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Apresentação

O volume que o caro leitor tem em mãos, representa a terceira obra que 
retrata o conjunto de atividades da Extensão Universitária do campus de 
Bauru da UNESP. 

A Extensão Universitária é entendida como processo acadêmico defi-
nido e efetivado em função das exigências da realidade, além de indispen-
sável na formação do estudante, na qualificação do professor e no intercâm-
bio com a sociedade. Configura também um dos pilares das atividades-fim 
da Universidade, naquilo que forma o conceito basilar da atividade univer-
sitária: a indissociabilidade entre ENSINO-PESQUISA-EXTENSĀO.

Cremos ser importante lembrar que as diretrizes que devem orien-
tar a formulação e implementação das ações de Extensão Universitária, 
pactuadas no Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de 
Educação Superior Brasileiras - FORPROEX, são a Interação Dialógica, 
Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade, a Indissociabilidade 
Ensino-Pesquisa-Extensão, o Impacto na Formação do Estudante, e 
o Impacto e Transformação Social dos projetos. Como mais uma vez 
o leitor poderá perceber, os projetos do câmpus de Bauru possuem tais 
características. 

Uma vez mais, a publicação dos trabalhos em Extensão Universitária 
permite a oportunidade de discutirmos nossos projetos, a diversidade de 
temas e as ações na busca de uma universidade que esteja comprometida, 
engajada e que trabalhe junto com a sociedade.

Boa leitura.
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1
Recicla UNESP:  

para um desenvolvimento sustentável

ROSANE APARECIDA GOMES BATTISTELLE1

JULIANA SANTOS EGEA1

BARBARA SILVA PEREIRA1

EDVALDO JOSÉ SCOTON2

ALOÍSIO COSTA SAMPAIO3

Introdução

O Recicla UNESP é um projeto de Extensão da Faculdade de 
Engenharia de Bauru – FEB, que iniciado em 2007 sob a coordenação da 
professora Dra Rosane Aparecida Gomes Battistelle, do Departamento de 
Engenharia Civil, e em 2014 se estendeu a outras duas unidades univer-
sitárias do Campus Unesp de Bauru, a Faculdade de Arquitetura Artes e 
comunicação – FAAC e à Faculdade de Ciências-FC. Também participa do 
projeto o Colégio Técnico Industrial-CTI.

 Desde o início, propõe mudanças de hábitos e atitudes cotidianas, 
estimulando a promoção e articulação de iniciativas junto à comunida-
de acadêmica e visa estimular a prática e a conscientização de toda a co-
munidade acadêmica sobre a importância da inclusão de novas práticas 
ambientais, sendo o objetivo principal minimizar a produção e destinar 
corretamente os resíduos sólidos. 

O projeto promove a implantação de um sistema de coleta seletiva, 
por meio da segregação dos resíduos gerados no campus da Faculdade de 

1 Faculdade de Engenharia de Bauru – FEB
2 Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - FAAC
3 Faculdade de Ciência - FC



16 Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

Engenharia. Há um espaço delimitado dentro do campus para esta tria-
gem, os materiais são encaminhados para os locais adequados de descarte 
e venda.

As atividades realizadas possuem um caráter não lucrativo onde o 
montante adquirido da venda do material coletado (papel, papelão e plás-
tico) é utilizado na a ampliação e melhorias contínuas do próprio projeto, 
como a aquisição de novos containers coletores, auxílio a fabricação de ca-
necas recicláveis, faixas ilustrativas, camisetas e a participação de bolsistas 
em eventos científicos pertinentes ao tema proposto no projeto.

Fundamentação teórica

A extensão é o instrumento necessário para que a pesquisa e o ensino 
permaneçam articulados entre si e possam ser levados mais próximos pos-
síveis de aplicações úteis na sociedade. Pode-se afirmar que a Universidade 
deve estar presente na formação do cidadão (SOUSA, 2000) sendo uma 
prática acadêmica que promove e produz conhecimento, através do pro-
cesso científico, cultural e educativo, articulando Ensino e Pesquisa.

Segundo Gurgel (1986), a Extensão Universitária na América Latina 
teve a sua origem em Córdoba, na Argentina, em 21 de junho de 1918, 
quando estudantes elaboraram um manifesto reivindicando a abertura e 
a atenção da Universidade para as questões sociais, bem como para o re-
gime de dominação colonial em que os latinos viviam. Para Jezine (2004) 
devea ser formada uma nova visão de Extensão Universitária, como parte 
integrante da dinâmica pedagógica curricular do processo de formação e 
produção do conhecimento, envolvendo docentes e discentes, possibilitan-
do uma formação crítica. 

Sato (2004) afirma que a educação consiste em um processo de trans-
formação que deve ocorrer no discente para que o mesmo repense e refor-
mule suas ideias. Ao ser formado o conhecimento, o discente passa a en-
globar e possuir o desejo de melhorar as práticas cotidianas da sociedade, 
como as sustentáveis. 

A preocupação com a preservação do meio ambiente e com uma me-
lhor condição socioeconômica para a sociedade fez emergir o conceito de 
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desenvolvimento sustentável (CMMAD, 1998). Este conceito diz respeito 
ao equilíbrio entre o processo de crescimento da economia, a qualidade do 
meio ambiente e a sociedade, visando beneficiar gerações presentes e futu-
ras, sustentado pelos pilares da sustentabilidade. (PARENTE; FERREIRA, 
2007). 

Assim, pode-se afirmar que a sustentabilidade envolve estratégia, gestão 
e lucro. As dimensões econômicas sociais e ambientais geram riscos e opor-
tunidades que modificam profundamente os setores de atividades e a reali-
dade enfrentada pelas organizações na atualidade (SAVITZ; WEBER, 2007).

Nota-se que tem se elevado a conscientização social em projetos que 
estimulam a Educação Ambiental (EA) e ações para a redução, reutiliza-
ção e reciclagem dos resíduos gerados. A Educação Ambiental consiste em 
um fenômeno social recente em resposta à atual crise ambiental. O concei-
to de educação ambiental esta atrelado a um processo decisivo para o mun-
do moderno, a formação da cidadania e a extensão universitária contribui 
muito nesta questão (JACOBI, 2003).

Gestão ambiental na universidade

A Educação Ambiental vem sendo discutida e valorizada, sendo apon-
tada como elemento integrador dos sistemas educativos de que dispõe a 
sociedade, fazendo com que a comunidade conscientize-se do desenvol-
vimento e de suas implicações ambientais, enfocando desenvolvimento de 
habilidades e atitudes que garantam a manutenção do equilíbrio ambien-
tal (KRASILCHICK, 1987).

Segundo o Plano Nacional da Extensão Universitária, a EA e a 
Sustentabilidade necessitam estar inseridas como componentes da ativi-
dade de extensão. Compete à Extensão Universitária, a articulação das 
ações no âmbito das novas relações entre Universidade e sociedade, não 
apenas respondendo pelas suas demandas, mas, agindo efetivamente para 
sua transformação de forma a interferir na solução dos grandes problemas 
sociais existentes no país (BRASIL, 2012).

A Universidade, de maneira geral, possui a função de agregar pessoas, 
produzir e divulgar conhecimento, bem como gerenciar o destino dos re-
síduos sólidos de suas dependências. Boas práticas nas universidades que 
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sejam voltadas para o desenvolvimento sustentável tornam-se capazes de 
transformar o ambiente universitário e a comunidade ao redor, contando 
com discentes, docentes, funcionários, por intermédio de hábitos ambien-
tais e sociais, pautadas em princípios sustentáveis.

Cabe às universidades desempenhar uma influência positiva para a 
sociedade na qual está inserida, buscando medidas socioambientais para 
que os discentes, futuros profissionais, comecem a conhecer e se preocu-
par com o desenvolvimento sustentável em suas profissões. 

A ocorrência de tais práticas sustentáveis surge em projetos de 
Extensão universitária, envolvendo as áreas de: educação, cultura, pesqui-
sa e tecnologia, envolvendo a sociedade. Exemplos de escolas precursoras 
que seguem tais práticas são as universidades Palmas de Gran Canaria e 
Autónoma de Madrid – Espanha; o Recicla USP, na cidade de São Carlos e 
Bauru, e em outras cidades do interior onde a Universidade de São Paulo 
- USP possui um campus universitário. Podem ser mencionadas também 
Universidades: UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas e UFMG 
- Universidade de Minas Gerais.

Pode-se afirmar que a Extensão universitária auxilia na formação do 
profissional cidadão e se alinha à sociedade com abertura privilegiada em 
se tratando da produção do conhecimento significativo visando superar 
desigualdades sociais existentes.

Desse modo, a questão ambiental ocupa um espaço tão relevante no 
contexto globalizado que seu caráter emergencial é reconhecido pelos go-
vernantes, empresas, entidades comunitárias, igrejas, ONG ś, universida-
des e outros seguimentos sociais. (MENEZES, 2002). 

Resíduos sólidos urbanos

A preocupação com a destinação dos resíduos sólidos tem alcançado pa-
tamares cada vez maiores em todos os setores da sociedade. Esta preocupa-
ção aumentou devido à crescente produção de lixo nos grandes centros ur-
banos e pela evidente negligência resultante do Poder Público, Legisladores, 
Administradores e, consequentemente, pela população mais carente que não 
dispõe de condições financeiras e, muito menos, uma educação ambiental.



19Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) coloca em seu Art. 54. que a disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto, deverá ser 
implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação, ou seja, 2 de 
agosto de 2014 e marcou o início de uma forte articulação institucional 
envolvendo a União, Estados e Municípios, o setor produtivo e a socie-
dade civil na busca de soluções para os graves problemas causados pelos 
descartes resíduos, e que vem comprometendo a qualidade de vida dos 
brasileiros.

Define a PNRS como sendo destinação final ambientalmente adequada 
a destinação de resíduos, que inclui a reutilização, a reciclagem, a compos-
tagem, a recuperação e o aproveitamento energético, entre elas a disposi-
ção final, ou seja, distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando 
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

Ainda em seu Art. 30, é instituída a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individuali-
zada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuido-
res e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.

Deve-se também comentar que o controle e prevenção da poluição 
ambiental, está associada às questões dos resíduos sólidos urbanos, em es-
pecial o resíduo plástico, pois sua degradação espontânea demanda muito 
tempo, sendo o resíduo mais expressivo em volume encontrado nos li-
xões (garrafas pets) e, quando queimado pode produzir gases tóxicos ou 
corrosivos. 

Cabe destacar que a Educação Ambiental assume cada vez mais uma 
função transformadora do ser humano, na qual a co-responsabilização 
dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover um novo 
tipo de desenvolvimento – um desenvolvimento menos insustentável 
(ARAÚJO, 2010).

Desta forma, as estratégias da coleta seletiva, segregação e reciclagem 
poderão vir a reintroduzir os resíduos (papel e plástico), em uma nova ca-
deia produtiva, agregando-os um valor, e contribui assim, para a viabilida-
de socioambiental no campus universitário. 
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Objetivos

Desenvolver a coleta seletiva para resíduos sólidos, pautado no princi-
pio dos 3Rs, visando aprimorar a gestão ambiental nas unidades do cam-
pus Unesp de Bauru, incluindo-se também o Colégio Técnico Industrial-
CTI, qualificando, quantificando e priorizando o trabalho de redução e 
destinação correta dos resíduos. 

Promover atividades culturais envolvendo discentes e docentes bem 
como treinamentos destinados aos funcionários (empresas terceirizadas), 
contribuindo para a conscientização ambiental e a sustentabilidade no 
campus de Bauru.

Justificativa 

Um campus universitário pode ser comparado a uma organização que 
necessita de elementos cruciais para seu funcionamento, como: água, ener-
gia, saneamento e infraestrutura e principalmente, pessoas que integram 
as diferentes dimensões. 

Os autores Morales, Tirados-Soto e Santos (2007) afirmam que os pro-
jetos de conscientização para a redução da degradação dos recursos natu-
rais são de extrema importância e precisam ser adotados nos cursos de em 
todos os graus de formação. 

Assim, é pertinente às instituições de ensino superior, desempenhar 
uma influência positiva para a sociedade na qual ela está inserida, exer-
cendo medidas socioambientais para que os discentes e docentes inten-
sifiquem sua conscientização e preocupação com o desenvolvimento sus-
tentável em seu cotidiano, e posteriormente, em suas ações futuras como 
cidadãos inseridos no mercado de trabalho.

Metodologia e atividades 

Inicialmente, foi realizada uma revisão da literatura, verificando boas 
práticas sustentáveis de universidades precursoras, como a de Palmas de 
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Gran Canaria e Autónoma de Madrid - Espanha, UNICAMP, UFMG, bem 
como o Recicla USP, em São Carlos, com resíduos eletroeletrônicos. Assim, 
pode-se propor e implantar uma versão adaptada da aplicação dos princí-
pios de gerenciamento dos resíduos sólidos dotados de caráter sustentável. 

Posteriormente, foi avaliada a situação dos resíduos sólidos no cam-
pus, para planejar e organizar as atividades, realizando-se um diagnós-
tico dos resíduos plásticos gerados pela unidade, fazendo-se uma análise 
quantitativa do resíduo produzido através da coleta e pesagem do material 
e ainda, um levantamento dos tipos de resíduos gerados (papel, garrafas 
PET, material escolar, copos plásticos) priorizando a redução de seu con-
sumo. Realizou-se também um estudo da instalação de coletores seletivos 
de resíduos nos Departamentos e Seções.

A seguir realizou-se atividades de formação e informação, como pa-
lestras, eventos culturais e campanhas de conscientização para destacar 
a importância das práticas ambientais aos docentes, discentes e técnicos 
administrativos, estimulando a mudança de cultura e de hábitos quanto à 
reciclagem de resíduos sólidos.

A Figura 1 apresenta o fluxograma detalhado das atividades do projeto. 

Figura 1: Fluxograma de atividades. Fonte: Recicla UNESP, 2013
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O primeiro resíduo escolhido foi o papel, por ser o material com o 
maior volume de descarte gerado na Faculdade de Engenharia de Bauru 
–FEB, além da facilidade de ser coletado e reciclado. Nesta linha, integram 
a coleta o jornal e o papelão. Posteriormente foi implantada a coleta de 
pilhas na FEB e também em outros pontos da Universidade, já que volume 
gerado é menor. 

Caixas de papelão (reaproveitadas) e personalizadas com logotipo do 
projeto foram implantadas, inicialmente, nos departamentos e salas dos 
professores (Figura 2), para coletar papel usado, papelão e plásticos dos 
departamentos de Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica e Produção, Seção 
Técnica de Informática – STI, Seção da Pós-Graduação e Fundação para o 
Desenvolvimento de Bauru (FUNDEB). 

Figura 2: Caixa personalidade para coleta dos papeis. Fonte: Recicla UNESP, 2015

Todo o material recolhido é quantificado, armazenado em containers 
para auxiliar na logística do material e vendido para empresas especializa-
das (Figura 3). O montante arrecadado é empregado em melhorias contínu-
as para o próprio projeto, como: novos containers, lixeiras, confraterniza-
ções para os funcionários envolvidos, material de divulgação, entre outros. 
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Figura 3: Containers do material reciclável. Fonte: Recicla UNESP, 2015.

A divulgação do projeto também ocorre em eventos, na UNESP, por 
intermédio de aquisições de materiais como camisetas, saquinho de lixo 
de carro, canecas de plástico durável que são distribuídos aos ingressantes, 
discentes e docentes, ação que visa diminuir a quantidade de copos des-
cartáveis usados (Figura 4). 

Figura 4: Sacolas coletoras de resíduo para carro; camiseta e caneca plástica. Fonte: Recicla 
UNESP, 2015

Também são utilizadas na divulgação, faixas expostas nas portarias da 
Universidade - durante todo o início do semestre letivo (Figuras 5).
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Figura 5: Faixa de divulgação. Fonte: Recicla UNESP, 2015

No início de cada semestre ocorrem palestras do projeto aos calouros 
que ingressam nos cursos de Engenharia desta universidade, visando apre-
sentar o projeto e instigar a participação em eventos.

Ao final de cada ano ocorre uma festa de confraternização e intera-
ção dos funcionários da empresa terceirizada de limpeza contratada pela 
UNESP, visando premiar o comprometimento da equipe com as ativida-
des do Projeto Recicla UNESP (Figura 6).

Figura 6: Confraternização da equipe de limpeza, em dezembro de 2014. Fonte: Recicla, 2014
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Durante às participações do Projeto no Colégio Técnico Industrial – 
CTI, houve uma homenagem para o astronauta bauruense, Marcos Pontes 
(Figura 7), e neste dia foram promovidas ações de sustentabilidade, den-
tre elas uma pesquisa realizada por meio de método qualitativo com um 
questionário com nove perguntas diferenciadas, referentes aos hábitos dos 
entrevistados em separar os resíduos em suas residências e a sua participa-
ção no projeto durante os eventos ocorridos.

Figura 7: Homenagem para o astronauta Marcos Pontes no CTI. Fonte: Recicla UNESP, 2014

Com a expansão do Projeto para as outras faculdades do campus 
(Figuras 8 e 9), temos: Na Faculdade de Ciências - FC o coordenador é o 
docente Prof. Dr. Aloísio Costa Sampaio, do Departamento de Ciências 
e na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - FAAC o Técnico 
Administrativo Ms. Edvaldo José Scoton, do Departamento de Ciências 
Humanas, que aproveitando a realização do evento FAACONTECE de 
2014, fez a apresentação do projeto à comunidade.
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Figura 8: Apresentação do Projeto Recicla durante o FAACONTECE na FAAC e reunião de 
exposição na FC. Fonte: Recicla UNESP 2014

Figura 9: Visualização do transporte, descarregamento e pesagem de recicláveis secos (papel, 
papelão, plástico, metais) gerados em 11 pontos da Faculdade de Ciências- FC. Fonte: Recicla 
UNESP 2014
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Resultados

Como resultado da gestão dos resíduos na FEB, segue a quantificação 
em porcentagem da coleta realizada pelo Recicla UNESP no ano de 2014, 
em cada um dos departamentos gerenciados (Figura 10). 

Figura 10: Quantificação dos Resíduos Sólidos por departamentos em 2014. Fonte: Recicla 
UNESP.

Os alunos bolsistas participam e apresentam trabalhos pertinentes 
ao Projeto Recicla em eventos científicos, dentro e fora da Universidade. 
Somente no ano de 2014 os alunos participaram de cinco eventos: 7º 
Congresso de Extensão Universitária da UNESP - Águas de Lindóia/SP; 
2º Encontro de Pós-Graduação; 8º Encontro de Iniciação Científica - São 
José dos Campos/SP; IV Fórum de Extensão Universitária do Campus de 
Bauru; III Workshop em Gestão de Resíduos da UNESP - Araçatuba/SP 
(Figura 11). 

Neste último, além de apresentação de artigos, houve uma palestra 
ministrada pela Profa. Dra. Rosane Aparecida Gomes Battistelle, coorde-
nadora do Projeto de Extensão, que frequentemente o apresenta através de 
palestras e em entrevistas a mídia, buscando a conscientização de toda a 
comunidade.
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Figura 11: Divulgação do Projeto em eventos científicos e na mídia. Fonte: Recicla UNESP, 
2014

Outros resultados importantes são o surgimento de novas ações, em 
todas as unidades, que demonstram o caráter integrador e contínuo do 
projeto, que almejamos atinja todo o campus da UNESP em Bauru. Estas 
ações podem ser exemplificadas pela aquisição de coletores orgânicos, a 
serem utilizados na coleta e compostagem de resíduos orgânicos do restau-
rante universitário, kits para coleta de óleo reciclável e instalação de novos 
coletores e containers de resíduos sólidos (Figura 12).

Figura 12: Coletores de resíduos orgânicos, kits para coleta de ólveo e novos coletores e contai-
ners. Fonte: Recicla UNESP 2015
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Considerações finais

Os resultados afirmam que o projeto vem obtendo sucesso nas ativida-
des de coleta seletiva e na constante propagação da Educação Ambiental, 
sendo esta essencial para iniciar o princípio de sustentabilidade no cam-
pus. Um dos indicativos dessa afirmação está na extensão do projeto, 
iniciado no final de 2014, e hoje contemplando toda a UNESP – Bauru ( 
FAAC , FC e FEB). 

Cada unidade da universidade busca alcançar o objetivo, conscienti-
zando e promovendo atitudes sustentáveis no ambiente acadêmico, evi-
denciando a importância da reciclagem e ainda contribuir com a limpeza 
nas dependências internas do campus universitário da UNESP/Bauru, e 
esta disposição de trabalho integrado tem favorecido a todos. 

Ressalta-se também o objetivo primordial da universidade que é: 
desempenhar o papel de agregar pessoas, produzir e divulgar o conhe-
cimento, e a posição de mediadora com relação aos resíduos sólidos gera-
dos nas suas próprias dependências e a comunidade é uma oportunidade 
para o debate participativo sobre o tema sustentabilidade e defesa do meio 
ambiente.
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2
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Introdução

Taquara é um projeto de extensão da UNESP de Bauru que tem como 
objetivo a pesquisa e a produção de conhecimento técnico-científico na 
área da sustentabilidade com foco na utilização de bambu, bem como a 
transmissão de conhecimentos adquiridos para a formação e capacitação 
de novos alunos e a comunidade local. 

Surgiu como uma vertente do Projeto Bambu, idealizado pelo Professor 
Doutor Marco Antônio dos Reis Pereira, formado em Engenharia Agrícola 
pela Unicamp; mestre e doutor em agronomia pela Unesp e atualmente 
professor adjunto pelo Departamento de Engenharia Mecânica - Unesp/
Campus de Bauru.

 O Projeto Bambu, desde o ano 1990, desenvolve estudos dentro da ca-
deia produtiva da cultura, envolvendo a introdução de espécies de interesse 
econômico e tecnológico, seu desenvolvimento, colheita de colmos, produ-
ção de mudas, processamento, tratamento, caracterização físico-mecâni-
ca, desenvolvimento de estruturas leves, produtos artesanais e processados 
e, ainda, atuando na extensão com novos alunos e a comunidade.

