido o 
caminho do ilustre filósofo, analisar o amor em Tutaméia.. Após o mapeamento das 
abordagens de amor dos filósofos estudados e da explicitação das vozes filosóficas sobre 
o amor nas referidas obras literárias roseanas percebeu-se  que ,em Rosa, o diálogo 
entre filosofia e literatura encontra o ineditismo poucas vezes vista em obras literárias, 
que primam pelo fortalecimento do estético, que no belo se engrandece para, assim como 
os óculos de Miguilim, enxergar o mundo como local de construto afetivo por todos seus 
elementos da criação.  . Melim-Meloso, por exemplo, musical em seu nome, mas só em 
sua solidão, que apenas queria amar sem sofrer, encontrou o amor não em alguém, mas 
em si, já inteiro. E as vozes valsam filosoficamente em Tutaméia, Guimarães Rosa, 
platônicas, beneditinas. É a astúcia da inventividade contando o amor; a busca da 
alteridade, que pode ser encontrada em si. A comunhão da solidão, unindo o universo de 
cada um. É Rosa quem ensina, no falar filosófico da gente do sertão, que “o amor, 
mesmo, é a espécie rara de se achar”. 
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VALORAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS: um estudo de caso no Bosque 
Rodrigues Alves, Belém - Pa 
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A valoração econômica do meio ambiente constitui-se em um conjunto de métodos e 
técnicas que buscam estimar valores para os ativos ambientais e para os bens e serviços 
por eles gerados. Diversos são os métodos disponíveis para estimar-se o valor econômico 
de bens e serviços ambientais e várias são as propostas de classificá-los. No referido 
trabalho o método escolhido foi o Método de Valoração de Contingente (MVC), que foi 
utilizado para determinar o valor monetário que a população de Belém está disposta a 
pagar para proteger e conservar a fauna do Bosque Rodrigues Alves. Através desta 
metodologia estimamos o valor econômico de "bens e serviços" ambientais 
proporcionados pelo Bosque que não apresentam um valor no mercado.. O Método de 
Valoração de Contingente consiste basicamente no estabelecimento de um cenário 
hipotético, em que os indivíduos são questionados sobre as suas preferências por um 
determinado "bem ou serviço" ambiental e sua "Disposição a Pagar" (DaP) ou sua 
"Disposição a Aceitar" (DaA) uma compensação pelo aumento ou decréscimo na 
qualidade ou quantidade do "bem ou serviço" ofertado. Para a aquisição de informações 
sobre os entrevistados, foi elaborado um questionário com 11 questões objetivas, sendo 7 
perguntas de caráter socioeconômico e 5 relativas a opinião dos freqüentadores do 
Rodrigues Alves sobre os serviços ambientais oferecidos pelo Bosque, sobretudo o 
referente a fauna presente neste local. Os questionários foram aplicados em um domingo 
pelo período da manhã, no qual há o maior fluxo de pessoas e de diferentes faixas etárias 
e sociais.. Foram entrevistadas 61 pessoas durante a aplicação dos questionários, sendo 
em sua maioria de faixa etária entre 20 e 35 anos, na qual apresentavam renda mensal 
média de 1 a 2 salários minimos. Observou-se que todos consideravam a prevervação 
dos animais importantes e que o Bosque é um meio de lazer para as crianças que o 
frequentam. Em relação a valoração do meio, constatou-se após a apuração dos dados 
dos questionários que a maioria das pessoas que visitam o Bosque estão dispostas a 
pagar o valor de até R$ 50,00 para que não ocorra a situação hipotética (retirada dos 
animais do bosque para um zoologico fora do estado). Dentre os atrativos presentes no 
Bosque, o que mais se destaca é a fauna, embora, nota-se a contradição presente entre o 
valor atribuido pela maioria mesmo tendo conhecimento da sua importância.. Os 
freqüentadores do Bosque demonstraram preocupação com as questões ambientais 
embora não estejam dispostos a destinar grandes quantias de sua renda para preservar 
parte dos atrativos presentes no local. Através do Método de Valoração de Contingente 
constatou-se um baixo valor atribuido a fauna do Bosque, possivelmente justificada pelo 
fato de as pessoas acreditarem que é responsabilidade do estado em conservar a fauna 
presente neste meio público. A administração do bosque poderia interagir por meio de 
atividades recreativas que despertassem nas pessoas senso critico a respeito das 
questões ambientais. 