O bambu foi a matéria prima escolhida como base do projeto por pos-
sibilitar a criação e desenvolvimento de inúmeros produtos de um ponto 

1 Depto Engenharia Mecânica-Unesp.
2 Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação.
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de vista sustentável. Como matéria prima renovável, com rápido cresci-
mento e produção anual de colmos, ele pode auxiliar na preservação do 
meio ambiente, contribuindo para o sequestro de carbono e a redução do 
corte de madeira nativa, já que pode substituir a madeira e outros mate-
riais em muitas aplicações

O projeto de extensão Taquara surgiu no ano de 2009 como um gru-
po permanente, multidisciplinar e horizontal de alunos, que une as mais 
diversas áreas, exatas, humanas e biológicas, envolvendo principalmen-
te alunos dos cursos de Design, Artes, Arquitetura, Relações Públicas, 
Biologia e Engenharias da Unesp - Campus de Bauru, com o objetivo de 
atuar na capacitação de alunos e em benefício da comunidade. Possuindo 
como focos principais, o design sustentável e o eco-design, o projeto atua 
na extensão por meio da capacitação anual dos alunos e na divulgação do 
conhecimento científico por meio de oficinas, palestras, congressos, visi-
ta a escolas de ensino fundamental e médio, participação em eventos de 
cunho educacional, ações em comunidades carentes, entre outros.

Com renovação anual, o projeto idealizado e conduzido pelos alu-
nos possibilita que os conhecimentos adquiridos na sala de aula sejam 
colocados em uso, promovendo a compreensão e atuação prática da te-
oria aprendida na universidade, Para o desenvolvimento de produtos e a 
atuação junto a comunidade, os alunos transitam pelas etapas da cadeia 
produtiva existente na Unesp, fazendo com que a criatividade supere as 
dificuldades de produção e sejam adquiridas também, habilidades na área 
da gestão e trabalho em grupo. 

Extensão

As universidades públicas se sustentam no tripé da pesquisa, ensino e 
extensão, no qual todo o conhecimento produzido deve ser aplicado na co-
munidade em que esta inserida, tornando a extensão umas das principais 
formas de combater a desigualdade social.

A relação entre extensão universitária e comunidade é de troca de co-
nhecimento, no qual um problema ou informação social presente na so-
ciedade é levado para dentro da universidade e a partir da aplicação de 
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um embasamento teórico, é repassado para a comunidade na forma de 
conhecimento, como um ciclo. De acordo com Tavares (2001), “A Extensão 
é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmi-
ca, que encontrará na sociedade a oportunidade da elaboração da práxis 
de um conhecimento acadêmico. No retorno a Universidade, docentes e 
discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 
acrescido a aquele conhecimento. Este fluxo estabelece uma troca de sabe-
res sistematizado – acadêmico e popular, e terá como consequência a pro-
dução de conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira 
e regional e a democratização do conhecimento acadêmico e a participa-
ção efetiva da comunidade na atuação da Universidade”.

Ainda nesse ponto, Santos (2013) também defende que “Para que a ex-
tensão universitária ocorra de forma efetiva, promovendo uma construção 
social de transformação, identificando necessidades, disseminando infor-
mações, capacitando os participantes e propondo soluções, é necessário 
que haja interação e cooperação entre os estudantes universitários, agentes 
e a comunidade abrangida, mesmo que estes sejam de diferentes culturas, 
níveis educacionais e interesses”.

A Lei 12484, conhecida como a “Lei do Bambu”, institui a Política 
Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu ten-
do por objetivo o desenvolvimento da cultura do bambu no Brasil, como 
preconizado em seu artigo 5º parágrafo I “incentivar a pesquisa e o desen-
volvimento tecnológico, voltados para o manejo sustentado, o cultivo, os 
serviços ambientais e as aplicações dos produtos e subprodutos do bambu”.

Bambu

Bambu é o nome que se dá às plantas da sub-família Bambusoideae, 
pertencentes a família das gramíneas. 

Matéria prima principal utilizada no projeto é cultivado, desenvolvido 
e explorado na UNESP, no câmpus de Bauru, desde o ano 1994, com o 
plantio de 25 espécies de importância tecnológica e econômica. A Figura 
1 mostra a espécie Dendrocalamus asper, muito utilizada na confecção de 
produtos e estruturas. 
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Figura 1: Espécie Dendrocalamus asper existente na Unesp 

Historicamente, o bambu tem acompanhado o ser humano fornecen-
do alimento, abrigo, ferramentas, utensílios e uma infinidade de outros 
itens. Atualmente, estima-se que contribua para a subsistência de mais 
de um bilhão de pessoas. Na China, homem e bambu estão unidos desde 
os tempos pré-históricos, sendo sua utilização reconhecida desde os anos 
1600 a 1100 a.C, conforme os mais antigos caracteres chineses.

O bambu possui cerca de 50 gêneros e 1250 espécies que se distribuem 
naturalmente dos trópicos às regiões temperadas, tendo maior ocorrência 
nas zonas quentes, tropicais e sub-tropicais da Ásia, África e América do 
Sul. Os bambus nativos crescem em todos os continentes, exceto a Europa, 
sendo que 62% das espécies são nativas da Ásia, 34% das Américas e 4% da 
África e Oceania.

Órgãos internacionais ligados à cultura do bambu recomendam a in-
trodução e experimentação com 19 espécies consideradas prioritárias, com 
base em critérios relativos à sua utilização, cultivo, processamento, recur-
sos genéticos e agro-ecologia. Muitas destas espécies prioritárias já foram 
introduzidas no Brasil e encontram-se adaptadas às nossas condições.

O bambu é uma planta que cresce mais rapidamente do que qualquer 
outra planta do planeta, levando em média de 3 a 6 meses para um broto 
atingir sua altura máxima de até 40 m em espécies gigantes, produzindo 
colmos anualmente sem a necessidade de replantio, com grande poten-
cial agrícola. Além de ser um eficiente sequestrador de carbono, apresenta 
excelentes características físicas, químicas e mecânicas para utilização na 
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construção e na confecção de produtos. Pode ser utilizado em refloresta-
mentos, na recomposição de matas ciliares, e também como um protetor e 
regenerador ambiental, bem como pode ser empregado em diversas aplica-
ções ao natural ou após sofrer um adequado processamento. A exploração 
da cultura do bambu e de sua cadeia produtiva pode beneficiar o meio 
ambiente, evitando o corte de árvores e matas nativas e gerar renda e em-
prego como também contribuir para fixar o homem ao campo (PEREIRA 
& BERALDO, 2007).

Sabe-se também que o bambu esteve presente em importantes cons-
truções históricas; como na composição dos primeiros aviões de Alberto 
Santos Dumont, na qual foram utilizados colmos de bambu; na estrutu-
ra da cúpula do Taj Mahal, uma das mais importantes construções da 
humanidade.

Sustentabilidade

O termo “sustentável” tem origem do Latim: sustentare (susten-
tar; conservar). Foi durante a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano (United Nations Conference on the Human 
Environment) em 1972, onde se começou a delinear o conceito de susten-
tabilidade. Nesta conferência foram discutidas as transformações nocivas 
ao ambiente feitas pelo homem e a necessidade de minimizar as consequ-
ências negativas destas transformações.

A sustentabilidade vem sendo falada cada vez mais devido às claras e 
perceptivas mudanças climáticas que são resultado das atividades devas-
tadoras do meio ambiente causadas pelo homem. A aceitação da sustenta-
bilidade pela sociedade é entendida como uma medida boa, de modo con-
sensual e que deve ser tomada. A sustentabilidade também é vista como 
uma medida econômica eficiente e beneficiaria a todos os cidadãos, e não 
apenas uma parte minoritária. (SCHWEIGERT, 2007). 

Trata-se de uma planta perene, renovável, eficiente sequestrador de 
carbono, de crescimento rápido, que produz colmos anualmente sem a 
necessidade de replantio, portanto mostra-se eficiente alternativa de com-
bate ao desmatamento indiscriminado de florestas relativo à utilização da 
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madeira nativa convencional. Além disso, ligado a essas características 
nota-se seu grande potencial agrícola.

A relação entre o uso consciente da matéria prima e as práticas eco-
lógicas está ligada ao design, e a ligação entre o conhecimento teórico-
-cientifico e criativo e o homem sendo o agente transformador do meio 
ambiente, tornasse impossível não relacionar o design com os processos de 
produção. (HAMAD, 2002). Isso mostra que design não está ligado apenas 
a beleza dos objetos, mas sim com questões que vão além da estética. A 
maneira como tudo vai ser produzido, os descartes, energia gasta no seu 
processo de produção, materiais utilizados, toda adaptação necessária no 
setor de produção é gerada a partir da relação entre variável ambiental e 
o design de produtos. (BITTENCOURT, 2001). Tudo passa a estar ligado 
diretamente com sustentabilidade e meio ambiente, passando a ser uma 
das prioridades da profissão. 

Aprendizado dentro da cadeia produtiva do bambu

Colheita de colmos

A colheita de colmos, como é vista na figura 2, ocorre o ano inteiro, 
porém, aumentando a frequência e quantidade de colmos colhidos duran-
te os meses de maio a agosto. Por se tratar da estação mais seca do ano, os 
colmos apresentam menor teor de umidade e amido durante esse período, 
havendo assim, um menor risco de danificações dos brotos e rachaduras 
nos bambus durante o período de secagem.

São colhidos colmos de no mínimo três anos de idade, visto que a par-
tir disto apresentam maior quantidade de fibras que aumentam a resistên-
cia mecânica do colmo.
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Figura 2: Colheita manual e mecanizada na Área Agrícola da UNESP de Bauru.

Manejo de moitas, produção de mudas e plantio

A colheita anual feita racionalmente é primordial para melhorar o 
desenvolvimento da moita, mantendo-a limpa, arejada, sadia e com boa 
produtividade (PEREIRA & BERALDO, 2007).

Para o manejo das touceiras de espécies presentes na área agrícola da 
UNESP, utiliza-se um sistema que identifica a idade do bambu através de 
demarcações de letras nos brotos que ocorrem anualmente e, até hoje, to-
dos os colmos maduros colhidos têm determinado suas dimensões físicas 
como o diâmetro à altura do peito (DAP), altura e massa verde (biomassa) 
para o controle de seu crescimento. Os colmos são colhidos utilizando-se 
motosserra e os as gemas sadias retiradas para a produção de mudas.

O plantio é feito conforme a demanda, tanto na Área Agrícola da 
UNESP, para expansão das pesquisas, quanto em outros locais nos quais 
o bambu beneficiará a comunidade. Um exemplo é o plantio de mudas em 
Área Comunitária do Assentamento Horto de Aimorés e distribuição de 
mudas para assentados plantarem em seus próprios lotes.

Tratamento

Existem diversas formas de tratamento do bambu, por fogo, imersão 
em água, imersão em químicos, entre outros. O tratamento mais usado no 
Laboratório é a imersão de seções do colmo ou ripas por 1 hora em solução 
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atóxica de octaborato de sódio, como é mostrado na figura 3. Por meio 
desse tratamento, os bambus são protegidos de insetos como “brocas” e 
carunchos que se alimentam do amido presente nas paredes do colmo, 
comprometendo a resistência física do mesmo.

Figura 3: Tratamento por imersão em octaborato de sódio.

Secagem

A secagem de colmos ou ripas de bambu pode ser feita de forma natural, 
em túnel de vento ou estufa. Após a colheita os colmos ou ripas são armaze-
nados para a secagem que varia de 3 a 4 semanas dependendo do clima do 
período. A porcentagem de umidade nas peças deve se encontrar abaixo de 
15% para sua utilização na confecção de placas de laminado colado, já que 
acima disso, a cola tem sua ação comprometida. As peças são verificadas 
periodicamente através do uso de um medidor de umidade como pode ser 
visto na figura 4. Pode-se utilizar ainda uma estufa presente no laboratório 
que mantem uma temperatura constante acelerando o processo de secagem 

Figura 4: Secagem e controle da umidade 
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Processamento de colmos

O processamento dos colmos de bambu, de acordo com a experiência 
do laboratório, ocorre com as seguintes etapas ilustradas na figura 5.

• Desdobro em serra circular destopadeira – corte transversal;
• Desdobro em serra circular refiladeira dupla – corte longitudinal;
• Beneficiamento em serra circular para retirada dos nós;
• Beneficiamento final em Plaina 2 faces para a obtenção de ripas;

Figura 5: Beneficiamento em destopadeira, refiladeira dupla e plaina 2 faces

Primeiramente, é feito o corte dos colmos em seções de 90 cm, tama-
nho padrão do laboratório. Em seguida, os colmos são cortados longitu-
dinalmente na serra circular refiladeira dupla com o auxilio de uma mesa 
móvel, etapa ilustrada na figura 6. As ripas ainda com casca e ligadas pelos 
nós do bambu ficam com a largura padrão que é regulada entre as serras. 
Este procedimento é repetido até completar o corte em toda a extensão da 
circunferência do colmo. 

Figura 6: Corte longitudinal em serra circular refiladeira
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As ripas são então separadas e os diafragmas internos são retirados 
com o a utilização de uma serra circular de mesa comum, como é mostra-
do na figura 7.

Figura 7: Ripas de bambu ainda “presas” pelo nó e retirada dos diafragmas 

Produção de BLaC (Bambu Laminado Colado)

Com as ripas de bambu todas prontas, inicia-se o processo de cola-
gem para a confecção de uma placa de BLaC. Nesse processo, o adesivo é 
passada em todas as ripas, uma a uma, e colocadas em uma prensa. Após 
a retirada da prensa, a placa passa na desengrossadeira para ficar plana e 
depois recebe o corte e acabamento de acordo com o projeto que está sendo 
executado. Todo processo pode ser visto na figura 8.
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Figura 8: Processo de colagem e confecção da painel em BLaC

A produção de Bambu Laminado Colado (BLaC) apresenta ser uma 
ótima alternativa a exploração madeireira, pois a partir de uma moita de 
bambu pode-se produzir diversos produtos, especialmente mobiliário 
como mesas, cadeiras, etc. Segundo Pereira & Beraldo (2007), se o bambu 
for colhido e manejado corretamente, o ato da colheita torna-se impercep-
tível para o ambiente, não modificando a paisagem ou plantação. Sobre 
o desmatamento continuo feito pelas indústrias madeireiras, os autores 
afirmam: “A escassez de madeiras tradicionais fatalmente levará o Brasil 
a racionalização no emprego de seus recursos naturais. Com o crescente 
desmatamento e o aumento da pressão sobre as florestas tropicais, bem 
como sobre as áreas de reflorestamento, torna-se cada vez mais necessária 
à busca por materiais renováveis e por soluções alternativas capazes de ate-
nuar em parte este processo. Produtos a base de bambu laminado colado, 
tais como pisos, chapas, painéis, cabos para ferramentas manuais ou agrí-
colas, compensados, componentes de construção civil, indústria moveleira 
entre outros, são possíveis de serem obtidos por meio do processamento 
do colmo”.
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Projeto Taquara

O Projeto Taquara teve início em 2009 com o bolsista do Projeto 
Bambu e aluno de design de produto Rodrigo Carneiro Rocha. Depois da 
elaboração dos primeiros produtos, observou-se a necessidade de agregar 
mais alunos ao projeto e a possibilidade de desenvolver dentro do Projeto 
Bambu um Projeto de Extensão, podendo assim transmitir maior conhe-
cimento e formação aos alunos interessados na área da sustentabilidade e 
desenvolvimento de protótipos, além de capacitar anualmente novos alu-
nos e por extensão à comunidade local. 

O Taquara é um grupo horizontal, composto por alunos de diversos 
cursos da UNESP de Bauru como Design, Arquitetura, Artes Visuais, 
Relações Públicas, Rádio e TV, Jornalismo, Engenharia, entre outros. Com 
renovação anual, conta com processo seletivo planejado pelos alunos que 
envolve diversas atividades didáticas, já capacitando os possíveis membros 
e interessados na cadeia produtiva do bambu, como plantio, atividades de 
produção na oficina e lúdicas. 

A multidisciplinaridade é muito importante no contexto atual, per-
mitindo a troca de conhecimentos nas mais diversas áreas, fazendo com 
que engenheiros e designers, ou artistas e arquitetos aprendam a executar 
trabalhos em grupo alcançando ótimos resultados.

O foco é a transmissão de conhecimento para beneficiamento da co-
munidade, realizando o tripé da extensão universitária (pesquisa - ensino 
- extensão) e elaborando assim projetos de produtos sustentáveis, oficinas 
de capacitação e trabalho com comunidades locais, destacando as diversas 
atividades desenvolvidas. 

Acadêmico

Dentro do Projeto Taquara existe uma produção acadêmica. 
Proveniente de membros, ex-membros e alunos que o conhecem, dividem-
-se em Iniciações Científicas, Trabalhos de Conclusão de Curso, Mestrados 
e artigos para congressos.
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O Projeto já participou de congressos com apresentação de pôster e 
publicação de artigos, com é mostrado na figura 9. O grupo acredita que é 
muito importante estar presente no meio acadêmico apresentando o pro-
jeto nos mais variados lugares, sempre divulgando o trabalho que é feito e 
a cultura do bambu.

Figura 9: Alunos apresentando o projeto em congressos

Além da extensão, o Taquara está presente na pesquisa, como 
Iniciação Científica, que é renovada anualmente, intitulada como: “Design 
Sustentável com Bambu (Capacitação e geração de renda para comunida-
des)” formando e capacitando diversos alunos. A pesquisa é apresentada 
anualmente em congressos de iniciação, como pode ser observado na fi-
gura 10, e já recebeu menção honrosa por todo o trabalho desenvolvido.
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Figuras 10: Apresentação da Iniciação Cientifica 

O TCC da aluna Junia Kimura é outro exemplo de produção acadêmi-
ca; elaborado enquanto ela fazia parte do Taquara. Seu projeto fez uso do 
BLaC e a partir de uma conexão entre mobiliário e origami, foi desenvol-
vido um móvel multifuncional que faz uso dos princípios das dobras do 
origami. A partir da leitura desse trabalho, nota-se que a autora encontrou 
no contato com o bambu, proporcionado pelo projeto Taquara, uma alter-
nativa de material.Além disso, o conhecimento técnico de produção do 
BLaC foi adquirido dentro do projeto, possibilitando à autora produzir ela 
mesma o protótipo. 

O aluno Bruno Perazzelli Farias Ramos foi um membro do projeto e 
desenvolveu tanto o seu TCC, que foi uma cadeira de balanço assumin-
do idéias do Ecodesign, quanto sua dissertação de mestrado intitulada: 
“Chaise Estações, uma cadeira de descanso utlilizando bambu laminado 
colado curvado”.

Social

A participação em eventos gera visibilidade ao projeto e possibilita a 
disseminação do conhecimento sobre o bambu e suas possibilidades Além 
disso, o contato direto com crianças, estudantes e a comunidade em geral, 
é uma forma eficiente e prática de transmissão do conhecimento adquiri-
do dentro da universidade e do projeto.
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O Taquara já participou de diversos encontros regionais e semanas 
acadêmicas (Interdesigners) com instalações, oficinas, bazares e seminá-
rios de produção acadêmica (SePA), como pode ser visto na figura 11.

Figura 11: Oficinas, bazar e instalações

O “Bamboo Weekend” foi um evento criado com a intenção de envol-
ver a extensão do projeto com a comunidade e universidade. Organizado 
pelo Projeto Taquara em parceria com o Projeto SOMA, o evento acon-
teceu em dois dias. No primeiro dia foi realizada uma aula de Yoga no 
Bambuzal e o segundo dia contou com uma aula de Aikido ministrada 
pelo Projeto de Extensão Aikido na UNESP; um almoço na praça das salas 
50’s com o pessoal que fez parte do evento juntamente com o “Bambuzão 
Ilustrado” tendo uma mesa para fazerem ilustrações enquanto se intera-
giam; e por fim uma Oficina de Caligrafia com Penas de Bambu. Todas as 
atividades realizadas são mostradas na figura 12.
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Figuras 12: Atividades realizadas no Bamboo Weekend

Desde 2009, já foram realizados cinco mostras do projeto Bambu. Os 
eventos acontecem em novembro, durante dois dias, chamando a atenção 
de profissionais de outras cidades e estados, além da mídia local. Além da 
exposição dos produtos produzidos ao longo do ano, são realizadas pales-
tras e oficinas abertas ao público. A figura 13 mostra os alunos membros 
do projeto durante a exposição.

Figura 13: V Mostra Projeto Bambu.
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A extensão do Taquara é feita de diversas formas, uma delas é a rea-
lização de atividades em parcerias com escolas e comunidades, principal-
mente com crianças. Ao longo do projeto já foram ministradas oficinas 
de pipa, mandala, caligrafia com pena de bambu, construção de bancos 
e apresentação de filmes (Cine Taquara). A figura 14 mostra algumas das 
atividades já realizadas.

Figura 14: Atividades realizadas em parcerias.

Produtos

São elaborados diversos produtos anualmente, principalmente por 
alunos de Design, mas não se restringindo a estes. Bambu in natura ou 
processado apresenta uma gama de soluções para mobiliários, utensílios 
domésticos e estruturas, que tomam as mais diversas formas. A produção é 
normalmente artesanal e sempre busca respeitar os preceitos da sustenta-
bilidade em benefício do meio ambiente, aplicando teorias de projeto bem 
como metodologias de criação e execução de modelos.

A maior parte desses produtos são protótipos, frutos de projetos e es-
tudos desenvolvidos por alunos. Mostram-se então importante parte do 
aprendizado, não apenas sobre esse material tão rico, mas também em re-
lação ao uso do maquinário, viabilidade de projetos, trabalho em grupo, 
entre outros. A figura 15 mostra alguns exemplos de produtos desenvolvi-
dos dentro do projeto Taquara.
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Figura 15.:Bancos e cadeiras desenvolvidos por alunos.

A figura 16 mostra outras possibilidades de produção com o bambu, 
também desenvolvidas por membros do projeto taquara.

Figura 16: Banco, shape penny e mesa de centro.

Além dos produtos físicos, alunos de design gráfico desenvolvem toda 
a identidade visual, mídia e divulgação do projeto. Uma parte dessa produ-
ção pode ser observada na figura 17, na qual há imagens de divulgação de 
eventos destinadas as redes sociais, e ilustrações de datas comemorativas.
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Figura 17: Produtos gráficos.

Considerações finais

O bambu é uma matéria prima com muitas qualidades, mas atualmen-
te é pouco utilizada em nosso país devido a fatores como custo, dificulda-
des com seus maquinários específicos e pelo uso da madeira ser mais fácil 
e barato. Com suas propriedades sustentáveis e sua versatilidade, o bambu 
vem crescendo no mercado e cada vez mais caindo no gosto do publico. 
Produtos de bambu, seja ele in natura ou processado, vêm ganhando espa-
ço no mundo contemporâneo. 

Relativo à formação do aluno, o contato com um novo material, toda 
sua cadeia produtiva, o desenvolvimento de projetos, o contato com a co-
munidade e um grupo de trabalho multidisciplinar, interfere tanto profis-
sionalmente quanto pessoalmente na vida do cidadão.

O Taquara tem como uma de suas características principais a preocu-
pação com a sustentabilidade, criando um pensamento critico e consciente 
entre os alunos sobre ações cotidianas e assim replicando esse ideal em 
todas as esferas do ensino.
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A participação em eventos, congressos e atividades proporcionadas 
pelo projeto ajuda a disseminar o conhecimento sobre o bambu e sua cul-
tura. Poder levar tal conhecimento a lugares que não tem tanto contato 
com o material é muito importante para a sua adesão e para o futuro, cons-
cientizando uma produção mais sustentável, assunto que é muito discuti-
do nos dias de hoje.
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3
Projeto IluminAÇÃO

ANDRÉ NUNES DE SOUZA
FERNANDA MARTIM BIANCO

LETÍCIA MARQUES MENDES

Introdução 

O IluminAÇÃO é um projeto de extensão universitária com fins educacio-
nais, técnicos e sociais que tem como objetivo levar a visão do consumo cons-
ciente de energia elétrica à comunidade bauruense. O projeto conta com alunos 
dos cursos de Engenharia Elétrica e de Psicologia, além de manter parcerias com 
outros projetos da UNESP, promovendo, dessa forma, uma interdisciplinaridade 
que agrega conhecimentos de áreas distintas e contribui para a criação de méto-
dos e materiais mais eficazes. 

O projeto surgiu em meados de 2005, pela então presidente do ramo estu-
dantil IEEE da Faculdade de Engenharia de Bauru – Unesp, Natália Reolon dos 
Santos e, até hoje, o grupo vem buscando apoio, parcerias e novos alunos para 
que o projeto tenha sempre continuidade, avançando na execução das ideias pla-
nejadas. Com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária (PROEX), o pro-
jeto propõe-se a educar e conscientizar o público a reduzir o consumo de energia 
elétrica, utilizando-a de forma segura, minimizando os desperdícios e diminuin-
do os riscos de acidentes domésticos. Essa conscientização é feita evidenciando 
as consequências de maus hábitos e mostrando os resultados positivos do uso 
racional da energia elétrica na qualidade de vida dessas pessoas. O principal alvo 
do IluminAÇÃO são crianças com idade escolar, principalmente as que estão 
cursando o ensino fundamental, de 1º a 5º ano, porém o grupo também realiza 
ações para todas as idades. 
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 Metodologia 

O projeto desenvolve ações em diferentes frentes, que se diferenciam em seus 
propósitos imediatos, porém estão articuladas entre si para que os objetivos do 
projeto se concretizem. O IluminAÇÃO se apresenta para o público por meio de: 
slides didáticos, teatro de fantoches, a maquete de uma casa, questionários, carti-
lhas e oficinas, e desenvolve tecnologias, como o ChuvECO (Chuveiro Ecológico). 

Slides didáticos 

Uma das frentes de trabalho é responsável pela realização de palestras, 
com duração média de uma hora e meia. Durante as palestras são abordados 
os seguintes temas relacionados à energia elétrica: conceitos básicos; geração, 
transmissão e distribuição; dicas de economia; definição do horário de pico; se-
gurança no dia a dia; a importância do caráter sustentável em seu uso e os im-
pactos ambientais de sua produção e do descarte de materiais. Esses conteúdos 
são transmitidos através de materiais adaptados à faixa etária dos ouvintes. Em 
apresentações feitas para crianças com idade escolar, o material utilizado tem ca-
ráter lúdico, respeitando a fase do desenvolvimento na qual a criança se encontra 
e priorizando maior entendimento sobre o conteúdo que está sendo exposto. Para 
isso, utiliza-se de slides com muitas figures ilustrativas. A Figura 1 mostra uma 
apresentação do projeto para crianças de uma escola da rede pública e a Figura 2 
apresenta as atividades desenvolvidas no projeto.
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Figura 1: apresentação do projeto para crianças de uma escola da rede pública.

 

Figura 2: Slides didáticos utilizados pelo Projeto em suas  apresentações para crianças.
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 Teatro de fantoches 

Para melhor atingir crianças de todas as idades, foi elaborado um teatro 
de fantoches que segue um roteiro que conta perigos cotidianos, relacionados 
à energia elétrica, que as crianças podem enfrentar no dia a dia. Estas situações 
são contadas através de três personagens do Projeto IluminAÇÃO: o Huguinho, 
a Dudinha e o Super Raio. O Huguinho é o personagem que sempre faz as coisas 
erradas, como trocar a temperatura do chuveiro sem desligá-lo e solta pipa perto 
de fios elétricos, por exemplo. A Dudinha é sua amiga que sempre está atenta a 
esses perigos, e quando ela vê Huguinho fazendo coisas erradas, chama o Super 
Raio para ajudá-lo e explicar o que ele está fazendo errado e o perigo disso. A 
Figura 3 apresenta  os personagens do Teatro de Fantoches.

Figura 3: Teatro de Fantoches.

Casa interativa 

O grupo conta com a maquete de uma casa, que foi fornecida pela CPFL 
e modificada pelos membros do projeto, na qual simula-se o consumo real de 
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energia elétrica de uma residência. Deste modo, os ouvintes podem associar o 
conhecimento adquirido durante a palestra com conteúdos de sua vida cotidiana 
(Figura 4). 

Figura 4: Casa Iterativa do consumo de energia residencial.

Questionários 

Foi desenvolvido pelos membros do Projeto IluminAÇÃO um questionário 
(Anexo 1) que é utilizado para avaliar, após a apresentação, se as crianças com-
preenderam os conceitos básicos sobre a energia elétrica, suas fontes de obtenção, 
e os impactos de seu mau uso. O objetivo de tal questionário é verificar se as apre-
sentações realizadas estão sendo eficazes, buscando uma melhoria constante dos 
materiais utilizados pelo grupo. 

Materiais didáticos e lúdicos 

Os integrantes do Projeto IluminAÇÃO desenvolveram materiais didáticos 
e lúdicos para a população atingida pelas ações do projeto. Foram elaborados 
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dois tipos de cartilhas, uma mais didática, que é direcionada para divulgação 
no meio acadêmico e para adultos da comunidade, e uma com atividades lúdicas 
que é entregue para as crianças após as apresentações, contendo caça-palavras e 
palavras cruzadas. Também foram desenvolvidos ímãs de geladeira e adesivos 
que servem como lembretes de ações cotidianas que auxiliam na economia de 
energia elétrica. Um jogo de tabuleiro também foi criado para observar a com-
preensão das crianças acerca das apresentações, pois contém perguntas de te-
máticas abordadas durante a mesma. O grupo considerou que essa divisão entre 
materiais didáticos e lúdicos seria mais adequada pois, respeitando a fase do 
desenvolvimento da criança, garante-se uma maior eficácia da apropriação do 
conhecimento aprendido. A Figura 5 apresenta  os materiais didáticos e lúdicos 
utilizados nas apresentações do grupo.

 

 
Figura 5: Materiais didáticos e lúdicos.
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Oficina de cata-vento 

Desde 2012 o Projeto IluminAÇÃO tem parceria com o Projeto Ao vivo e 
em cores da Unesp de Bauru, que realiza ações voluntárias de revitalização de 
espaços públicos da cidade de Bauru. Através dessa parceria o IluminAÇÃO já 
visitou 4 escolas de ensino fundamental da rede municipal, realizando stands e 
oficinas de cata-vento. Em tal oficina os membros do projeto introduzem para 
as crianças o conceito de energia elétrica, com ênfase nas que são sustentáveis, 
como energia solar e eólica, e apresentam um desafio para as crianças: elas de-
vem construir um cata-vento ou uma base que sustente a hélice e, ao mesmo 
tempo, permita que ela gire. A oficina dura em média 40 minutos e os membros 
oferecem modelos e ajudam as crianças na execução do material. Concluída a 
oficina, as crianças podem levar para suas casas o que foi construído. Já no stand, 
ficam expostos os materiais do projeto, como a Casinha, o teatro de fantoches e o 
jogo de tabuleiro, e os membros ficam à disposição dos visitantes, contando mais 
sobre o projeto.  A Figura 6 ilustra uma oficina de cata-vento e a Figura 7 mostra 
as crianças interagindo com a montagem de peças para a oficina.

Figura 6: Oficina de cata-vento.
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Figura 7: Crianças participando das atividades em sala de aula.

ChuvECO 

Dentre as ações do IluminAÇÃO, destacam-se o desenvolvimento e a con-
strução de dispositivos para a redução do consumo de energia elétrica a fim de 
que sejam instalados após testes experimentais, que inicialmente acontecerão 
em comunidades locais. O principal dispositivo desenvolvido pelo projeto é o 
aquecedor solar de baixo custo, feito com garrafas pet, embalagens Tetra Pak e 
canos de PVC, denominado “ChuvECO” (Figura 8). 

Figura 8: Esquema de um aquecedor de baixo custo. (Fonte: http://eficienciaenergeticaucpel.
blogspot.com.br/2013/12/aquecedor-solar-projeto-feito-com. html)
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Resultados e discussão 

Desde 2006 o projeto realiza apresentações em escolas de ensino fundamen-
tal, universidades e centros educacionais e comunitários. A aceitação percebida 
pelos membros em relação às apresentações é grande, pois desde o momento que 
estes contatam a escola, os funcionários e professores já demonstram muito in-
teresse e empolgação, e no dia da apresentação as crianças os recebem com muito 
entusiasmo. Durante a apresentação as crianças são muito participativas, fazen-
do e respondendo perguntas, relatando histórias relacionadas ao tema, demon-
strando grande interesse pela casa interativa e, principalmente, pelo teatro de 
fantoches. 

É difícil quantificar os resultados do projeto já que este abrange um grande 
número de pessoas, sendo que, diretamente atinge as crianças e, indiretamente, os 
funcionários da escola, professores e familiares das mesmas. Após as intervenções 
realizadas é possível perceber que os indiví- duos, principalmente as crianças, 
imediatamente começam a pensar mais sobre os impactos do desperdício da 
energia elétrica tanto nas questões ambientais quanto em relação ao orçamento 
familiar, começando a desenvolver um sentimento de pertencimento à sociedade 
que pode contribuir tanto com a preservação do meio ambiente como quanto no 
auxílio à degradação do mesmo. 

Recentemente o IluminAÇÃO se vinculou com o projeto de extensão da 
Unesp chamado Ao Vivo e em Cores, de cunho social, que realiza intervenções 
em escolas públicas de Bauru. Tal parceria oferece, no dia das intervenções, uma 
oficina para as crianças, na qual se fala sobre maneiras sustentáveis para a ob-
tenção de energia elétrica, como a energia eólica, e em seguida, os alunos são 
convidados a construir um cata vento, remetendo às turbinas que dão origem à 
energia eólica. 

Perspectivas futuras 

Para o futuro do projeto, o grupo visa à construção de uma nova maquete de 
casa, seguindo os moldes da já existente, porém se utilizando de novas tecnolo-
gias, como Smart Home, deixando-a mais sustentável. Outra perspectiva que o 
grupo possui é a instalação do “ChuvECO” para fins de teste e, posteriormente 
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sua instalação em residências de bairros carentes da região. O IluminAÇÃO tam-
bém pretende aumentar seu alcance, através de recrutamento de novos membros 
e de outros cursos, como Arquitetura e Pedagogia. O projeto tem como objetivo 
o aumento do número de palestras, atingindo, também, outras faixas etárias, 
como adolescentes e adultos. Pretende-se manter as parcerias já existentes e criar 
novas com projetos de cunho social. Como subsídio para alcançar tais perspec-
tivas, o projeto buscará auxílio financeiro através de patrocínios e parcerias com 
empresas de Bauru e região. 

Considerações finais 

O projeto tem a finalidade de levar a racionalização do consumo de energia 
elétrica para a população partindo da premissa de que é possí- vel usufruir dos 
benefícios da energia elétrica sem desperdiçá-la. Também parte da premissa de 
que a utilização racional de energia é importante tanto para o consumidor, quan-
to para o país, pois seu uso desenfreado pode gerar impactos no mundo inteiro. 
Neste ano de 2017 o IluminAÇÃO continua realizando as seguintes atividades 1) 
palestras em escolas, comunidades e universidades, 2) parcerias com empresas 
do setor elétrico, e 3) constante renovação do material didático a fim de sempre 
trazer novidades e atualizações nas apresentações. 
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Anexo 1 - Questionário utilizado com as crianças 

1- Quais das usinas abaixo geram energia elétrica usando, respectivamente, a força 
da água e dos ventos? 
a)  Termoelétrica e Solar 
b)  Eólica e Solar 
c)  Hidrelétrica e Eólica 
d)  Hidrelétrica e Termoelétrica 
e)  Solar e Hidrelétrica 

2- Marque quais são as fontes de energia renovável:
(   ) Solar
(   ) Eólica
(   ) Termoelétrica
(   ) Hidrelétrica
(   ) Nenhuma das anteriores 

3- “Uma das desvantagens da geração de energia ____________ é poluir muito o 
meio ambiente, pois emite gases devido a queima de combustíveis”.
Qual é o termo que melhor cabe no espaço em branco da frase acima?
a)  Eólica
b)  Solar
c)  Termoelétrica
d)  Hidrelétrica
e)  Nenhuma fonte de energia polui o meio ambiente

4- Quais dos itens abaixo melhor descreve a definição de horário de pico?
a) É aquele horário no qual há maior emissão de gases pelas hidrelétricas
b)  É o horário onde há menor consumo de energia pela população
c)  É o horário onde se adianta 1h do horário normal para melhor aproveitar a 

luminosidade natural 
d)  É o horário entre 18h e 21h, no qual há o maior consumo de energia. Esse horário 

coincide as atividades de consumo de energia de maioria da população 
e)  Esse horário não existe e tem origem no folclore brasileiro 

5- Qual é a principal consequência do desperdício de energia para o meio ambiente?
a)  A energia fica mais cara
b)  Diminui a quantidade de água das hidrelétricas e pode faltar energia no futuro
c)  Há maior produção de energia pelas termoelétricas e, consequentemente, há 

maior emissão de gases, poluindo ainda mais a atmosfera
d)  Maior poluição pelas usinas eólicas, pois para mover a hélice do gerador, 

necessita-se de combustível
e)  Não há consequência em relação ao meio ambiente
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6- Marque qual sentença está certa (C) e qual está errada (E) de acordo com as dicas 
de economia de energia:
(   ) dormir com a TV ligada
(   ) Durante o dia, para iluminar o ambiente, preferir a luz do sol ao invés de 

lâmpadas
(   ) demorar no banho
(   ) não demorar no banho
(   ) não deixar lâmpadas acesas quando ninguém estiver usando
(   ) evitar o consumo de energia no horário de pico (entre 17h e 21h)
(   ) deixar a porta da geladeira aberta desnecessariamente 

7- Marque qual sentença está certa (C) e qual está errada (E) de acordo com as dicas 
de segurança com eletricidade:
(   ) não tem perigo soltar pipa com cerol, perto de fios de alta tensão
(   ) não ligar muitos aparelhos em uma mesma tomada
(   ) é permitido mudar a posição de verão/inverno do chuveiro com ele ligado
(   ) recomenda-se desligar um aparelho puxando pelo fio
(   ) não introduzir nenhum objeto estranho dentro das tomadas
(   ) em dias de chuva, desligar todos os aparelhos da tomada
(   ) pode-se tocar em fios de eletricidades soltos e desencapados

8- De acordo com os fenômenos abaixo: 
I)  Aquecimento Global (ou agravamento do efeito estufa)
II)  Erosão
III) Neblina
IV) Furacão
V)  Chuva Ácida

Quais são causados pela emissão de gases termoelétricas
a)  I e IV
b)  I e V
c)  II e III
d)  II e IV
e)  III e V

9- O que melhor se relaciona com o aquecimento global?
a)  Agravamento do efeito estufa pela emissão em excesso de gases poluentes
b)  A emissão de gases poluentes pelas termelétricas não tem relação com o 

aquecimento global
c)  Economizar energia contribui para o agravamento do aquecimento global
d)  A chuva ácida é o principal fenômeno que contribui para ocorrer o aquecimento 

global
e)  O aquecimento global ocorre devido aos gases que não deixam o calor entrar na 

atmosfera

10- Escreva quais hábitos de economia de energia que você pratica na sua casa.
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4
Projeto GeraSol 

Energia Solar para Crianças e Adolescentes

ALCEU FERREIRA ALVES
MÁRIO EDUARDO BORDON

WALLACE GABRIEL DE SOUZA

Apresentação

O uso crescente das fontes alternativas de energia tem estimulado a 
procura por conhecimentos técnicos sobre as opções de produção de ener-
gia disponíveis e seus modos de utilização. Concomitante à busca de novas 
formas de geração de energia, a discussão sobre questões ambientais nos 
anos iniciais da formação escolar aparece em um contexto de preocupa-
ções com a degradação do meio ambiente a partir do uso intensivo dos 
recursos naturais e da poluição causada pelo homem para a satisfação de 
suas necessidades. Em vista deste cenário, apoiado nos resultados de pes-
quisa, e em algumas atividades extensionistas anteriores na Faculdade de 
Engenharia de Bauru, um pequeno grupo de pesquisadores formado por 
um professor-coordenador e dois alunos voluntários iniciou a tarefa de or-
ganizar atividades que pudessem compartilhar os conhecimentos técnicos 
desenvolvidos na UNESP com professores e estudantes de escolas de nível 
fundamental e médio. A experiência da discussão e busca por atividades 
que pudessem despertar o interesse sobre geração de energia elétrica a par-
tir de fontes limpas e renováveis, e sua utilização de forma racional, cul-
minou com a formatação do Projeto GeraSol, uma ideia que surgiu como 
uma possibilidade de levar aos jovens estudantes, notadamente crianças e 
adolescentes, noções de sustentabilidade e consumo consciente, além do 
uso racional das fontes de energia disponíveis.
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Fundamentação Teórica e Motivação

Energia Solar – Quase todas as fontes de energia – hidráulica, bio-
massa, eólica, combustíveis fósseis e energia dos oceanos – são formas in-
diretas de energia solar, pois é o Sol que atua nos processos formadores 
das chuvas, na movimentação das massas de ar sobre a superfície da terra, 
dentre outros, transferindo sua energia para outros processos, os quais po-
dem ser aproveitados diretamente ou armazenam essa energia para futu-
ra utilização. Além disso, a radiação solar pode ser utilizada diretamente 
como fonte de energia térmica, para aquecimento de fluidos e ambientes 
e para geração de potência mecânica ou elétrica. Pode ainda ser converti-
da diretamente em energia elétrica, por meio de efeitos sobre determina-
dos materiais, entre os quais se destacam o termoelétrico e o fotovoltaico 
(ANEEL, 2005).

A Energia Solar Fotovoltaica é a energia obtida através da conversão 
direta da luz em eletricidade (Efeito Fotovoltaico). O efeito fotovoltaico, 
relatado por Edmond Becquerel, em 1839, é o aparecimento de uma dife-
rença de potencial nos extremos de uma estrutura de material semicon-
dutor, produzida pela absorção da luz. A célula fotovoltaica é a unidade 
fundamental do processo de conversão. O desenvolvimento da tecnologia 
apoiou-se inicialmente na busca, por empresas do setor de telecomunica-
ções, de fontes de energia para sistemas instalados em localidades remo-
tas. O segundo agente impulsionador foi a corrida espacial, pois a célula 
solar era, e continua sendo, o meio mais adequado (menor custo e peso) 
para fornecer a quantidade de energia necessária para longos períodos 
de permanência no espaço. Outro uso espacial que impulsionou o desen-
volvimento das células solares foi a necessidade de energia para satélites. 
A crise energética de 1973 renovou e ampliou o interesse em aplicações 
terrestres. Porém, para tornar economicamente viável essa forma de con-
versão de energia, seria necessário, naquele momento, reduzir em até 100 
vezes o custo de produção das células solares em relação ao daquelas cé-
lulas usadas em explorações espaciais. Modificou-se, também, o perfil das 
empresas envolvidas no setor. Nos Estados Unidos, as empresas de petró-
leo resolveram diversificar seus investimentos, englobando a produção de 
energia a partir da radiação solar (CRESESB, 1999).
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Na última década, a obtenção da energia elétrica a partir da luz solar 
obteve maior destaque entre as tecnologias de produção de energia, uma 
vez que não gera resíduos de qualquer natureza e não interfere no meio 
ambiente, tratando-se de uma fonte limpa e inesgotável. Este fato está as-
sociado à compreensão da dimensão universal dos problemas decorrentes 
da exploração e utilização dos combustíveis fósseis, do esgotamento das 
reservas existentes e a poluição do meio ambiente que lhes está associada. 
A tecnologia de geração de eletricidade fotovoltaica disseminou-se, ha-
vendo um sensível aumento na eficiência dos sistemas e drástica redução 
nos custos, principalmente em função do aumento da escala de produção 
dos componentes dos painéis fotovoltaicos, tornando esta fonte de energia 
economicamente viável.

Educação Tecnológica – O desenvolvimento científico e tecnológico 
experimentado pela humanidade a partir do século XX produziu conhe-
cimentos a uma velocidade jamais experimentada antes na história. A es-
treita união da ciência e da técnica permitiu ao homem penetrar cada vez 
mais intimamente no mecanismo dos fenômenos naturais, dominando 
fontes cada vez mais eficazes de energia, que para seus antepassados eram 
invisíveis e inacessíveis. A era moderna descobriu energias desconheci-
das, passando pela substituição das fontes naturais de energia pelas fontes 
artificiais de energia motora, como o uso intensivo das turbinas hidráu-
licas, os aperfeiçoamentos do motor a explosão, a conquista dos céus e 
do espaço, e a chegada às profundezas dos oceanos com a invenção do 
submarino (DUCASSÉ, 1987 apud VERASZTO, 2004).