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PREVENINDO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA ADOLESCÊNCIA: a participação 
acadêmica no processo de educação em saúde 
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O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e constitui 
um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e sociais no 
futuro dos jovens e de toda a sociedade. Sendo a adolescência uma fase de transição 
entre a infância e a vida adulta, apresenta em sua essência uma série de mudanças 
físicas, hormonais e comportamentais, onde o jovem testa a possibilidade de ser adulto e 
ter poder sobre si mesmo. Curiosidade e desafio movem a vida do adolescente, assim, 
dependendo da influência do meio em que está inserido, esta fase oferece grande 
vulnerabilidade para o contato com o álcool e outras drogas. O encontro do adolescente 
com a droga é um fenômeno muito mais frequente do que se pensa e, por sua 
complexidade, difícil de ser abordado.. As atividades estão estruturadas em forma de 
oficinas e palestras, planejadas conforme faixa etária. Apresentando e discutindo o 
problema do uso e abuso de álcool e outras drogas, orientando os adolescentes sobre as 
consequências decorrentes do uso destas substâncias. São realizados 04 encontros 
mensais com duração de 2 horas cada, atendendo a um público de aproximadamente 30 
alunos por dia. São utilizados recursos audiovisuais, dinâmicas de grupos, 
representações artísticas e aulas expositivas sempre trazendo o temo em questão de uma 
forma didática e envolvente, prendendo a atenção do adolescente possibilitando, desta 
forma, sua interação e participação.. Pesquisas mostram que 90% dos jovens que 
experimentaram drogas, tiveram acesso às mesmas por intermédio de amigos, 
conhecidos ou namorados. Apesar do bombardeio de informações a respeito do perigo do 
fumo, do álcool e das drogas, nenhum adolescente fica imune à influência social e ao fácil 
acesso. Devido à alta incidência do uso e abuso de álcool e outras drogas na 
adolescência, e suas sérias consequências como a violência, acidentes, depressão, entre 
outras, está sendo desenvolvido no corrente ano este projeto de extensão com os alunos 
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Paulo Maranhão.. Até o presente 
momento teve-se a participação de 175 alunos, o que trouxe grande contribuição para as 
atividades realizadas, proporcionando, desta forma, grande satisfação para nós 
acadêmicos, uma vez que estamos contribuindo para a efetivação do processo de 
educação em saúde na Escola. 
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A limpeza do local onde se vive é de fundamental para a qualidade de vida dos habitantes 
de uma determinada região ou cidade. A criação de MDL (Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo) é uma das principais ferramentas para a sustentabilidade da 
atual e das futuras nações. Em algumas regiões do Pará é o descaso com algumas 
matérias que podem ser muito bem utilizadas, e que por falta de conhecimento deixam de 
gerar, não só renda extra e energia limpa, mas também um ambiente saudável dentro das 
cidades. Uma das alternativas que podem contemplar as premissas do desenvolvimento 
sustentável na região é a fabricação de briquetes a partir de biomassa. A produção e 
comercialização deste produto podem gerar grandes benefícios às populações locais. O 
presente estudo tem por finalidade mostrar a potencialidade de produção de briquetes a 
partir de biomassa, (sementes de açaí e serragem de madeira) e o benefícios potenciais, 
na cidade de Abaetetuba. . A pesquisa foi dividida em quatro etapas: Etapa 1- Foi 
realizada uma pesquisa de campo com auxilio de questionário, aplicado a 50 homens e 
50 mulheres de idades entre 20 a 45 anos, e com os proprietários de vendas de açaí e 
movelarias na cidade de Abaetetuba-PA; Etapa 2 - A quantificação de pontos 
beneficiamento de açaí foi feita através do registro da vigilância sanitária do município de 
Abaetetuba; Etapa 3 – A quantificação de estabelecimento gerador de resíduo de madeira 
e Etapa 4 – Identificação dos pontos de descarte dos materiais.. Na primeira etapa, o 
resultado do questionário mostrou que 77% dos entrevistados desconhecem o assunto, 
mas acharam uma boa idéia após uma breve explicação. Na segunda etapa foi 
constatado que existem 127 estabelecimentos, no entanto estima-se que este número 
seja maior, pois nem todos se encontram cadastrados. Identificação de pontos de 
descarte destes materiais e pesquisa bibliográfica. Na terceira etapa, destacaram-se os 
moveleiros da periferia da cidade, mais precisamente próximo as rios que banham a 
cidade, prevalecendo aqueles que não possuem cadastro de pessoa jurídica. Na quarta e 
ultima etapa, foram encontrados pequenos depósitos de resíduos de ambos os 
produtores, localizados em zonas de pouca população, com vegetação rasteira e com 
muita incidência de sol e chuva, pouca quantidade em zonas urbanas com grande fluxo 
de pessoas e presença de animais domésticos.. Estes regeitos são de forma maciça 
inutilizados pela população, os quais desconhecem qualquer meio ou processo de 
utilização racional do mesmo. A fabricação de briquetes é um método econômico de gerar 
energia, renda, e limpeza do meio ambiente, diminuindo a pressão sobre as florestas 
nativas. O investimento na educação e conscientização ambiental da população no geral 
contribuirá de forma expressiva na beleza visual da cidade. A introdução de conhecimento 
técnico, poderia ser um fator decisivo no auxílio a estes pequenos produtores, aplicando 
meios adequados de utilização destes resíduos sólidos. A educação ambiental é um 
método eficaz de produzir bem estar e cidadania, gerando melhor qualidade de vida a 
toda a comunidade. 

 