Neste contexto justifica-se a inserção do Ensino Tecnológico desde 
as primeiras séries do Ensino Fundamental com o objetivo de se formar 
cidadãos cada vez mais críticos e participantes, aptos a encararem uma 
sociedade estruturada tecnologicamente. É importante frisar que tecno-
logia não significa os produtos mais sofisticados que estão ganhando o 
mercado neste exato momento; tecnologia se refere a um conceito muito 
mais abrangente que remete às transformações causadas na natureza pelo 
homem para melhorar as condições de vida de seu grupo (VERASZTO, 
2004).
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Motivação – Os primeiros resultados das pesquisas com energias 
renováveis desenvolvidas no Departamento de Engenharia Elétrica da 
Faculdade de Engenharia de Bauru surgiram em 2008 com a publicação 
de trabalhos na área de energia solar fotovoltaica. A divulgação destes re-
sultados em meios de comunicação em massa, como revistas, jornais de 
notícias e televisão, levaram até um público externo ao meio acadêmico 
a informação que havia pessoas com capacitação técnica e conhecimen-
to sobre um assunto, até então, novo para a população em geral. Como 
resultado desse interesse, vislumbrou-se a possibilidade de transformar a 
comunicação científica em uma linguagem mais acessível, de modo que 
um público maior pudesse conhecer a tecnologia de geração de energia a 
partir do Sol. O primeiro passo seria elaborar palestras e discussões para 
difundir esse conhecimento. Como desdobramento desta tarefa e ainda na 
busca por uma comunicação mais eficiente, entendeu-se que um público 
ávido por novas tecnologias e informações são as crianças que, ao se depa-
rarem com a ‘novidade’ de uma maneira lúdica, poderiam absorver a ideia 
e levá-la adiante, seja em seus ambientes atuais como a escola e a família, 
como também para seu futuro enquanto cidadãos e profissionais.

Surge neste cenário a oportunidade de organizar o trabalho em forma 
de projeto de extensão, com equipe, tarefas e objetivos bem definidos e 
organizados.

Metodologia e Materiais

A proposta inicial do projeto de extensão previa a apresentação da tec-
nologia solar fotovoltaica a estudantes de ensino médio e de ensino fun-
damental; pretendia-se que grupos de estudantes viessem até o campus da 
UNESP de Bauru, conhecessem o Laboratório de Pesquisas em Energia 
Solar da Faculdade de Engenharia de Bauru (SOLAR LAB), assistissem 
palestras e explicações, e em seguida participassem de atividades lúdicas 
em laboratório com o uso de material didático para estimular neles a cons-
ciência ambiental através de jogos educativos envolvendo brinquedos mo-
vidos a energia solar. Esta proposta inicial precisou ser alterada em função 
de dificuldades logísticas, já que as escolas inicialmente contatadas não 
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dispunham de meios para deslocar seus estudantes, e mesmo espaço em 
suas agendas para introduzir a proposta devido ao tempo que demandaria 
o transporte e as atividades propriamente ditas.

Após a seleção dos alunos bolsistas e reuniões para discussão das es-
tratégias de trabalho, optou-se por levar o máximo de informações direta-
mente às escolas que demonstrassem interesse em recebê-las. A estratégia 
adotada mostrou-se bastante interessante, pois permitiu que se alcançasse 
o principal objetivo proposto, que era difundir o conhecimento gerado in-
tramuros na Universidade para um público jovem, ávido por novos conhe-
cimentos, como forma de divulgar a ciência em uma linguagem acessível, 
através de atividades lúdicas, que estimulassem e desafiassem os jovens 
estudantes a conhecê-la.

Através das atividades desenvolvidas foi possível apresentar uma ini-
ciação ao assunto (uso da energia solar), enfocando a tecnologia utilizada e 
as questões ambientais envolvidas através de palestra com uso de projetor 
multimidia e apresentação em PowerPoint. Após cada palestra, o grupo 
de estudantes discutia os assuntos apresentados com os alunos bolsistas 
do curso de Engenharia Elétrica, e em seguida participavam de atividades 
educativas compostas por construção de carros movidos a energia solar 
(brinquedos), seguidas de competição (corrida) com estes carros.

A construção dos carros deveria ser uma etapa do trabalho na qual as 
crianças pudessem participar de forma ativa, recortando, colando, ligando 
fios e, por fim, fazendo com que os brinquedos se movimentassem sob 
a luz do Sol. Optou-se por um modelo de baixíssimo custo, construído 
com materiais como papelão, elástico, pneus de borracha reciclada, dentre 
outros.

Histórico das Atividades Realizadas e Resultados

O Projeto GeraSol – Energia Solar para Crianças e Adolescentes – teve 
seu início efetivo na segunda quinzena do mês de abril de 2013, assim que 
a Pró-Reitoria de Extensão da UNESP divulgou os resultados da seleção 
para aquele ano e liberou recursos para as atividades programadas, além 
de duas bolsas para os alunos participantes. Neste primeiro ano, houve 
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seleção dos bolsistas e reuniões para discussão das estratégias e definição 
dos trabalhos durante o mês de abril, sendo que nos meses de maio, junho, 
julho, agosto e setembro os bolsistas trabalharam no desenvolvimento dos 
brinquedos, com a pesquisa de preços e aquisição dos componentes, defi-
nição dos materiais e layout (Figura 1) do brinquedo a ser construído.

Figura 1: Carrinho movido a energia solar – V.01

Houve uma etapa de contatos e agendamento das escolas a serem aten-
didas, e em seguida, as visitas. A cada nova visita, os protótipos eram aper-
feiçoados e as atividades rediscutidas de modo a aprimorar continuamente 
a atividade ao longo do desenvolvimento do projeto. Foi desenvolvida a 
apresentação em PowerPoint (Figura 2) utilizando uma linguagem ade-
quada à faixa etária do público-alvo (crianças entre 11 e 13 anos, principal-
mente) e foi feita divulgação nos meios de comunicação.

 

Figura 2: Slides da apresentação GeraSol
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Um estudante do curso de Design, da Faculdade de Arquitetura, Artes 
e Comunicação do campus de Bauru, atuou como voluntário e desenvol-
veu um logotipo (Figura 3) para o Projeto.

Figura 3: Logotipo (Identidade Visual) – Projeto GeraSol

O logotipo expressa em linguagem visual os princípios do trabalho: 
uma tomada de energia elétrica (representando a geração, a eletricidade), 
no formato de uma ‘caretinha’ sorrindo (para identificação com as crian-
ças), sendo que a tomada é o miolo de um desenho estilizado da flor do 
girassol, uma referência ao nome fantasia escolhido (GeraSol), assim como 
a planta que melhor representa a interatividade da natureza com o Sol, ao 
seguir sua luz ao longo do dia. Por fim, foi escolhida a cor amarela, que é a 
cor predominante no espectro solar.

Ao final do primeiro ano de atividades, os resultados foram altamente 
satisfatórios por terem atingido os objetivos propostos. Um público-alvo 
estimado em 2039 pessoas foi atingido, sendo visitadas 11 salas do sexto 
ano de ensino fundamental em 4 escolas da cidade de Bauru; os recur-
sos necessários para o desenvolvimento da proposta contaram com R$ 
1.488,20 e 02 bolsas de extensão, financiados pela PROEX-UNESP. Houve 
ainda a participação em 02 eventos universitários no campus de Bauru, 
para um público não previsto inicialmente (estudantes de graduação), 
constando apenas de palestra, com excelente receptividade. Nas Figuras 4 
e5 são mostradas fotografias de momentos das visitas.



70 Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

Figura 4: Momentos das visitas – Projeto GeraSol 2013

Figura 5: Crianças e o bolsista Lucas – Projeto GeraSol 2013

No ano de 2014, o projeto deixou de ser formalizado junto à PROEX, 
não recebendo recursos ou bolsas; porém, por iniciativa dos alunos inte-
ressados, o projeto continuou desenvolvendo atividades, com foco prin-
cipalmente no aperfeiçoamento dos modelos (brinquedos) e melhoria na 
apresentação.

Em 2015 foram retomadas as atividades do projeto, com a disponibi-
lização, pela PROEX, de 01 bolsa BAAE II e nenhum recurso financeiro. 
Neste ano, pretendia-se o desenvolvimento de um brinquedo menos ar-
tesanal e mais profissional, com o envolvimento de docente e alunos do 
curso de Design, especialistas em projetos automotivos, o que certamente 
enriqueceria o modelo a ser utilizado pelas crianças.
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Novamente os trabalhos tiveram início em abril e novo modelo do 
carrinho foi melhorado com a utilização de apenas uma roda de tração 
(Figura 6), eliminando o conjunto polias+correia, o qual demandava mui-
ta manutenção e falhava constantemente.

Figura 6: Carrinho movido a energia solar – V.02

Durante os meses de maio, junho e julho, a única bolsista do projeto 
construiu 18 carros e atualizou a apresentação, para que as visitas pudes-
sem ter início em agosto.

Neste ano, ocorreu uma dificuldade não enfrentada nos anos anterio-
res: algumas visitas agendadas não puderam ser realizadas em função do 
mau tempo; considerando que a parte experimental das visitas consiste em 
construção e competição entre os carrinhos sob a luz do Sol, em condições 
meteoroló-gicas desfavoráveis não era possível realizá-las. Considerando 
ainda a disponibilidade das escolas e a necessidade de conciliar os horários 
de aulas da aluna bolsista e dos voluntários que se dispuseram a colaborar, 
diversas visitas não aconteceram.

Para compensar esses imprevistos, durante todo o ano foi intensifi-
cada a divulgação do projeto e suas atividades, e de outros assuntos rela-
tivos à difusão da tecnologia de geração de energia a partir do Sol. Como 
resultado altamente positivo, a página do Projeto GeraSol na rede social 
Facebook (Figura 7) é seguida atualmente por mais de 730 pessoas, sen-
do que em 2015 foram publicadas 26 notícias sobre assuntos relevantes, 
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incluindo novidades e informações técnicas da energia solar fotovoltaica, 
além das atividades do projeto.

Figura 7: Página do Facebook – Projeto GeraSol 2015

Atingiu-se indiretamente um público-alvo estimado em 1.000 pesso-
as, sendo visitadas 8 salas do sexto ano de ensino fundamental em 3 esco-
las da cidade de Bauru, com um total de 280 estudantes (Figura 8).

Figura 8: Momentos das visitas – Projeto GeraSol 2015
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Em 2016 o Projeto GeraSol recebeu novo recurso da PROEX em um 
total de R$ 500,00 e foi contemplado com 01 bolsista. As atividades inicia-
ram-se em abril, com a seleção do bolsista e reuniões com alunos voluntá-
rios, em um total de 13 alunos. Houve intensa discussão sobre os modelos 
(carrinhos) e decidiu-se por novos modelos, os quais receberam novos ma-
teriais (Figura 9).

Figura 9: Desenvolvimento de novos carrinhos – GeraSol 2016

Depoimento da bolsista Lais:

“O Projeto GeraSol contribuiu de forma muito positiva para minha 
formação. Ao longo do projeto fui desen-volvendo minha habilidade de 
trabalho em grupo e também a necessidade de cumprir prazos. As visitas 
me ensinaram a trabalhar com as crianças e prender a atenção delas. Além 
disso, toda a pesquisa feita para a atualização da página do projeto me 
trouxe um amplo conhecimento sobre o funcionamento da energia solar 
fotovoltaica, além de estar sempre ligada às atualidades do assunto. Como 
projeto de extensão, o GeraSol cumpriu seu papel social, levando o conhe-
cimento obtido dentro do curso superior para o saber popular, devolvendo 
para a sociedade o investimento que ela faz na Universidade pública”
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Avaliação e Perspectivas Futuras

Foram três anos de atividades, apoiadas ou não, e mais este quarto 
ano de trabalhos do projeto, com resultados bastante inspiradores. Dentre 
os principais resultados, observou-se que a Universidade, por desenvolver 
pesquisas de alto nível em assuntos científicos variados, pôde colaborar 
com os professores de ensino fundamental atraindo seus estudantes para 
conhecer as atividades que são desenvolvidas em seus laboratórios e salas 
de aula. Os alunos bolsistas e também voluntários atuaram como veto-
res multiplicadores do conhecimento, levando aos estudantes a técnica de 
construção dos sistemas solares de energia fotovoltaica e o entendimento 
sobre o funcionamento destes equipamentos. Foi um trabalho multidisci-
plinar que propiciou aos alunos de graduação desenvolver atividades que 
cotidianamente não teriam a oportunidade de realizar, como o trabalho 
em equipe para definição de estratégias, aprimoramento da comunicação 
oral e escrita, e o aprendizado sobre energias renováveis, que não faz parte 
do currículo acadêmico do curso de Engenharia Elétrica.

Observou-se que o público em geral tem grande interesse pelo assunto, 
pois a divulgação pela internet através de página no facebook apresentou 
intensa procura. Considerando-se que um dos principais objetivos da ex-
tensão é a difusão, socialização e democratização do conhecimento pro-
duzido pela Universidade através de suas pesquisas, mais um importante 
resultado pôde ser inferido. Entende-se que a relação transformadora da 
Universidade com a sociedade tenha acontecido de maneira natural, como 
se fosse uma brincadeira de criança, porém com objetivos bem definidos, 
quais sejam, mostrou-se um mundo de possibilidades que se abre com a 
proposta apresentada, desde a multiplicação do conhecimento sobre tec-
nologia, quanto possibilidades inovadoras no ensino de ciências, conscien-
tização sobre práticas associadas à sustentabilidade, etc.

A partir da experiência adquirida, resultado muito significativo foi a 
interferência no currículo do curso de Engenharia Elétrica, no qual está 
sendo proposta uma disciplina optativa específica na área de energia solar 
fotovoltaica.

Efetivou-se a relação teoria-prática, proporcionando interação com 
estudantes de outras áreas do conhecimento, estimulando a prática do 
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diálogo interdisciplinar. A participação em eventos de extensão propiciou 
experiência enriquecedora aos alunos bolsistas.

Por fim, verifica-se que o assunto não se esgota e a proposta continua 
atual, sendo que o aprimoramento das atividades que ocorre naturalmente 
à medida em que o projeto se desenvolve; a cada nova edição os brinquedos 
são aperfeiçoados, as palestras tornam-se mais interativas e os resultados 
são cada vez mais encorajadores. A escolha do público-alvo se mostrou 
acertada e as melhorias que deverão acontecer serão direcionadas para 
diversificação das atividades, com oferecimento de oficinas também em 
energia hidráulica e energia eólica, áreas muito relacionadas ao meio am-
biente e conservação dos recursos naturais.

Projeto GeraSol – Participantes

Alceu Ferreira Alves – docente coordenador
Rudolf Ribeiro Riehl – docente colaborador
Mário Eduardo Bordon – docente colaborador
Edson Oshiro – servidor técnico
Osmar Luis Martinelli – servidor técnico
André Eiti Kobayashi – aluno bolsista
Lucas Alfeu Sabbatine Domingos – aluno bolsista
Rodrigo Cordeiro – aluno voluntário (Design)
Laís Guimarães Buck da Silva – aluna bolsista
Pedro Alves Nunes – aluno voluntário
Henrique Rachid – aluno voluntário
Bárbara Guedes Lopes – aluna voluntária
Caroline Carrion Bíscaro – aluna voluntária
Anderson José Silva de Oliveira – aluno bolsista
Ana Luiza Sartarelli – aluna voluntária
Bruno Baptista – aluno voluntário
Guilherme Rodrigues Silva Sousa – aluno voluntário
Joao Victor dos Reis – aluno voluntário
Karen Tavares – aluna voluntária
Marcelo Augusto Coldibelli – aluno voluntário
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Mateus Benitez Cadioli – aluno voluntário
Matheus Bedini Passini – aluno voluntário
Natasha Ayumi Uehara – aluna voluntária
Pedro Costa Jardim – aluno voluntário
Ulisses Sandes Cardoso Filho – aluno voluntário
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5
Conscientizar sobre a fragilidade do meio 

ambiente é função do Jornalismo

ANGELO SOTTOVIA ARANHA
JOÃO PEDRO FERREIRA

MARCOS AURÉLIO CARDINALLI

O meio ambiente e sua importância têm se tornado temas recorrentes 
nas discussões sociais, e o Jornalismo desempenha papel crucial na di-
vulgação de informações e conhecimentos acerca da temática e também 
na conscientização da sociedade a respeito do papel individual de cada 
cidadão na preservação da natureza. Os problemas socioambientais são 
questões centrais para a compreensão da contemporaneidade e o meio 
acadêmico-científico avança na percepção de uma séria crise civiliza-
tória, que compõe problemas socioambientais e problemas econômicos 
(GUIMARÃES, 2006).

A discussão ambiental se faz necessária, uma vez que o agravamen-
to da atual crise ecológica é de interesse público (CAMPOS, 2006) e o 
Jornalismo desempenha o papel de fomentar a difusão da conscientização 
social. A humanidade se encontra em um momento de crise civilizatória, 
em que a própria existência da sociedade, nos moldes capitalistas, significa 
uma ameaça à diversidade ambiental e aos recursos do planeta, e à própria 
manutenção da vida humana (BIGLIARDI; CRUZ, 2007).

No Brasil, as pautas com temas ambientais começaram a se desenvol-
ver a partir da Conferência Rio 92. Entretanto, a imprensa brasileira, de 
modo geral, ainda não é habituada a noticiar o meio ambiente com profun-
didade e nem a pautar, com propriedade, assuntos relacionados à temática. 
A natureza costuma ser notícia quando acontecem desastres ambientais 
(VILLAR, 1997), pois as grandes empresas jornalísticas preferem ter como 
manchetes notícias que repercutem internacionalmente.
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O jornal Impacto Ambiental, em contrapartida, por se tratar de um 
jornal independente da grande mídia, tem o objetivo de conduzir seus lei-
tores à reflexão crítica sobre os assuntos que se relacionam à natureza, bus-
cando a especialização na área e pautando todas as editorias jornalísticas 
com uma abordagem ambiental.

Geralmente, o meio ambiente “é notícia quando pede socorro” 
(ALVES, 2002), então a mídia faz alarde amplificando o problema, quan-
do apresenta imagens chocantes que, apesar de revoltarem a sociedade 
perante o ocorrido, promovem pouca reflexão sobre a situação, por não 
tratar com profundidade as apurações das causas e consequências de tal 
fenômeno, o que poderia levar a sociedade a pensar criticamente sobre os 
problemas expostos. No jornal Impacto Ambiental, por ser especializado, 
o meio ambiente é o próprio projeto editorial, tornando-se notícia em to-
das as matérias. Isso permite que os ecossistemas sejam analisados em to-
dos os assuntos e realidades, além de muitos problemas ambientais serem 
previstos, e então pautados antes mesmo de sua ocorrência. Exemplo disso 
foi a escassez de água que acometeu a cidade de Bauru/SP em meados de 
setembro de 2014, sendo que o assunto havia sido previsto e debatido em 
uma edição especial do Impacto Ambiental sobre a água, publicada no 
início de junho do mesmo ano, três meses antes. Nessa edição, todas as 
matérias veiculadas no jornal tratavam da água como assunto primordial, 
como uma matéria explicativa sobre a captação de água na cidade e outra 
sobre o Batalha, rio que abastece 40% da cidade de Bauru e que, em setem-
bro, sofreu com a escassez de chuva na Região. Já a edição de setembro de 
2014 teve como tema especial a Energia Elétrica, que persiste em crise até 
os momentos atuais.
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Imagem 1: Capa da edição sobre água 
(Junho/2014)

Imagem 2: Capa da edição sobre energia 
(Setembro/2014)

A transversalidade na educação facilita a percepção 
do meio ambiente

O modo superficial e descontextualizado com que os veículos jorna-
lísticos abordam o meio ambiente decorre também da falta de formação 
dos próprios jornalistas que, na maioria das vezes, não têm competência e 
conhecimento para abordar com propriedade os temas ambientais. É “ne-
cessário considerar que grande parte de jornalistas não têm conhecimento 
aprofundado (e nem superficial) sobre esse tema. Alguns, porque nunca 
se interessaram em se aprofundar no assunto, outros porque não tiveram 
oportunidade na Universidade” (KOLLING, 2011, p. 06).

Campos (2006), em sua tese de doutorado, com a qual deu início ao seu 
trabalho no Projeto de Extensão Universitária Pauta Verde, ao qual está 
vinculado o Jornal Impacto Ambiental, defende a Educação Ambiental 
permanente, de modo especial nos cursos de Jornalismo, uma vez que essa 
área também desempenha papel educativo. Para ele, os estudantes devem 
“travar contato, na universidade, com uma abordagem sistêmica indis-
pensável à compreensão das relações entre os fenômenos, não só no que 
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se refere ao meio ambiente, (...) mas em relação ao próprio ensino, como 
instância de educação libertadora, para vencer os preconceitos, romper os 
paradigmas do racionalismo estabelecido, refundar a ética e rever o con-
ceito de objetividade” (CAMPOS, 2006, p. 09).

O primeiro objetivo do projeto de extensão e de seus produtos, o 
Jornal Impacto Ambiental e o blogue, é a formação crítica dos alunos de 
Jornalismo da UNESP que o integram. As pautas do jornal laboratorial 
surgem de uma análise, feita pelos integrantes do projeto, dos assuntos 
em alta na sociedade e também na própria mídia, além de informações 
referentes ao meio ambiente que classificam como importantes e perti-
nentes. Em sintonia com as discussões realizadas pelo Grupo de Estudos 
Aplicados em Jornalismo Ambiental - GEAJA, os membros do projeto, en-
tão, se reúnem e decidem quais pautas se tornarão matérias e que foco será 
dado a cada uma delas. As matérias e reportagens são produzidas pelos 
jovens jornalistas, após uma boa apuração, contato com fontes especiali-
zadas e, se necessário, visitas a locais indispensáveis para melhor desen-
volvimento do material jornalístico. Depois de produzidos, os textos são 
revisados e corrigidos pelo professor coordenador, que orienta, individu-
almente, os repórteres do projeto a melhorias contínuas em sua escrita e 
apuração. Para a redação dos textos, os repórteres atentam para uma lin-
guagem mais próxima de seu público alvo: adolescentes e jovens do Ensino 
Médio. Muitas vezes, transcrevem expressões e conceitos mais técnicos e 
científicos, utilizados pelas fontes consultadas, para uma linguagem mais 
adequada, sem que percam o seu real significado.

Até o ano de 2015, o projeto contava com a parceria de uma gráfica 
que imprimia dois mil exemplares, em cores, de 16 páginas a cada edição 
do Jornal Impacto Ambiental. O jornal impresso era, até então, distribuí-
do, gratuitamente, pelos próprios membros do projeto, a alunos do Ensino 
Médio da rede pública de Bauru. Assim sendo, o projeto cumpre seu papel 
extensionista, de ir para fora dos muros da universidade e integrar a so-
ciedade, devolvendo a ela um pouco do que investe no ensino público por 
meio dos impostos. No caso do Impacto Ambiental, se opta pela demo-
cratização da informação, uma vez que os jovens alunos da rede pública 
muitas vezes não têm acesso a informações de boa qualidade. Até mesmo 
as escolas acabam não tendo recursos suficientes para adotarem materiais 
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didáticos diferenciados ou investirem em equipamentos tecnológicos ou 
no acesso à internet.Dessa forma, o jornal impresso permite que o conte-
údo produzido chegue até seu público alvo, o estudante do Ensino Médio.

O conteúdo ambiental, devido à sua importância, é evidente e re-
corrente nas provas de vestibulares das principais universidades do país, 
principalmente nas Universidades Públicas. Levando essas temáticas às 
escolas públicas do Ensino Médio, o Jornal Impacto Ambiental contribui 
para que os adolescentes tenham acesso aos conteúdos necessários para 
ingresso nas universidades públicas, além de orientá-los a um pensamento 
crítico. Alguns professores dessas escolas já utilizaram, inclusive, edições 
do Impacto Ambiental como ferramenta pedagógica auxiliar para a trans-
missão dos conteúdos propostos por suas disciplinas, já que a Educação 
Ambiental é tema transversal no aprendizado, do mesmo modo que é 
transversal entre as editorias do Jornalismo, desde a coluna social até a de 
Economia.

A Lei número 9.795, sancionada no Brasil no ano de 1999, dispõe 
sobre a Educação Ambiental em todo o território nacional e institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental. De acordo com a lei, a Educação 
Ambiental consiste nos processos pelos quais “o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e compe-
tências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso co-
mum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 
Compreende ainda que a Educação Ambiental, como parte de um proces-
so educativo amplo, é um direito de todos, por ser um “componente essen-
cial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 
caráter formal e não formal”. Para Guimarães (2006), é comum encontrar, 
nas escolas brasileiras, atividades reconhecidas como formas de Educação 
Ambiental que dão enfoque ao lixo, como a coleta seletiva e a reutilização 
de materiais descartáveis. Entretanto, a Educação Ambiental deve ser mui-
to mais ampla, abrangendo todas as demais disciplinas, e isso parece estar 
ainda longe de ser a realidade na rede pública de ensino.

Uma pesquisa realizada por membros do GEAJA com 135 estudantes 
de um cursinho pré-vestibular de Bauru constata a carência da abordagem 
inter e transdisciplinar da temática do meio ambiente. “O questionário era 
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composto por seis perguntas. O objetivo principal das questões era enten-
der como se configura a pedagogia da questão ambiental nas escolas e suas 
relações com a Comunicação no ambiente escolar. Pela heterogeneidade 
do grupo focal, as perguntas foram elaboradas com uma linguagem sim-
ples e direta” (CRUZ et al, 2015).

Entre os resultados obtidos com a pesquisa, sabe-se os meios pelos 
quais os adolescentes recebem informações sobre meio ambiente e se co-
nhecem publicações especializadas na temática. Os dados demonstram 
que 80% do grupo focal não conhece nenhuma publicação especializada.

Gráfico 1: Meios pelos quais os jovens se informam sobre meio ambiente

Gráfico 2: Conhecimento dos jovens sobre publicações especializadas em meio ambiente
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Considerando a importância da temática e a falta de publicações es-
pecializadas, conclui-se, também, a falta da abordagem do tema pelas di-
ferentes disciplinas, permanecendo apenas entre o conteúdo de Biologia e 
Geografia, conforme aponta o gráfico a seguir.

Gráfico 3: Quantidade de assuntos relacionados ao meio ambiente dada pelas diversas 
disciplinas

Questionados também sobre os assuntos que consideravam tratar do 
meio ambiente e que lhes foram apresentados durante o ensino básico, 
grande parte dos alunos mencionaram catástrofes ambientais ou assun-
tos generalistas como sendo os mais relevantes. A expressão “aquecimento 
global” foi citada mais de 40 vezes nas respostas dadas pelos alunos. A aná-
lise dos resultados conclui que o conhecimento do público sobre meio am-
biente é superficial e descontextualizado da realidade social, como ocorre 
também no Jornalismo.

Com o objetivo de suprir parte desses problemas apresentados e discu-
tidos pelo GEAJA, a equipe do Impacto Ambiental tenta abranger o meio 
ambiente de forma mais aprofundada e próxima da realidade do leitor, já 
que o meio ambiente relaciona-se com toda e qualquer atividade humana 
em função da necessária sustentabilidade.
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Militância na rede: internet a favor do Jornalismo 
Ambiental

O Jornalismo Ambiental tem em sua raiz a militância e a mobilização 
coletiva em busca de mudanças, mas quando as grandes corporações da 
comunicação tentam executá-lo, acabam sendo fortemente influenciadas 
pelos fatores do mercado - entenda-se, consumismo - e por interesses po-
líticos, fazendo com que a proposta original fuja do papel de despertar a 
mudança na sociedade, ao incomodar e propor novos comportamentos 
e ações. O Jornalismo Ambiental não pode ser marketing verde ou uma 
ecopropaganda, estes são termos e práticas diferentes (BUENO, 2007). O 
Jornalismo Ambiental não é um espaço para publieditoriais disfarçados 
de reportagem, pois a capacidade de renovação dos recursos do planeta já 
está no limite.

O jornalista ambiental deve ter desconfiança se os discursos dos go-
vernos e das organizações não forem meramente comerciais e ações úni-
cas em busca de publicidade nos meios de comunicação (BUENO, 2007). 
Muitos deles usam o Jornalismo Ambiental apenas como vitrine, com o 
objetivo de passarem boas imagens ao público-eleitor e fazem com que o 
Jornalismo Ambiental perca seu viés revolucionário. O jornalista deve ver 
além daquilo que está sendo apresentado e questionar sempre.

A cobertura midiática continua cometendo erros quando cobre o 
meio ambiente de modo apenas sensacionalista. Souza e Fernandes (2002) 
indicam isso quando comentam que um Jornalismo assim não visa mu-
danças e se utiliza da superexposição dos fatos, e isso explica o descuido 
da sociedade. Ocorre também o fato de que muito do que deveria ser tra-
tado pelo Jornalismo Ambiental pode ser censurado devido ao grande 
poder de influência financeira, na mídia convencional, dos maiores po-
luidores e desmatadores. Estes são grandes anunciantes das emissoras e 
das publicações e se aproveitam disso para evitar que pautas desfavoráveis 
alcancem o público com informações que gerem rejeição. A mídia, assim 
como o poder público, fecha os olhos para a situação e evita investigações 
após a pressão financeira e política dos financeiramente poderosos.

Os meios de comunicação independentes, financiados por interes-
ses da sociedade e públicos, tentam, por meio da internet, mudar essa 
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realidade. Nos últimos anos, muitos sites mostram-se como iniciativas 
possíveis de Jornalismo sério e comprometido com a sustentabilidade. A 
internet facilita a propagação da informação de forma mais democrática. 
A informação circula de forma rápida e universal.

Com os diferentes formatos de linguagem transmídiapossíveis na 
internet, cabe ao leitor interagir e escolher diferentes ferramentas para 
entender melhor a informação no tempo que lhe é disponível. O Impacto 
Ambiental busca sair das barreiras do impresso e investir nesse meio, re-
forçando, assim, o papel do Jornalismo Ambiental aqui apresentado.

O rompimento da parceria com o Jornal da Cidade, antigo patroci-
nador da impressão dos jornais, deu mais um motivo para que o projeto 
não parasse e aumentasse sua presença online, iniciada em 2013. Se antes 
a internet era complementar, hoje ela é essencial ao projeto e aos leitores. 
A equipe do Impacto se comunica de forma mais direta e rápida com 
os leitores por meio das redes sociais e pode ser questionada, esclarecer 
dúvidas, receber críticas, elogios e construir cada vez mais um projeto 
cidadão de Jornalismono âmbito da Universidade.

Os desafios de se fazer um conteúdo que interesse aos jovens leitores, 
faz da versão digital do Impacto Ambiental um desafio e um aprendizado 
ainda maior para os bolsistas e voluntários do projeto. O grupo tem que 
inovar na linguagem ao mesmo tempo em que não pode se esquecer das 
definições estruturais básicas necessárias para se compor uma notícia. É 
uma experiência de Jornalismo independente que incorpora os recursos 
multimídia e é mais completa.Os integrantes do projeto e futuros jorna-
listas têm no projeto um exemplo de alternativa ao mercado de trabalho 
convencional, cada vez mais enxuto.

A tendência do Jornalismo Ambiental se efetivar na internet é cada 
vez mais forte. O Impacto Ambiental busca estar presente nessa luta pelo 
Jornalismo independente dos grandes interesses corporativos e também 
dar ao leitor informações que incomodem, que gerem indignação, desejo 
de mudança e atitudes concretas em prol do meio ambiente.
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Repercussões positivas

Na busca pelo aperfeiçoamento, divulgação e discussão do trabalho 
realizado no projeto, os integrantes participam de diferentes ações e even-
tos na cidade, no país e até fora dele. Nos últimos três anos, se intensificou 
a produção de artigos científicos e painéis, com discussões realizadas no 
Grupo de Pesquisa GEAJA, cadastrado na base do CNPq.

O projeto participou dos Fóruns de Extensão da UNESP e de outras 
universidades, de eventos regionais de comunicação, como o Intercom 
Sudeste, e também de eventos nacionais, na área específica do Jornalismo 
Ambiental, como o Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental e o 
Encontro Nacional de Pesquisadores de Jornalismo Ambiental 2015, ou em 
áreas convergentes, como o VI Encontro Brasileiro de Educomunicação, 
a X Conferência Brasileira de Mídia Cidadã e a V Conferência Sul-
Americana de Mídia Cidadã. O projeto também foi apresentado, em 2015, 
no XIII CongresoLatinoamericano de ExtensiónUniversitaria, realizado 
em Havana, Cuba.
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6
NeoCriativa: mapeamento dos arranjos 

produtivos locais intensos de cultura para a 
elaboração de políticas públicas culturais

JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER1

Economia, cultura e tecnologia

O Núcleo de Estudos e Observação em Economia Criativa [NeoCriativa] 
promove o mapeamento dos arranjos produtivos locais intensos de cultura 
[ApliC], na cidade de Bauru, desde o início do projeto, em 2011. A quanti-
ficação e a qualificação das informações culturais converteram-se emativo 
político eficiente para a elaboração de políticas públicas, com a identifica-
ção dos processos culturais, dos agentes criativos envolvidos na produção 
produtos, processos e serviços culturais, e dos recursos tangíveis e intan-
gíveis [públicos e privados], capilarizados pelo território.

A demanda surgiu com a aderência da cidade ao Plano Nacional de 
Cultura -no processo de participação daconferência nacional de cultura-, 
com a necessidade de criação de um mecanismo de financiamento dos 
projetos culturais locais e da definição de ações estratégicas para o desen-
volvimento das linguagens artísticas, arranjos produtivos e criativos no 
município.

O núcleo estimula a participação dos seus membros nos diversos con-
selhos da cidade, como forma de compreensão dos complexos processos 
culturais do território, e para a contribuição na elaboração de políticas 
públicas. Seus membros, parceiras e parceiros participaram/participam 

1 Professor do Departamento de Comunicação Social e coordenador do Núcleo de Estudos 
e Observação em Economia Criativa – NeoCriativa.
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dos conselhos de cultura, da cidade e dos direitos humanos, com esses 
propósitos.

O projeto atua com três vertentes articuladas: 1. Formação de estu-
diosas/estudiosos e pesquisadoras/pesquisadores culturais, envolvidas/en-
volvidos com pesquisa e extensão na área cultural;2. Prospecções, estudos 
e pesquisas dos ApliC, por intermédio de pesquisas de iniciação cientí-
fica, trabalhos de conclusão de curso e estudos comparativos de lingua-
gens e processos criativos, no campo da economia criativa [convergência 
da economia, cultura e tecnologia], nas áreas das mídias, artes, patrimô-
nios históricos [tangível e intangível] e inovações técnicas e funcionais; e3. 
Elaboração de plataforma de mapeamento georreferenciado, apoiada nas 
redes sociais e digitais.

O objetivo é contribuir com a elaboração de políticas públicas para 
o estímulo, desenvolvimento, criação, difusão e fruição de linguagens 
culturais dos segmentos sociais acêntricos, marginalizados na economia 
política da cultura [criação, produção, distribuição e fruição], com o reco-
nhecimento, a inclusão, o desenvolvido e a diversidade das manifestações 
culturais no território.

O projeto fundamenta-se no estudo articulado do conceito de arranjos 
produtivos locais intensos de cultura, nas áreas de densidade tecnológica 
capilarizada pelo território, e no campo da economia criativa.

Arranjos produtivos e criativos no território subalterno

O mapeamento dos arranjos produtivos locais intensos de cultura 
[ApliC] propicia o conhecimento da ocupação do território,da gestão dos 
processos organizativos, das formas de ação dos segmentos criativos e dos 
mecanismos de mobilização dos recursos públicos/privados, analógicos e 
digitais das regiões mapeadas.

Nas regiões com densidade tecnológica, ocupadas por dispositivos téc-
nicos tangíveis e intangíveis,nas periferias das grandes, médias e pequenas 
cidades, os segmentos sociais em condições vulneráveis apropriam-se des-
ses recursos para a produção de novas linguagens culturais identificadas 
com a comunidade.
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As políticas públicas de universalização do acesso à rede mundial de 
computadores, com a instalação dos Pontos de Cultura em comunidades 
marginalizadas, favoreceram a articulação de ateliês criativos, cadeias 
produtivas, e agentes inovadores em redes alternativas, precárias e radi-
cais, na produção de conteúdo.

Essas organizações consolidaram procedimentos operativos, conheci-
dos como tecnologias sociais, que se disseminaram pelo território e forta-
leceram a cidadania, em áreas de conflitos sociais agudos.

As narrativas articuladas pelos segmentos sociais subalternos procuram 
desconstruir os estereótipos negativos, perpetuados pela segregação mate-
rial e imaterial, em novas práticas de produção de conteúdo e linguagens, 
intermediadas pela realidade factual, concreta e material (FREIRE, 1967).

Arranjos produtivos locais intensos de cultura - ApliC

O mapeamento dos arranjos produtivos locais intensos de cultura 
[ApliC] é uma ferramenta de planejamento estratégico para a prospecção 
das experiências realizadas no segmento da economia criativa nas regi-
ões concentradas, nas cidades grandes, médias e pequenas, nas suas áre-
as rápidas e lentas (SANTOS, 2001). O mapa permite a identificação dos 
processos de organização em seus múltiplos vetores [mídias (analógicas, 
digitais, eletrônicas), artes (diversas linguagens), inovações técnicas/fun-
cionais (tecnologias sociais reversivas) e patrimônio histórico material e 
imaterial (tangível e intangível)], dos diversos agentes criativos envolvidos 
em sua inovação, dos recursos mobilizados no território, da extensão e da 
capilaridade das cadeias criativas e produtivas do setor da economia cria-
tiva: ateliês, arranjos, bacias de criação e conexões.

Os dados e informações para o mapeamento são colhidos pelas pes-
quisas realizadas, e organizados nas plataformas das redes sociais e sof-
twares livres.

A conformação das redes digitais e sociais criou a ecologia virtual ne-
cessária para o levantamento georreferenciado dessas informações, base 
da elaboração de políticas públicas(TURINO, 2010) para esse segmento 
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criativo, que articula a cadeia criativa e produtiva da cultura nos territórios 
(PLANO NACIONAL DE CULTURAL, 2008).

Omapeamento amplia a possibilidade de compreensão dos territórios 
criativos [nanoterritórios, microterritórios e macro territórios], estuda os 
impactos das políticas públicas de acesso à rede mundial de computado-
res nas comunidades em condições vulneráveis, e identifica o processo de 
apropriação e mobilização das tecnologias móveis para a produção de con-
teúdos de oposição ao status quo, fenômeno que rompe com a prerrogativa 
produtiva dos setores corporativos da indústria cultural, características 
das atuais regiões concentradas (XAVIER;XAVIER, 2012).

Áreas de densidade tecnológica: exoesqueleto digital

As regiões concentradas de um território caracterizam-se pela densi-
dade tecnológica, que formam exoesqueletos, impulsionadores da articu-
lação dos arranjos produtivos locais intensos de cultura [ApliC]. Nesses 
espaços desenvolvem-se processos organizativos e recursos infraestrutu-
rais [espaços públicos e privados de produção, compostos por complexos 
mecanismos disruptivo], que criam assimetrias sociais, desigualdades na 
distribuição e no acesso aos bens, sistemas e serviços culturais. Criam-se 
áreas luminosas versus áreas opacas (SANTOS; SILVEIRA, 2001).

Essas bacias tecnológicas concentram-se nas áreas de maior densidade 
técnica, de aplicação de políticas públicas e de formação especializada nas 
diversas áreas da economia criativa de produção de valores tangíveis e in-
tangíveis (OLIVEIRA, 2013).

A arquitetura produzida pela convergência técnica não está dissemi-
nada de forma homogênea em todo o território. A despeito da assimetria 
na distribuição dos recursos [materiais e imateriais], porém, o processo 
não impede que os objetos e ações modernas tendam a se concentrar em 
certos pontos geográficos, nas áreas especializadas e de modernas formas 
de produção (SANTOS; SILVEIRA, 2001).

As áreas da região concentrada têm eficientes processos de circulação 
e mobilidade, com sofisticados processos de produção e oferta de serviços. 
Essas inovações implicam novas organizações e divisão social e territorial 
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do trabalho. Ampliam-seas redes de relacionamentos, cooperação e inter-
câmbio, e surgem novas atividades profissionais, que atendem às novas 
necessidades do sistema de produção, a partir da reorganização funcional 
das tecnologias digitais.

A região concentrada forma uma bolha de informação criativa, pela 
convergência de processos de gestão, formação em escala ampliada de 
elementos criativos, em todas as áreas da cadeia produtiva, e de recursos 
-analógicos e digitais, públicos e privados, micros e macros. Esse bolsão de 
inovação e inventividade concentrado em uma faixa territorial, organiza 
um horizonte de possibilidades, onde insurgem arranjos produtivos locais, 
com ateliês criativos e produtivos, a formação de corredores de conexões 
entre essas unidades nucleares, e o planejamento para a implantação de 
políticas públicas favorecedoras do processo.

O município tem características de regiões concentradas, com a con-
vergência de tecnologias analógicas e digitais –infraestrutura de comu-
nicação-, com a formação ampliada de agentes criativos –faculdades e 
espaços formativos nas áreas estratégicas da economia criativa- e com a 
presença capilarizada de plataformas públicas e privadas de cultura –in-
fraestrutura operacional para a criação, produção, distribuição e fruição 
de linguagens culturais.

Arranjos e sistemas produtivos locais

Nos estudosdo cenário da economia criativa (UNCTAD, 2010;REIS 
VELLOSO, 2008; POCHMANN, 2008), ganhou relevo a importância dos 
aglomerados de produção e criação [clusters] para o desenvolvimento eco-
nômico e social, com foco na inovação operacional e de linguagens: par-
ques, bacias e corredores tecnológicos (BRITISH COUNCIL, 2010).

Nesses locus de criação e inovação, estimula-se a conexão com em-
presas, centros universitários de pesquisa e coletivos culturais produtores 
de conteúdo. Os aglomerados produtivos locais articulam áreas de design, 
desenvolvimento, produção, experimentação, distribuição, consumo, frui-
ção de produtos, serviços e processos criativos. Esses arranjos produtivos 
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locais [APL]são laboratórios experimentais, centros de inovação e inventi-
vidade, cravados no território (AZEVEDO, 2008).

Nos territórios criativos concentram-se agentes econômicos, políticos, 
sociais e tecnológicos, que se interagem, articulam-se em processos per-
manentes de criação e destruição criativas. O aprendizado é contínuo, com 
foco na inovação e na introdução de inovações tecnológicas. Há condições 
estratégicas para que esses aglomerados atinjam um nível de excelência e 
inovação, um ponto de ruptura e invenção.

Segundo os estudos sobre arranjos e sistemas produtivos locais 
(CASSIOLATO, 1999), para que esses aglomerados cheguem a um ponto 
de inflexão e excelência é necessário o reconhecimento de que a inovação 
e o conhecimento gerado não são fenômenos isolados e marginais. Eles 
são os aspectos centrais da dinâmica e do desenvolvimento dos segmentos 
produtivos, das organizações,das instituições e dos coletivos culturais.

Esse reconhecimento se estende à compreensão de que a inovação se 
constitui em processo de busca e aprendizado - dependentes de intera-
ções-, articuladas pelo contexto social, e pela influência dos formatos ins-
titucionais e organizacionais específicos: existência de políticas públicas, 
formação especializada, especialização do mercado de trabalho, equipa-
mentos sociais e infraestrutura técnica e informacional.

Os complexos tecnológicos têm uma gramática comum nos processos de 
inovações e apresentam características estruturantes como localidade, atores 
empreendedores, divisão de trabalho e especialização da mão-de-obra, con-
dições essenciais oferecidas nas regiões concentradas (SANTOS;SILVEIRA, 
2001). Essas condições técnicas são colocadas à disposição de grupos hege-
mônicos de produção de conteúdos e, ao mesmo tempo, dos segmentos so-
ciais subalternos e de suas redes de produção criativas.

Nas contradições e características articuladas nas regiões concentra-
das, faz-se necessária a distinção entre arranjos produtivos locais e sis-
temas produtivos locais. Os arranjos produtivos locais são aglomerações 
produtivas em que os agentes têm tênue interação: núcleos de produção 
isolados, cadeias criativas e produtivas afrouxadas, mecanismos de distri-
buição fragmentados e baixa sinergia de oferta para o consumo e fruição.

Os sistemas de produção locais caracterizam-se por interações sistê-
micas amadurecidas e desenvolvidas: núcleos de produção conectados, 
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cadeias criativas e produtivas articuladas e planejadas, mecanismo de dis-
tribuição colaborativo, sinergia na distribuição para o consumo e fruição 
(CASSIOLATO; SZAPIRO, 2002).

Nas regiões concentradas, os arranjos produtivos locais são aglome-
rações com baixa densidade de sinergia, e os sistemas produtivos locais 
são aglomerações com alta densidade sinérgica, ao longo da cadeia de 
criação produtiva.

O fenômeno cultural mais significativo dessas últimas décadas foi a 
apropriação desse complexo sistema de criação e produção de conteúdo 
pelos coletivos cultural, articulações em redes, e as suas implicações polí-
ticas e sociais (VAINER, 2014).

A apropriação dos dispositivos nos arranjos produtivos locais inten-
sos de cultural pelos segmentos sociais acêntricos redesenhou o fluxo da 
produção cultural e trouxe para o cenário à diversidade multicultural de 
conteúdos e de linguagens.

Região concentrada e a economia criativa

A ecologia produtiva criada nas regiões concentradas propicia o de-
senvolvimento dos projetos amarrados no universo da economia criativa. 
A legislação, infraestrutura, expansão dos serviços, formação de agentes 
criativos e a instalação de equipamentos sociais formam os bolsões para 
as atividades de criação e execução de produtos, processos e serviços cul-
turais, hegemônicos [ligados às linguagens e ações culturais de merca-
do] e subalternos [ligados aos grupos e coletivos culturais em condições 
vulneráveis].

A trilha conceitual da economia criativa é ampla e diversificada.
De acordo com o modelo de indústrias criativas elaborado pela 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD, 2010), há quatro grupos que ordenam as diversas linguagens 
e atividades culturais em economia criativa: patrimônio cultural, artes, 
mídias e criações funcionais.

Esse conceito moldou as políticas públicas brasileiras do segmento 
(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2008; MINISTÉRIO DA CULTURA, 2011).
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Pela abrangência do modelo da Unctad, ele tem as melhores condições 
para os estudos e mapeamento dos arranjos produtivos locais intensos de 
cultura [ApliC].

Nos territórios criativos da cidade concentram-se ateliês produtivos 
dos quatro grupos em economia criativa, os subterritórios dessas lingua-
gens artísticas e atividades culturais [rock, samba, funk, RAP, grafite, dan-
ça, teatro de rua], as redes de conexões capilarizadas [cadeias produtivas e 
criativas, analógicas e digitais], e a presença de políticas públicas pontuais 
[verticais e horizontais], de atendimento das demandas sociais, que esti-
mulam o surgimento e a institucionalização dos territórios e subterritórios 
criativos [bairros, polos produtivos, cidades, bacias e corredores digitais].

Essas ilhas criativas conectadas potencializam os projetos geradores 
de trabalho, emprego e renda, conforme pesquisas e estudos sobre a po-
tencialidade da economia criativa (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2008; 
MINISTÉRIO DA CULTURA, 2011).

O mapeamento dessas redes é uma ferramenta de gestão para o plane-
jamento estratégico das atividades e elaboração de políticas públicas, de-
senvolvimento dos arranjos produtivos locais intensos de cultura [ApliC] 
e para a ação cidadã nas periferias das grandes, médias e pequenas cidades 
brasileiras.

NeoCriativa e o Mapeamento do Território Criativo

O Núcleo de Estudos e Observação em Economia Criativa [NeoCriativa] 
organiza informações georreferenciadas dos ateliês criativos [unidades 
criativas e produtivas], em suas múltiplas linguagens [música, teatro, dan-
ça, inovações técnicas e processuais], e a formação dos seus territórios e 
subterritórios criativos: identificação das unidades de criação, observação 
das cadeias produtivas em escala pulverizadas pelo território, acompanha-
mento das políticas públicas culturais e suas implicações sociais.

Atento à necessidade do diálogocom os agentes criativos dos ApliC, o 
NeoCriativa caracteriza-se como um “círculo de cultura”. O procedimento 
assegura a realização do mapeamento dialógico: “o diálogo não existe num 
vácuo político”, mas configura-se em “uma espécie de postura necessária 
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na medida em que os seres humanos se transformam cada vez mais em 
seres criticamente comunicativos” (FREIRE, 1987: 96).

O lócus da observação são os espaços de produção de conteúdos cul-
turais [jornalismo, projetos acadêmicos, espaços institucionais, conse-
lhos municipaise organizações culturais], agrupados pelos projetos da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, e articulados 
pelas ferramentas digitais criadas pelo NeoCriativa.

O território é o espaço [analógico e virtual] ocupado pelas cadeias 
criativas e produtivas da região, onde se articulam arranjos e sistemas de 
linguagens artísticas. O subterritório caracteriza-se pela articulação de 
uma linguagem [música] e suas singularidades, como o território da músi-
ca e o subterritório do hip hop.

As manifestações culturais no território criativo têm dimensões uni-
versais [características comuns a todos os territórios], particulares [carac-
terísticas impressas pelas digitais específicas das manifestações culturais 
comuns de um território] e dimensões singulares [características que dis-
tinguem as manifestações culturais das demais linguagens em um mesmo 
território]. Essas dimensões são simultâneas, e se implicam, em suas dinâ-
micas [internas e externas] e transformações.

Para organizar os dados compilados, desenvolveu-se o conceito de ar-
ranjos produtivos locais intensos de cultura [ApliC]–com base no conceito 
de arranjos produtivos locais [APL]-, e a criação de uma base de dados 
georreferenciados, alicerçada nas ferramentas das redes socais.

O processo metódico parte da observação empírica, submete-se os da-
dos coletados à avaliação conceitual, e se retorna para a observação crítica 
da realidade factual. Essas linhas conceituais permitiram a compreensão 
ampliada do território criativo da cidade, dos processos articulados pelos 
territórios, seus agentes criativos e produtivos e os recursos, tangíveis e 
intangíveis disponíveis.

Essa massa de informação é atualizada em reuniões abertas semanais, 
com os diversos agentes envolvidos na captação, edição e difusão desse 
conhecimento.
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Considerações finais

Os dados obtidos pelo NeoCriativa nesses anos são parciais. Eles, po-
rém, sinalizam aspectos positivos em adotar a cidade como espaço labo-
ratorial, para o estudo e a observação dos mecanismos de gestão de pro-
cessos, pessoas e recursos, na criação e produção de conteúdos culturais, 
no âmbito da economia criativa.

O projeto procura atender às demandas de grupos sociais acêntri-
cos, no fluxo da criação, produção, distribuição e fruição de “produtos”, 
processos e serviços culturais. A participação no conselho municipal de 
Cultura permitiu a prospecção de temas emergentes no território. Assim, 
no trabalho empírico, convergiram as demandas sociais com as propostas 
de trabalho.

A metódica –mapeamento dos arranjos produtivos locais intensos 
de cultura [ApliC]-foi desenvolvida por um dos agentes mais ativos do 
campo cultural, nos primeiros anos de atividades, o “Coletivo Cultural 
Fora do Eixo”. Com base nessas experiências, o NeoCriativa estudou as 
potencialidades dessa ferramenta como plataforma de elaboração de polí-
ticas públicas. O mapeamento georreferenciado dos ApliC tornou-se meta 
imprescindível para a gestão de projetos culturais. Tecnologia social que 
se disseminou entre os coletivos que agem no âmbito da conferência na-
cional de cultura.

O desafio para os próximos anos, entretanto, é aperfeiçoar a amplia-
ção da participação da comunidade na execução dos projetos. Ela é indis-
pensável para a renovação e inovação dos complexos processos culturais: 
linguagens, criação tangíveis e intangíveis, serviços e plataformas.

Para isso, o NeoCriativa fortalecerá o mecanismo disruptivo em cur-
so: ser um espaço para a articulação de uma ambiência criativa, proble-
matizadora, complexificadora, crítica e autocrítica: um circulo de cultura.

A intenção é manter viva a utopia da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, vocação e missão da universidade pública, democrá-
tica e gratuita.
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7
Projeto SOMA - Design Social 

DORIVAL ROSSI

Criado em 2013 pelos alunos Vitor Marchi Moreno Dias, Camila 
Kiyomi Gondo, Marianne Kasai Yoshiyassu e Daniela Nóbrega de Souza 
do curso de Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
(FAAC) da UNESP Bauru, orientado pelo Professor Dr. Dorival Campos 
Rossi do Departamento de Design da FAAC, o SOMA é um projeto de ex-
tensão, sem fins lucrativos, que visa realizar palestras, eventos, workshops 
e oficinas periodicamente, oferecidas por alunos, ex-alunos e/ou profis-
sionais da área. Tem o objetivo de promover uma troca de conhecimentos 
e experiências, esclarecer dúvidas, atribuir a multidisciplinaridade entre 
áreas de diversos cursos e trazer a estudantes e a comunidade bauruense 
um parâmetro do que acontece no Design em todas as suas áreas abran-
gentes e fora da faculdade, aumentando o repertório dos mesmos, incenti-
vando-os a explorar a cultura do design na sociedade.

Logotipo do Projeto, desenvolvido pelo Coletivo Boitatá
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Além das atividades do tipo “evento”, também é divulgado os traba-
lhos acadêmicos e pessoais de designers e futuros designers da UNESP na 
página do projeto no facebook. Já foram publicados mais de 500 projetos 
ou portifólios de alunos da graduação e designers formados pela UNESP, 
bem como artistas e profissionais locais, com essa divulgação os trabalhos 
tem maior visibilidade e maior reconhecimento na área de atuação. Com 
isso, a capacidade de entendimento do que é ser designer pela sociedade 
aumenta consideravelmente. 

O SOMA começou a fazer videos chamadas e as transmissões ao vivo 
de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) para o público. Com isso, a 
sociedade fica sabendo o que está sendo produzido de melhor dentro da 
faculdade e os alunos recém formados tem o reconhecimento das pesso-
as pela internet. Além disso todas as atividades do projeto é transmiti-
do às pessoas que não puderam comparecer. O projeto tem um canal no 
YouTube com todos os videos já produzidos de conteúdo para o público 
geral. Com essa mídia, ele atinge não só a região de Bauru como pessoas 
do Brasil e do mundo todo. Todo esse registro é feito pelos membros do 
projeto, que aprendem a manejar câmeras fotográficas e filmadoras para 
poder compartilhar as experiências vividas nas atividades com pessoas de 
várias localidades. O nome da Faculdade e da Universidade é sempre vin-
culado a essas mídas digitais, tendo assim uma visibilidade muito boa em 
vários cantos do mundo.

Membro do projeto fazendo o registro de uma atividade
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O Projeto atua principalmente dentro do Campus da UNESP de 
Bauru, mas já foram organizadas atividades em locais públicos da cida-
de como o Jardim Botânico Municipal e o Bambuzal da área agrícola da 
UNESP. Com que o crescimento do projeto se torna viável a atuação em 
várias comunidades da região. Com isso, além da comunidade participar 
de atividades dentro da Universidade pública, os alunos participam de ati-
vidades de extensão com a comunidade bauruense, como foi notado na 
atividade no Jardim Botânico, por exemplo. O que é muito satisfatório, 
pois leva o nome do projeto e da própria universidade para a sociedade.

BAMBOO WEEKEND - Atividade realizada em parceria com o Projeto de Extensão Taquara

Domingo Automotivo - Palestra ministrada pelo Designer Cesar Pieri
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Oficina de Construção de uma Impressora 3D - realizado em parceria com o Projeto de 
Extensão Sagui Lab

Oficina Manchando o Papel - oficina de técnicas de aquarela ministrada pela aluna Daniela 
Brüno

Atualmente, o projeto conta com uma equipe de 5 alunos, entre eles o 
aluno do 6º ano de design de produto Caio Martins de Almeida Rocha, a 
aluna do 5º ano de design gráfico Marianne Yoshiyassu, o aluno do 4º ano 
de design gráfico Marcos Takeshi Matsumoto, a aluna do 3º ano de design 
gráfico Daniela Brüno Aparecido Pereira e o aluno do 2º ano de design de 
produto José Octávio Marinelli Marino, e o professor Dr. Dorival Campos 
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Rossi, do Departamento de Design (FAAC UNESP), como orientador. O 
Projeto Soma foi cadastrado no fim de 2014 como Projeto de Extensão na 
PROEX e já obteve grande retorno positivo da comunidade do campus de 
Bauru e da cidade. A relação entre o orientador e orientandos é horizontal 
de uma forma que as dúvidas e soluções são feitas de forma mais dinâmica 
e igualitária. Isso torna o aluno mais ativo e presente e o professor sempre 
em busca de algo novo, sempre em busca de somar com atividades e ações 
para a comunidade da região. O projeto também recebe muito apoio do 
próprio Departamento de Design do campus, da Coordenação do curso de 
Design, da Diretoria e Vice-Diretoria da FAAC.

Dados sobre o Projeto (de maio de 2013 até 8 maio de 2015) foram orga-
nizadas em Bauru: 13 palestras, 3 mesas redondas (debates), 18 workshops 
e oficinas práticas, 2 exposições, 1 megaevento automotivo e foi convidado 
a participar de atividades diversas em 4 eventos (UNESPP 2013 – Samana 
de Publicidade e Propaganda, SECOM 2013 – Semana de Comunicação, 
Interdesigners 2013 e RMisto 2014). Locais da cidades onde foram realiza-
das atividades: Campus da UNESP de Bauru, Jardim Botânico Municipal e 
Bambuzal.

Infográfico de atividades de 2 anos de projeto
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Em relação aos recursos financeiros é interessante ressaltar que o 
Projeto Soma recebe apenas uma bolsa auxílio que é revertida para fins 
do próprio projeto. O que acaba sendo insuficiente pelos materias que é 
necessário nas atividades. Todas as atividades são custeadas com parte da 
bolsa recebida, da venda de alimentos (bolos e sanduiches) ou através de 
inscrições para compra de materiais de algumas oficinas. Porém o projeto 
privilegia o apoio voluntário de palestrantes para as palestras e oficinas 
serem gratuítas em sua maioria. Com isso, a inserção da comunidade se 
torna bem mais acessível e frequente.

Em 2014 o Projeto SOMA foi premiado na 1° Olimpíada PROPe (Pró-
Reitoria de Pesquisa) de 2014 “Pensar a Universidade do Futuro: Problemas 
e Soluções” realizada no XXVI Congresso de Iniciação Científica que reu-
niu as melhores pesquisas científicas para a última etapa, ficando em ter-
ceiro lugar e recebendo um notebook para dar apoio aos trabalhos realiza-
dos pelo projeto, ganhando maior visibilidade na área social e acadêmica.

Certificado de 3º melhor trabalho na 1ª Olimpíada PROPe 2014
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Matéria no site da Unesp sobre a premiação na 1ª Olimpíada PROPe 2014

Matéria no site da Unesp sobre a realização do Domingo Automotivo
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Matéria no blog da Acessoria de Comunicação e Imprensa da FAAC (ACI) sobre o Projeto 
SOMA

O SOMA é um exemplo de projeto que estará presente nas universida-
des do futuro pois ele é, em essência, um gerador de soluções, e um com-
partilhador de ideias, é independente, feito por alunos, para a comunida-
de. Que absorve e potencializa a rede acadêmica dos alunos de graduação, 
pós-graduação, professores e profissionais formados pela UNESP.

Ao aluno que cursa a graduação no Campus, o SOMA é uma opção 
para conhecer mais sobre o Design e suas interdisciplinaridades, para 
aprender habilidades diferentes das que a faculdade oferece no currícu-
lo, como Oficinas de Culinária e de Esportes, ou ainda para fazer novos 
contatos durante os eventos com quem compartilha a experiência de fazer 
parte de uma sociedade formadora de opinião. O SOMA apresenta-se para 
aqueles alunos já formados como um meio de retruibuir para sua faculda-
de tudo que lhe foi investido, através de uma atividade, na qual ele pode 
compartilhar o que já aprendeu na prática profissional, da pesquisa ou do 
mercado de trabalho. E por fim, a questão mais importante,a parte social 
que envolve o projeto tem muito a dizer sobre o curso, pois ser designer 
é pensar em soluções para um mundo ideal, de forma agradável, bela e 
funcional.
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Links das mídias sociais do projeto na internet:

E-MAIL: soma.unesp@gmail.com
FACEBOOK: facebook.com/somaprojeto
FLICKR: flickr.com/photos/projetosoma
YOUTUBE: youtube.com/user/ProjetoSoma
INSTAGRAM: instagram.com/projetosoma
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8
Mídia Press: Portal de Matérias  

Jornalísticas Digitais – novos paradigmas da 
cidadania on-line

RICARDO NICOLA2

Introdução

Dentro de uma abordagem transdisciplinar da comunicação on-line, o 
projeto de extensão “Mídia Press: Portal de Matérias Jornalísticas Digitais 
– novos paradigmas da cidadania on-line” se fundamentou numa nova 
construção de conteúdo das redes digitais por meio de estratégias cogni-
tivas do ciberespaço. Em outras palavras, Derrick de Kerckhove (2014) em 
seu livro “The Point ofBeing” (O ponto do ser” s/trad.), procura demarcar 
a nova espacialização provinda da condição transdisciplinar da comunica-
ção, graças aos aportes tecnológicos. Frente a essa realidade, os profissio-
nais de comunicação poderão trabalhar os conteúdos com esse novo ponto 
de vista para possibilitar melhor a leitura dos produtos multimidiáticos, 
razão pela qual este projeto se baseou e procurou fortalecer os novos para-
digmas da cidadania on-line como os direitos e deveres do mundo on-line 
no período de implementação e execução de 1996 a 2015.

Dos objetivos do projeto

Através de estudo, pesquisa e produção de mídias on-line, os obje-
tivos centrais do Projeto de Extensão “Mídia Press: Portal de Matérias 
Jornalísticas Digitais – novos paradigmas da cidadania on-line” propôs 

2 Coordenador do Departamento de Comunicação Social
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ao alunado tanto da graduação como da pós-graduação, mapear, estudar 
e gerar produtos midiáticos on-line para posterior sequência ao estudos 
e produção de mídias tanto digitais quanto on-line com vistas a atender 
às necessidades do campus de Bauru da Unesp bem como de público ex-
terno – considerando que a Internet é uma mídia desterritorializada – de 
publicações de pesquisas e temáticas universitárias que envolvam direta e/
ou indiretamente o câmpus da Unesp de Bauru. A meta sempre foi a busca 
pela cibercidania em sua essência. 

Metodologia implementada

Por meio da realização de um núcleo de pesquisa e discussão (Núcleo 
de Pesquisa em Multieios Mídia Press), procurou-se identificar, por meio 
de pesquisassitiográficas e bibliográficas, a linguagem que permeia as ma-
trizes jornalísticas digitais. Após reconhece-las na literatura específica 
da área de comunicação, temos discutido e aplicado tais matrizes em um 
portal jornalístico que está sendo sempre atualizado pelos executores do 
projeto. Subsequentemente, o portal tem sido disponibilizado através de 
vários sites cujas URĹ s são http://universitag.wordpress.com e www.poe-
ticasvisuais.com.br. 

Com a viabilização da Internet, os sites têm contado com a atualiza-
ção jornalística bimestral, realizado por alunos colaboradores do curso de 
Jornalismo Digital da Unesp de Bauru, além de bolsistas.

Mídias oriundas do “Mídia Press”

UniversiTag#

Há um lema no jornalismo atual que diz ser preferível dar uma notícia 
depois de seu concorrente, mas com correção e apuração completa a dar 
uma notícia em primeira mão cheia de erros e com correções e pedidos de 
desculpas. Esse lema serve a todos os meios de comunicação, mas parece 
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se adequar melhor ao meio digital, onde a disputa por tentar mostrar pri-
meiro o que acontece no mundo é constante. 

Um exemplo muito claro aconteceu em 24 de setembro de 2010, quan-
do o site do jornal Folha de São Paulo divulgou a morte do senador Romeu 
Tuma. A informação foi publicada somente pelo jornal e em poucos mi-
nutos já era compartilhada por usuários de redes sociais em todo Brasil. 
Horas depois, o hospital Sírio Libanês desmente a informação dizendo 
que o senador continuava vivo. Ou seja, o que seria um ‘furo jornalístico’ 
(informação em primeira mão) se tornou uma ‘barriga’ (matérias com in-
formações erradas ou falsas no jargão jornalístico), colocando em xeque 
a credibilidade do veículo. É nesse universo que está imerso o jornalismo 
on-line, tentando aliar a rapidez dos acontecimentos com o menor nú- 
mero de erros possível.

O crescimento de aparelhos móveis com acesso à Internet, como celu-
lares inteligentes, tablets e notebooks, provocou uma corrida ainda maior 
nas redações digitais, tentando passar a limpo todos os acontecimentos do 
dia a dia ao ciberleitor. 

Vivemos na era informacional, em que somos bombardeados a todo 
o momentopor informações vindas de todos os meios. Os sites noticiosos 
se desdobram para ser uma fonte interminável de notícias. Não há horá-
rio de fechamento, não há horário de descanso. O fato não tem hora para 
acontecer. O jornalUniversiTag# foi pensado para ser um guia de padrão 
e conduta, que servirá um projeto que terá continuidade para as próximas 
turmas de jornalismo. E mais do que isso, é uma forma de tentar mostrar 
aos ciberleitores um pouco das dificuldades e da forma de produção de um 
jornal on-line. 

UniversiTag# não procura ser um portal de notícias com informações 
a cada minuto, até porque a linha editorial foca um público diferenciado, 
composto essencialmente pelo público que frequenta o ambiente universi-
tário. No entanto, os critérios de apuração e credibilidade são os mesmos 
de qualquer meio de comunicação sério. O objetivo é mostrar assuntos 
relacionados ao cotidiano de alunos e funcionários das universidades pú-
blicas do interior paulista, notadamente a Unesp, de Bauru/SP, sempre de 
modo claro, conciso e informativo, chamando a atenção para fatos que 
geralmente não são tratados na grande mídia. O jornal on-line é feito por 
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universitários e para universitários, buscando atingir um nicho pouco 
contemplado na internet, mas que possui grande representatividade social. 

Figura 1: Site UniversiTag#. Fonte: https://universitag.wordpres.com (Acesso em 25.03.2016)

Revista Poéticas Visuais – Portal das Poéticas Visuais

A Revista Poéticas Visuais possui classificação Qualis CAPES B3 
em Artes/Música, B2 na Área Interdisciplinar, B5 em Ciências Sociais 
Aplicadas e B5 em Serviço Social, e está vinculada ao Departamento 
de Artes e Representação Gráfica da Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação da Unesp-Bauru tendo como objetivo promover a divulga-
ção da produção científica no âmbito das poéticas visuais strito sensu.Para 
tanto, tem contado com teses, dissertações e artigos de importantes cola-
boradores, além de uma comissão editorial preocupada com os reflexos 
desses trabalhos junto à comunidade brasileira e internacional das artes.
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Figura 2: Site da Revista Poéticas Visuais. Fonte: www.poeticasvisuais.com.br (Acesso em 25 
de março de 2016)

Livros da série “Poéticas Visuais”:  
Arte & Tecnologia e Arte & Linguagem

Os volumes da Série Poéticas Visuais, Arte & Tecnologia, trazem al-
guns temas interessantes e convergentes, provando que os processos tec-
nológicos estão cada vez mais reconstruindo as interfaces entre as relações 
da significação e dos significantes.

Não seria de se estranhar o ressurgimento dos multimeios como al-
ternativa para compreender este fenômeno. A propósito, o projeto de ex-
tensão Mídia Press publicou, através dessa série, pesquisas diferenciadas 
no campo do audiovisual bem como no trato das questões cibernética, da 
segunda tela, como já é bem conhecida nas redes sociais. 

Para o trato das variáveis do mundo on-line, nosso saudoso cole-
ga Adenil Alfeu Domingos havia preparado um artigo inédito sobre o 
“Storytellingmidiado e a Escola”, e aproveitamos para publicar não apenas 
como justa homenagem mas também pela qualidade de sempre de seus tra-
balhos em vida. Adenil deixou saudades... A colega Sônia de Brito apresen-
ta sua “Cadeira de Vicente com o seu Cachimbo e HpInvent”, onde realiza 
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uma análise no mínimo instigante sobre as relações da imagem plástica 
usada como suporte da publicidade, veiculando, assim, o reforço da mar-
ca. Cíntia Cruz apresenta uma análise das versões de “Noite Estrelada” na 
relação com o ciberespaço e as artes. 

Os volumesconcluem com a pesquisadora Maria Angélica Seabra 
Rodrigues Martins, expondo os diversos desdobramentos de suas pes-
quisas e de sua ex-orientanda de Iniciação Científica, Aline Dória de 
Alcântara Camargo, sobre a concepção da construção do herói nas mídias 
de entrenetimento, dos multimeios a favor da diversão e da arte. 

Figura 3: Livros da série on-line. Fonte: www.poeticasvisuais.com.br (Acesso em 25 de março 
de 2016)

Resultados e discussões

Na atualidade, o Portal “Mídia Press” tem sido responsável pela ge-
ração e manutenção dos vários sites da FAAC, dentre os quais o site da 
Revista Poéticas Visuais (www.poeticasvisuais.com.br) que tem apreenta-
do um número expressivo de acessos, (em torno de 60 mil acessos gerais) 
em rede. Acresce-se, também, o projeto da Revsta Poéticas Visuais impres-
sa, além da on-line já citada, como resultados do projeto de extensão Mídia 
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Press. Também são resultados do Mídia Press o jornal digital UniversiTag# 
bem os livros da série Poéticas Visuais, versões impressa e e-book.

Considerações Finais

Ante o apresentado até o momento, o projeto tem exercido um papel 
importante na formação dos novos jornalistas digitais, pois, estamos, to-
davia, reelaborando, por assim dizer, a cartilha do jornalismo digital atra-
vés da implementação e de pesquisa de formatos e conteúdo no mundo 
on-line. A propósito, vem daí uma das maiores contribuições na formação 
do corpo discente, quer na graduação como na pós-graduação.

Graças ao Projeto Mídia Press, os discentes têm desenvolvido pla-
taformas atualizadas on-line de produtos e conteúdos jornalísticos 
especializados. 

Como destaque dos estudos das plataformas digitais, contamos com 
a disponibilização de várias edições do Manual de Redação e Estilo do 
UniversiTag#, que encontra-se em sua segunda edição no endereço ht-
tps://universitag.files.wordpress.com/2013/04/versc3a3o-para-internet-
-universitag.pdf.

Figura 4: Manual de Redação do UniversiTag#. Fonte: https://universitag.files.wordpress.
com/2013/04/versc3a3o-para-internet-universitag.pdf. (Acesso em 25 de março de 2016).
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9
Qualificação de espaço público na 
cidade de Bauru: Uma abordagem 
sobre verificação de usabilidade e 

desenvolvimento de design de  
mobiliário urbano.

NATALIA BOTTEON TOMAZELA 
TOMÁS QUEIROZ FERREIRA BARATA

A relação entre design, espaço urbano e mobiliário 
público.

O espaço urbano pode ser compreendido como um local de sociali-
zação e de práticas coletivas e individuais entre habitantes de uma cidade. 
Porém, os espaços públicos e seus mobiliários possuem uma função mais 
complexa do que simplesmente ser um local em comum entre seus mo-
radores. Existe uma função subjetiva dos espaços públicos de incentivar 
a população às práticas sociais, ao exercício da cidadania e ao convívio 
social com qualidade. (BERALDO et al, 2010). Sobre a importância da re-
lação entre a população e o espaço urbano, assim como seu mobiliário, 
OLIVEIRA (2011) afirma:

“Não seria possível pensar na vida de hoje, tal como ela se apre-
senta ao homem urbano, sem a coexistência desse espaço sócio, 
politico e cultural. A maioria da população mundial vive em ci-
dades. Muitos dos momentos mais importantes de cada família 
ficam de algum modo, ligados às cidades ou às construções nelas 
erguidas (parques, igrejas, praças, avenidas, bancos de praças).” 
(OLIVEIRA, 2011, p.8)
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Assim, é importante destacar que o mobiliário público tem grande 
papel nas práticas sociais e coletivas e é um fator qualificante do espaço 
urbano. Segundo CREUS (2005, p.6), a complexidade do móvel urbano é 
muito maior que se comparado ao mobiliário residencial, por exemplo, já 
que o cidadão muitas das vezes não escolheu estes objetos. Logo,sua maior 
complexidade está no fato de que o móvel urbano precisa conseguir a má-
xima adequação e satisfação do usuário quanto ao seu uso.

Para a melhor compreensão do que pode ser definido como mobili-
ário urbano, a norma NBR 9283/86 da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) define:

“Todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes 
da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados 
mediante autorização do poder público em espaços públicos e pri-
vados” (ABNT, 1986, p.1)

Assim então,se faz necessária uma ferramenta de aproximação entre o 
cidadão e o espaço urbano, por meio do desenvolvimento de novos mobili-
ários e produtos que possam ser utilizados pela população, que incentivem 
essas praticas sociais tão importantes para a sociedade urbana atual. Tal 
ferramenta pode e deve ser atribuída ao design.Podemos entender como 
design, segundo BONSIEPE (2011), uma atividade projetiva que trabalha 
no desenvolvimento de projetos que se direcionem as soluções de proble-
mas, principalmente os que afligem a maioria da população. O autor acre-
dita que o design de novos produtos deve se aproximar à solução inteligen-
te de problemas, porém conciliando o papel fundamental da estética na 
concepção de novos produtos. Sendo então, o design uma ferramenta de 
aproximação e interface entre objeto e homem como visto anteriormente, 
sua aplicação em projetos de produtos urbanos e equipamentos públicos 
se faz relevante e necessária. Portanto o design passa a ser compreendi-
do então, como uma intervenção cultural nestes ambientes(BERALDO et 
al. 2010), considerando um contexto local específico articulado com uma 
postura global de preservação do planeta.
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O perfil do projeto de extensão, suas atividades e 
campo de ação externa.

O MUDAdesign é um projeto de extensão formado por alunos do 
curso de design e arquitetura, pesquisadores e colaboradores externos, 
professores e auxiliares técnicos da Faculdade de Arquitetura, Artes 
e Comunicação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”, campus de Bauru . O projeto tem como objetivo integrar o de-
senvolvimento de produtos com ênfase na sustentabilidade, com desta-
que para a concepção e desenvolvimento de protótipos de mobiliário em 
madeira de reflorestamento com vista a qualificação de áreas públicas 
na cidade de Bauru.Atualmente, o projeto trabalha em parceria com a 
Estação Experimental de Bauru (EEB), pertencente ao Instituto Florestal 
do Estado de São Paulo (IF).A EEB, criada em 1929 após a idealização do 
reflorestamento do estado de São Paulo, é hoje em dia uma área desti-
nada à realização de atividades de lazer e pesquisas científicas, onde são 
dispostas importantes coleções de espécies florestais nativas e viveiros de 
mudas. (IF, 2012)

Além disso, a Estação ainda possui uma área de visitação aberta ao 
público. SATO (2012) em sua pesquisa na EEB-IF promoveu a aplicação 
de questionários com os visitantes a respeito do ambiente e do mobiliário 
atual da área de visitação pública. Seus resultados apontaram a necessi-
dade de um maior número de equipamentos urbanos qualificados, espe-
cificamente: bancos, mesas, lixeiras, placas de sinalização, iluminação, 
brinquedos, área de recreação infantil, entre outros. Assim, é visível como 
a EEB-IF é plena em material para estudos pedagógicos e científicos, além 
de uma área de socialização dentro da cidade de Bauru, porém, ainda 
pouco trabalhada para a visitação da população em geral.

Aatividade de extensão relatada neste texto procurou investigar e in-
tervir neste espaço da cidade, tomando com base os seguintes aspectos: 
a) aprofundamento de pesquisas que comprovaram a necessidade de uma 
nova intervenção no local;b) estudos sobre caracterização e necessidades 
dos usuários acerca dos mobiliários atuais da EEB e; c) desenvolvimento 
de projetos sustentáveis com o uso de madeira de eucalipto reflorestado.
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Ergonomia aplicada no mobiliário público e seus 
estudos avaliativos

É considerada Ergonomia, a ciência que estuda a relação entre o homem 
e o objeto, suas interações, na intenção de qualificá-lo e adaptá-lo ao homem 
(IIDA, 2005), assim, esta ciência quando estudada, permite a melhoria desta 
relação. Deste modo, pode-se destacar que o estudo da ergonomia no mobi-
liário urbano é de grande importância, visto que contribui para o aumento 
do conforto, da satisfação do usuário, do desempenho final do produto e de 
maneira geral favorece o aumento da qualidade de vida da população (adap-
tado de TULLIS e ALBERT, 2008).Segundo COSTA (2005), os princípios 
ergonômicos a serem utilizados em mobiliários são: segurança, ângulos de 
conforto, dimensões adequadas para encosto e assento, entre outros.

Para proporcionar o bem estar e saúde de quem usa os mobiliários, é 
necessária a aplicação de questionários de usabilidade e experiência com 
os usuários destes produtos. O objetivo final destes questionários é gerar 
dados suficientes para a fase projetiva de novos mobiliários, proporcio-
nando assim a eficiência e eficácia desejados. Segundo CYBIS (2007), isso 
garante que o produto final esteja adaptado à maneira com o usuário pen-
sa, comporta-se e trabalha.

Assim, a aplicação de questionários que avaliem ergonomicamente os 
mobiliários da EEB, torna-se um estudo indispensável para esta atividade 
de extensão e pesquisa, pois visam melhorias no produto que impeçam 
estresses no uso e/ou acidentes, contribuindo para a percepção positiva 
do usuário acerca do produto. Também foi foco deste projeto, a análise da 
aceitação do usuário, bem como sua opinião quanto aos valores subjetivos 
que o mobiliário possa trazer.

A ação projetiva promovida nas atividades de extensão procurou prio-
ritariamente dar ênfase na aplicação de conceitos de sustentabilidade e 
adequação ergonômica para os novos mobiliários de uso público da EEB. 
Este processo de trabalho se organizou em: a) análise do mobiliário atual 
da EEB; b) pesquisas de usabilidade e experiência do usuário local; c) gera-
ção e seleção de alternativas no desenvolvimento de projeto e; d) Produção 
experimental de protótipos em laboratório com madeira de reflorestamen-
to, entre outros materiais.
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Questionários de usabilidade e objetos avaliados

Para a avaliação de usabilidade da EEB, foram considerados três ob-
jetos de estudo: um banco atualmente instalado na área de uso público da 
estação(Figuras 1a), e dois bancos concebidos e produzidos pelo projeto 
MUDAdesign, o Banco W sem encosto e o Banco W com encosto (Figuras 
1b e 1c). Atualmente, segundo SATO, existem oito bancos de concreto e 
madeira distribuídos na Estação, onde foram instalados há alguns anos 
na intenção de melhorar as condições de infraestrutura da área. 

A amostragem dessa pesquisa consistiu de 10 voluntários, usuários 
do espaço em questão. Apresentaram médias de idade e altura de 21 anos 
e 1,67m para mulheres e 26,8 anos e 1,76m para homens. Todos os par-
ticipantes responderam os questionários para os três bancos avaliados: 
banco de cimento e madeira já instalado no local, Banco W com encos-
to e Banco W sem encosto. Os dados foram tabulados em programas de 
planilhas eletrônicas (Excel) para a geração de tabelas e gráficos infor-
mativos. Deste modo, é possível a análise dos resultados entre os mo-
biliários, com efeito de comparação.Para a aplicação dos questionários, 
optou-se pela área de visitação pública da EEB, onde os mobiliários estão 
implantados. Os participantes foram recrutados de ordem aleatória, sen-
do um total de 10 visitantes locais. Todos os participantes assinaram o 
“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, atendendo a Resolução 
196/96-CNS-MS e o “Código de Deontologia Certificado – Norma ERG 
BR 1002 – ABERGO”.

As dimensões dos mobiliários Banco de Cimento e Madeira (original 
da EEB), Banco W sem encosto e Banco W com encosto são respectiva-
mente em unidades de centímetro (altura x comprimento x profundida-
de): 490x1940x500; 450x2300x390 e 450x2300x450.
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                  (a)   (b)   (c)

Figuras 1(a, b, c): Objetos de estudo para aplicação de questionários para a EEB-IF. Da esquer-
da para a direita: Banco de Cimento e Madeira, Banco 2 sem encosto e Banco W com encosto. 
Fonte: Arquivo pessoal

Para os questionários, foram realizados dois questionários ergonômicos: 
qualitativo e quantitativo. Os dados de usabilidade quantitativos foram obti-
dos a partir de entrevistas e questionários aprofundados através do método 
SUS, desenvolvido por BROOKE (1996), aplicados em usuários da EEBsobre 
o tema específico, mobiliário e ambiente, entendendo assim quais são suas 
aspirações e necessidades de maneira quantitativa, sabendo qual o nível de 
satisfcação do usuário com o mobiliário durante sua interação.

O desenvolvimento do protocolo de avaliação SUS (Escala de 
Usabilidade do Sistema) baseado em BROOKE (1986) permitiu a ava-
liação da satisfação do usuário na interação com o banco. Deste modo, 
foram elencados dez principais tópicos a serem avaliados nos protoco-
los: Material Utilizado, Segurança, Resistência, Harmonia, Atratividade, 
Dimensões, Conforto, Ecologia, Estabilidade e Funcionalidade. A escolha 
destes tópicos permite o aprofundamento do estudo sobre quais áreas exis-
te o déficit projetivo e a necessidade de maiores intervenções. As áreas que 
são consideradas aceitas ou satisfatórias no mobiliário atual devem manter 
ou melhorar seus resultados na avaliação do mobiliário futuro. 

Para a análise quantitativa, os resultados foram obtidos a partir dos 
questionários SUS. A análise de escala SUS propõe observar a classifica-
ção combinada das declarações individuaispositivas e negativas em uma 
escala de 1 à 5 de aceitação, sendo 5 o nível maior de concordância com a 
afirmação quanto aos tópicos previamente citados. Para isso, segue a téc-
nica para combinar as avaliações numa escala de 0 a 100% de satisfação do 
usuário na interação com o produto:
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• Pontuando as AFIRMAÇÕES POSITIVAS: Para o valor marcado, 
subtrai-se 1;

• Pontuando as AFIRMAÇÕES NEGATIVAS: Subtrai-se de 5 o valor 
marcado;

• Somatória dos valores resultantes;
• Multiplique a ∑ por 2,5 para obter o valor (em porcentagem).
• Este valor indica a porcentagem de satisfação na interação com o 

produto. Um valor de 100% ou próximo seria considerado perfeito.

Para a análise qualitativa, que avalia questões subjetivas acerca do mo-
biliário e o nível de aceitação geral com o mesmo, os resultados foram obti-
dos a partir do protocolo DS (Diferencial Semântico)baseado em OSGOOD 
(1957). A análise deste questionário prevê que o candidato elenque uma nota 
entre dois conceitos antagônicos (Ex: resistente e frágil), podendo compre-
ender quais conceitos devem ser mantidos e/ou melhorados dos mobiliários 
avaliados. Também foi possível, a partir deste protocolo, elencar diretrizes 
projetivas que melhorem conceitos que pouco agradaram o usuário quanto 
ao mobiliário atual. Os tópicos avaliados foram: Resistência, Modernidade, 
Sustentabilidade, Estética, Conforto, Usabilidade, Estabilidade, Interação 
ambiente/mobiliário, Segurança e Durabilidade.

O sistema de cálculo utilizado segue abaixo:
• Pontue todas as questões;
• Somatória dos valoresresultantes;
• Valores entre 7 e 20 indicam que o produto é FORTEMENTE 

REJEITADO na avaliação;
• Valores entre 21 e 40 indicam que o produto é REJEITADO na 

avaliação;
• Valores entre 41 e 60 indicam que o produto é ACEITÁVEL na ava-

liação; e
• Valores entre 61 e 70 indicam que o produto é AMPLAMENTE 

ACEITÁVEL na avaliação.
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Resultados dos questionários avaliativos

Os resultados da aplicação do protocolo de avaliação quantitativo – SUS 
na EEB-IF foram os seguintes: O banco atual de cimento e madeira (a) obteve 
o aceite em 67,5%. O Banco W sem encosto (b) obteve o aceite em 65,2% e o 
Banco W com encosto (c) obteve 68,52% de aceitação. 

Figura 2: Banco de Cimento e madeira (a), banco W sem encosto (b) e Banco W com encosto (c)

Para o método DS, com total de 70 pontos, os bancos apresentaram 
pontuação de 45,6 para o banco atual, 58,1 para o banco W sem encosto 
e 60,3 para o banco W com encosto.Após a aplicação dos questionários 
na EEB, foi possível o estudo aprofundado dos requisitos e diretrizes de 
projeto a serem seguidos para o novo mobiliário. As características esco-
lhidas foram elencadas conforme suas diretrizes ergonômicas e de usabi-
lidade. Foi utilizado o percentil 50 em um desenvolvimento de protótipo 
ergonômico numa média corpórea, seguindo as alturas e larguras especí-
ficas recomendadas na literatura, que são, respectivamente de 38 à 55 cm 
para alturas e 38 à 47 cm para larguras. Também foram elencados requi-
sitos percebidos durante a avaliação de usabilidade quanto à estética do 
mobiliário:
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Resistência e estabilidade: A escolha das formas de assento e pés, e 
sistemas de fixação nesta etapa foram de grande importância, pois o mo-
biliário deveria mostrar resistência na acomodação durante seu uso, mos-
trando-se estável ao usuário. Durabilidade: A escolha do material devia 
aparentar e ser de grande durabilidade ao usuário. Desta forma, as pran-
chas devem ser escolhidas com cuidado, sem sinais de pragas ou fendas..
Segurança: A presença de quinas e arestas retas apresentou desaprovação 
perante os usuários, já que o local onde o mobiliário será instalado con-
ta com a presença de crianças, o que poderia causar acidentes.Estética e 
conforto:Durante a aplicação dos questionários, os usuários se mostraram 
atraídos ao mobiliário de linhas mais simples, sem tantos detalhes, que 
aparentassem modernidade. 

Além destas, também foram elencados conceitos de multifunciona-
lidade e mobilidade, presentes durante a fase de geração de alternativas.

Pré-produção e conceitos de design para a 
sustentabilidade

Segundo PAZMINO (2007, p.7), o designsustentável se propõe a não 
prejudicar o equilíbrio ambiental e garantir este mesmo equilíbrio para 
futuras gerações, necessitando desde o começo de sua atividade produtiva, 
reconhecer todas as condicionantes que o determinam sustentável durante 
seu ciclo de vida, aprofundando estas propostas nas diferentes soluções 
técnica, econômica e socialmente aceitáveis. O que no caso, MANZINI e 
VEZZOLI (2002) citam que durante toda a cadeira projetiva e produtiva 
sejam consideradas possíveis implicações ambientais ligadas a cada fase, 
sendo elas: pré-produção, produção, distribuição, uso e descarte. 

O projeto define o desenvolvimento de mobiliário público como foco, 
com a produção a partir de eucalipto reflorestado. Este tipo de madeira serra-
da proveniente de florestas plantadas pode ser considerada como uma alter-
nativa para o atendimento da demanda por matéria-prima de fonte renovável, 
visando à produção de mobiliário público e equipamentos urbanos em geral 
para a área pública da EEB. Para PONCE (1995), a madeira de eucalipto é 
uma alternativa sustentável e de menor custo de produção, pois:



128 Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

“O aproveitamento de florestas de rápido crescimento na produ-
ção de madeira serrada é fundamental na diminuição das concen-
trações de CO2 na atmosfera, pois o gás absorvido da atmosfera 
e contido na madeira é imobilizado durante toda a existência da 
madeira, sendo tanto mais efetivo, quanto mais duradoura é a peça 
de madeira. Assim sendo, enquanto a madeira existe na forma 
de móveis, objetos de madeira, construções e componentes para 
edificações, a atmosfera terrestre estará com menor concentração 
de CO2, o principal responsável pelo efeito estufa. Assim sendo o 
uso do produto florestal como madeira sólida além dos benefícios 
econômicos e sociais, gera também conseqüências positivas para o 
meio ambiente.” (PONCE, 1995, p.51)

Esta alternativa de matéria-prima também pode ser aplicada ao mo-
biliário público, pois a produção de mobiliários sustentáveis no Brasil ela-
borados com materiais de base florestal tem passado por grandes avanços 
tecnológicos, além de um acentuado aumento de demanda dos usuários 
finais por produtos ambientalmente corretos e com certificação florestal. 
(ALVES, 2009).A matéria-prima utilizada na produção provém de flores-
tas plantadas de eucalipto da região Bauru (SP) pertencente à EEB, sendo 
a distância entre a origem da matéria-prima e a do local de implantação 
do mobiliário em torno de 25 quilômetros. Toda a matéria prima para a 
produção dos mobiliários foi cedida pela EEB ao projeto MUDAdesign no 
intuito da produção dos novos mobiliários.

Tal material se mostrou de grande resistência com o uso e exposição à 
intempéries durante todos os projetos do MUDAdesign. Assim, o eucalip-
to se mostra uma matéria prima qualificada para a produção de um mo-
biliário que necessite resistir à umidade ou excesso de sol, não precisando 
ser trocada tão brevemente. 

Outra grande questão que foi analisada, é a do ciclo de vida do produ-
to, onde a reflexão sobre o impacto provocado pelo produto no ambiente 
é trazida a debate. Foram realizados estudos no MUDAdesigndesde a ex-
tração da madeira (escolha da matéria-prima) e produção limpa de baixo 
índice residual e baixo consumo energético, até seu descarte, com a facili-
dade de desmontagem para a separação das partes, que visa a manutenção, 
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reparos e reuso, otimizando assim, a vida dos produtos e extensão da vida 
dos materiais utilizados.

Desenvolvimento de projeto do protótipo de 
Mobiliário Público: Banco Girolê.

Formado por linhas simples e modernas, o Banco Girolê traz um novo 
conceito em seu uso e uma nova experiência aos seus usuários. Baseado 
em conceitos de sustentabilidade, tais como: automontagem, mobilidade 
e multiutilidade, o projeto foi se contextualiza como mobiliário giratório, 
onde seus dois assentos de alturas e comprimentos diferenciados e dese-
nhos remetentes às hastes de um leque, podem ser movidos em torno de 
um mourão de madeira de eucalipto. 

O mobiliário foi desenvolvido para que a maior parte de sua monta-
gem seja promovida por meio de encaixe. Os pés também são produzidos 
em madeira, e possuem desenho antienvelhecimento e de formas simples. 
Cada extremidade dos assentos possui forma arredondada para o encaixe 
no suporte, com 18 cm de diâmetro. Seus assentos estão conectados por 
um sistema de roldanas, que permite que sejam movidos ao redor de um 
eixo. O Banco Girolê também pode ser usado por mais de uma pessoa, 
favorecendo às relações interpessoais.

Figura 3: Vista geral do mobiliário

É possível ver na imagem acima (Figura 3), o espaçamento entre as 
peças do assento. Essa escolha foi feita pois trata-se de um mobiliário 
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externo, que será exposto à chuva. Assim, com o espaçamento, a possi-
bilidade de estancamento de água com possível aparecimento de pragas 
e fungos é descartada, promovendo uma maior vida útil ao mobiliário. 
Também possível ver o arredondamento das peças laterais. Além de uma 
estética menos agradável, quinas aparentam ser mais perigosas e possibi-
litam acidentes no manuseio do objeto. Assim, o arredondamento trans-
mite maior sensação de segurança ao usuário que utilizará o mobiliário. A 
partir do projeto aprovado, foi possível passar para a fase de produção do 
protótipo, que seguiu as seguintes fases:

Pré-produção 

A pré produção se iniciou com a escolha dos pranchões de eucalipto já 
serrado. Nesta fase, é possível ver a aplicação de conceitos de sustentabili-
dade, onde a escolha do pranchão de eucalipto serrado mais adequado evi-
ta o desperdício de material e geração excessiva de resíduos. Durante todo 
o processo de produção, houve a coleta de resíduos para cada operação e 
registro do tempo decorrido durante as atividades. 

Produção e pré-montagem

Após o plano de corte ser feito, a peça precisa passar pelo processo de 
aparelhagem, deixando o pranchão de eucalipto nas medidas desejadas. São 
retiradas costaneiras, parte considerada resíduo apesar de ser utilizada na 
produção em projetos alternativos no MUDAdesign. Após a costaneira re-
tirada, a peça passa pela desempenadeira, que alinha um dos lados da peça 
em 90°, estabelecendo uma base reta para as tarefas seguintes. Esta etapa de 
alinhamento é necessária pois é comum a prancha de eucalipto estar torta, 
devido seu processo de secagem.

Após ter sido cortada nas medidas necessárias em comprimento e lar-
gura na serra circular, a peça passa pelo processo de desengrossamento, 
para deixar na altura desejada. Esse processo garante que todas as peças 
não possuam curvatura em seu comprimento e possuam a mesma altura. 
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Então, a peça passa novamente pelos cortes em comprimento para uma 
melhor precisão das medidas. Esse processo é denominado destopo.

Após os processos de corte, a peça passa pelo processo de detalhamento, 
onde seus cantos foram arredondados na serra de fita, sendo devidamen-
te lixados para evitar quinas que possam oferecer algum perigo. Durante 
o processo de produção do protótipo, também foram efetuados atividades 
com outros materiais. Foi encomendado com serralheiros, a confecção da 
peça-eixo, que se trata de um cano de ferro soldado à um rolamento de 1 
polegada de diâmetro interno e 2 polegadas de diâmetro externo. Esta peça é 
encaixada em um furo na face interna do assento maior por meio de pressão.

O furo para o encaixe foi feito com a ferramenta serra copo, de 2 po-
legadas de diâmetro e pontas abrasivas, que são instaladas em furadeiras. 
Para a fixação dos pés, foram cortadas 4 cantoneiras de ferro a partir de 
perfis já existentes no LDMP. As cantoneiras foram instaladas na parte 
interior de cada assento, os prendendo aos pés.

Montagem do protótipo

Figura 4: Montagem de protótipo

Os processos de montagem são compostos por atividades práticas 
onde os componentes individuais farão a composição do produto final. 
Também há nesta etapa, processos de submontagem, que serão agrega-
das a outras para comporem os produtos finais (Figura 4). O processo 
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de montagem do mobiliário foi iniciado com a submontagem dos pés e a 
submontagem dos assentos, com fixação por meio de parafusos e barras 
roscadas. Após isso, o mobiliário teve as submontagens unidas, formando 
assim, o móvel Girolê.

Acabamento e finalização

Posteriormente à montagem do mobiliário, inicia-se a fase de acaba-
mento e finalização. Estas fases compreendem o tratamento da madeira 
com cupinicidas, para evitar futuros danos ao móvel por meio de ataque 
de brocas e cupins, aumentando a vida útil do produto e prorrogando a 
possível troca de peças. 

Figura 5: Diferença de brilho entre peças com e sem acabamento com verniz

O móvel também é lixado com diversas gramaturas de lixas, para a 
retirada de possíveis lascas, asperezas e manchas, que possam afetar o aca-
bamento do móvel. Este processo é feito antes da aplicação de vernizes. 
Após lixada todas as faces do mobiliário, foram passadas 3 camadas de 
stain, um produto da classe impregnante, muitas vezes erroneamente con-
siderado um tipo de verniz (Figura 5). Trata-se de um produto que prolon-
ga a vida útil do móvel, pois possui proteção solar, hidrorepelente e ação 
contra fungos. Este produto permite que os poros do móvel continuem 
abertos, não selando as fibras da madeira. Apesar do conceito interessante 
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em deixar a madeira com poros abertos, o que permite a passagem de umi-
dade sem efeitos contra a madeira, optou-se também pela aplicação de ver-
niz marítimo.

Figura 6: Protótipo já finalizado

Considerações finais

Durante a realização deste projeto de extensão, diversos estudos so-
brepercepções estéticas, funcionais e simbólicas do usuário foram efe-
tuados, contribuindo para o entendimento do seu perfil. A partir da ca-
racterização das necessidades e demandas nos usuários foram realizadas 
ações visando à qualificação do espaço público da cidade de Bauru atra-
vés do desenvolvimento de mobiliários públicoscom emprego de madeira 
serrada de reflorestamento. Conjuntamente,foi possívelaplicar conceitos 
e fundamentos teóricos em atividades práticas de cunho extensionista. 
Especificamente em relação à forma de atuação do projeto pode-se tomar 
como exemplo a afirmação de OLIVEIRA (2011) que diz que seria impos-
sível pensar na vida atual do homem urbano sem a sua coexistência com 
o espaço público, onde as histórias de vida dos cidadãos estãodiretamente 
relacionadas de algumaforma ao ambiente urbano e a cidade. Deste modo, 
projetar para espaços públicos se torna uma tarefa diferenciada para o de-
signer, onde o mesmo deve projetar não somente para um ou outro cliente, 
mas para uma população inteira, entendendo seus costumes e necessida-
des. Neste sentido, a aplicação dos questionários SUS e DS permitiu o con-
tato mais aproximo com os usuários da Estação Experimental de Bauru. 
Além da análise dos resultados dos protocolos, foi possível conversar com 
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os usuários do local estudado, escutar suas necessidades e demandas es-
pecíficas, mensurar e averiguar necessidades de parte da população que 
utiliza a EEB e desta forma projetar e produzir protótipos de mobiliários 
público e estabelecer diretrizes para uma intervenção em larga escala com 
o objetivo de qualificar este espaço público na cidade de Bauru. 
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Introdução

Com o aumento da expectativa de vida, o número de pessoas com mo-
bilidade reduzida está aumentando no mundo. No Brasil, segundo dados 
dos últimos censos pode-se constatar que o país está passando por um 
processo de transição demográfica decorrente do envelhecimento da po-
pulação, do aumento da expectativa de vida e da diminuição da taxa de na-
talidade. Em 1990 a expectativa de vida era de 66,9 anos, em 2000, passou 
para 70,4 anos, e em 2010, era de 73,1 anos - 10,2% da população. Estima-se 
que em 2050 esta faixa etária poderá chegar a 81,3 anos o que representará 
29,7% da população (IBGE, 2015). Em função destes dados é necessário 
cada vez mais, que as cidades tenham espaços construídos mais qualifica-
dos e inclusivos para atender a esta faixa etária com qualidade e segurança.

1 Professora Doutora do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da 
FAAC, Coordenadora do Projeto de Extensão.

2 Aluno do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAC, Membro bolsista do Projeto de 
Extensão.

3 Aluno do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAC, Membro do Projeto de Extensão.
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Para entender os problemas que os idosos podem enfrentar na mo-
radia no desempenho de suas atividades diárias é necessário conhecer as 
restrições físicas e psicológicas relacionadas a esta faixa etária.

Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida 
do ser humano e ocorre através de mudanças físicas, psicológicas e sociais 
que acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida prolon-
gada (MENDES et al, 2005). O envelhecimento traz algumas modificações 
no organismo, como alteração de postura, estatura, mobilidade (BINS 
ELY; DORNELES, 2006). Por este motivo, qualquer ambiente pode facili-
tar ou dificultar a eficiência no desempenho das atividades do idoso, e in-
fluenciar seu comportamento e capacidade funcional (BESTETTI, 2006). 

Os idosos, com o avanço da idade, sofrem com algumas modificações 
físicas que dificultam sua capacidade motora, outros fatores como a di-
minuição da acuidade visual tende a piorar, chegando a menos de 50% 
da capacidade visual aos 80 anos de idade. O processo de envelhecimento 
também aumenta a dificuldade para distinguir as cores violeta, azul e ver-
de em função do amarelamento do cristalino. Há um enrijecimento das 
articulações resultando em uma perda da força física nas mãos, braços e 
pernas (TILLEY, 2005 apud BESTETTI, 2006).

A necessidade de espaço muda conforme a pessoa envelhece, sendo 
que os equipamentos existentes e as características do ambiente em que se 
vive influenciam de maneira direta o desempenho e qualidade das ativida-
des que os usuários realizam (TAMELOVÁ; DVORÁKOVÁ, 2012).

Em função das limitações físicas dos idosos no decorrer dos anos, os 
ambientes destinados a esta população necessitam de um planejamento 
técnico-construtivo que possa facilitar o fluxo destas pessoas com o máxi-
mo de funcionalidade, ou seja, o layout deve ser projetado para o usuário a 
que se destina. As áreas externas e internas, a circulação, os equipamentos 
domésticos, as esquadrias, instalações, mobiliários, dentre outros elemen-
tos relevantes no dia a dia da pessoa idosa, devem ser projetados e pré-
-estabelecidos de maneira a contribuir na melhora do desempenho físico 
do ambiente (PISTORI; FERRÃO, 2014).

Os idosos enfrentam barreiras arquitetônicas, como a falta de ram-
pas ou sinalização adequada. Problemas com a falta de conforto térmi-
co, acústico e visual prejudicam de maneira direta sua qualidade de vida. 



139Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

A falta ventilação, poluição sonora e visual no entorno de seu ambiente, 
a má adequação do mobiliário ao usuário e a acessibilidade inadequa-
da, prejudicam sua a autonomia e desempenho (BESTETTI; GRAEFF; 
DOMINGUES, 2012).

Diante desta realidade, uma habitação acessível deve promover uma 
maior qualidade de vida aos idosos, além de aumentar o nível de satisfação 
em relação à edificação e de independência em relação à utilização espacial. 
Neste sentido, a moradia deve ser projetada para atender às necessidades 
físicas dos idosos assegurando sua segurança e mobilidade (HUI et al; 2014).

O risco de queda do idoso no ambiente doméstico pode ser atenuado 
através do conhecimento das limitações físicas do público alvo, e de suas 
características físicas e cognitivas (HAZIN, 2012). 

Ao analisar as moradias destinadas a idosos é possível identificar a 
existência de improvisos e adaptações nos edifícios e instituições asilares, 
pelo fato de ser muitas vezes advindos de doação e assim ser adaptado ao 
novo uso. Neste caso, pode-se observar erros em adaptações arquitetôni-
cas, que geram barreiras arquitetônicas. Isso significa uma interferência 
direta na qualidade de vida dos usuários (TOMÉ; MÁSCULO, 2006).

Qualquer atitude de risco por parte dos idosos pode causar acidentes e 
quedas dentro do ambiente doméstico. Os idosos independentes tendem a 
se acidentarem mais (riscos de quedas) do que aqueles idosos dependentes, 
por apresentarem pessoas auxiliando em suas tarefas diárias. Portanto, a 
adequação do ambiente e do mobiliário são agentes facilitadores da mobi-
lidade dentro do espaço residencial (MILANI, 2014).

A adaptação do ambiente doméstico, a adequação e organização es-
pacial, fazem com que os riscos de quedas e a dificuldade motora sejam 
reduzidos, garantem ao idoso independentemente da sua condição física 
ou limitação uma independência de movimento e deslocamento dentro de 
seu próprio ambiente (SÂMIA, 2008).

De acordo com Bestetti (2006), em função das modificações físicas de-
correntes do próprio envelhecimento, o projeto habitacional destinado aos 
idosos deve levar em consideração os seguintes aspectos espaciais: acessos 
(devem proporcionar visibilidade e distância); circulação (tipo e tama-
nho); dimensões (ambientes e equipamentos); eliminar barreiras arquite-
tônicas (escadas, desníveis, sistema de segurança); melhorar as condições 
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ambientais (iluminação, ventilação e calefação, acústica); revestimento 
(textura, temperatura e padronagem); condições de manutenção (facilida-
de na limpeza, adequação e acessibilidade); aspectos psicodinâmicos (cor, 
linha e tamanho); aspectos tecnológicos (sistema de comunicação, segu-
rança contra incêndio e controle de insolação) e outros aspectos (campai-
nhas de alerta visual, adequação das instalações para computadores e lu-
minária de emergência).

Para se projetar um ambiente que supra as necessidades físicas dos ido-
sos, o mesmo deve estar livre de obstáculos, ser de fácil manutenção, es-
tar bem iluminado e bem sinalizado, evitando assim acidentes e quedas. 
Ademais, deve ser atrativo para todos os idosos e estar de acordo com as 
características biomecânicas e antropométricas da população usuária, ou 
seja, a área de alcance dos equipamentos, o uso de cores diferenciadas para 
facilitar a compreensão e assimilação dos espaços, adotar paredes e pisos co-
erentes com mobiliários, formas e volumes (BINS ELY, DORNELES, 2006).

O projeto de Extensão 

O Projeto de Extensão Universitária intitulado “Requalificação de 
espaço para idosos no município de Piratininga (SP)” teve por objetivo 
identificar os problemas de acessibilidade espacial presentes em uma ins-
tituição de longa permanência de idosos e propor algumas melhorias para 
aumentar a qualidade espacial do local.

Participaram deste projeto a docente Profa. Dra. Renata Cardoso 
Magagnin (coordenadora do Projeto e docente do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo da FAAC) e 04 alunos do Escritório Modelo do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da FAAC – E54 (Lucas de Castro e Silva, Rael 
Garcia Dominiquini, Eduardo Sebe Marques Batista, e João Paulo Cruz).

Área de Estudo

A instituição de longa permanência de idosos escolhida para desen-
volver o projeto de extensão denomina-se “Cantinho do Idoso Waldemar 



141Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

Timachi”. Ela está localizada na região oeste do município de Piratininga 
(SP) (Figura 1), cidade de pequeno porte situada na região centro oeste do 
Estado de São Paulo.

Figura 1: Localização da instituição no município de Piratininga (a) e implantação do edifício 
na quadra (b). Fonte: Google Maps, 2016.

Como a maioria das instituições de longa permanência de idosos, ela é 
mantida pelo Centro Espírita Antoninho Marmo. No ano de 2013, encon-
travam-se acolhidos neste local, por motivos de abandono ou negligência 
familiar, 23 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os 
sexos. Auxiliavam nas atividades diárias desta instituição 15funcionários.

A instituição esta instalada em um terreno de 11.657,70m2 e possui 
os seguintes edifícios: dois blocos de dormitórios, sendo um bloco para 
cada sexo; uma enfermaria para os idosos acamados; cozinha; refeitório; 
lavanderia; um brechó e uma área para churrasco; e o restante do terreno é 
composto por áreas livres para a convivência dos idosos (Figura 2).
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Figura 2: Planta da instituição de longa permanência “Cantinho do Idoso Waldemar Timachi”, 
sem escala

Procedimentos metodológicos

Os procedimentos metodológicos utilizados neste projeto de extensão 
foram: revisão bibliográfica; levantamento métrico de todos os ambientes; 
levantamento das características físicas relacionadas à acessibilidade espa-
cial (segurança, conforto e autonomia dos idosos), levantamento fotográ-
fico e entrevista.

A análise da acessibilidade espacial foi avaliada através observações in 
loco utilizando como referência a norma técnica brasileira NBR 9050/2004 
e registros fotográficos. Estas observações permitiram avaliar os espaços 
internos e externos da instituição e verificar se cada espaço estava ou não 
adequado à norma de acessibilidade.

A análise da acessibilidade e segurança apresentou-se como fator im-
portante para avaliação dos espaços destinados aos idosos, uma vez que 
cada ambiente deve contemplar as necessidades espaciais associadas ao 
envelhecimento. Dentre os aspectos analisados estavam: a presença de 
barra de apoio em banheiros, piso antiderrapante, iluminação adequada, 
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presença de corrimão, presença de rampas no lugar de escadas e degraus, 
tipo de maçanetas, eliminação de quinas e dimensão de portas; pois estes 
elementos podem facilitar a vida dos idosos.

Desenvolvimento do Projeto de Extensão

A primeira etapa deste projeto consistiu em formar um embasamen-
to teórico dos alunos antes de conhecerem a instituição. Esta etapa, neste 
projeto foi importante, pois os alunos participantes encontravam-se ma-
triculados no 1º ano do Curso de Arquitetura e Urbanismo, e ainda não ti-
nham conhecimento sobre algumas referencias teóricas importantes para 
aplicarem neste projeto.

A segunda etapa do projeto de extensão consistiu na realização de al-
gumas visitas à Instituição para conhecer cada ambiente e identificar os 
problemas relacionados à acessibilidade espacial existente.

A primeira visita no asilo foi para reconhecimento do local. Nesta vi-
sita a diretora da instituição apresentou cada ambiente e explicou o fun-
cionamento de cada espaço; ela elencou alguns problemas que tinham 
um impacto direto no desempenho das atividades diárias da instituição. 
Dentre os problemas ou necessidades elencadas estavam: a impossibili-
dade de abrigar maior quantidade de idosos devido à impossibilidade de 
contratação de mais funcionários; a falta de cobertura na área de secagem 
de roupas, espaço este que também é utilizado para a comercialização de 
frango, para arrecadação de fundos para a instituição; dimensão do ba-
nheiro dos funcionários; entre outros problemas.

A segunda e terceira visitas referiram-se ao levantamento métrico e 
fotográfico de todos os ambientes desta instituição. Esta etapa foi impor-
tante, pois a instituição não tinha uma planta atualizada contendo todos 
os ambientes internos e externos do asilo. 

A terceira etapa deste projeto referiu-se a elaboração da planta digital 
atualizada da instituição (Figura 2). Esta planta foi realizada a partir dos 
levantamentos em campo. Ela foi desenvolvida pelos alunos em conjunto 
com a coordenadora do projeto. 

A partir desta base digital foi possível realizar o diagnóstico da acessi-
bilidade espacial deste local e assim propor as adequações necessárias. Os 
principais problemas encontrados foram: 
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• Entrada principal - ausência de uma informação legível que iden-
tificasse o acesso principal à instituição.

• Circulação externa aos edifícios - em função da topografia foram 
encontradas muitas resoluções técnicas e irregularidades no piso, 
que dificultavam a mobilidade e a segurança dos idosos; dentre 
elas destacam-se: presença de degraus e rampas íngremes fora das 
recomendações da ABNT. 

• Dormitórios - os problemas nestes locais estavam relacionados ao 
conforto lumínico e a ventilação. As janelas por ter uma largura 
máxima de 1,20m, e estar localizada em uma área de circulação 
totalmente coberta, torna o ambiente dos quartos muito escuro e 
úmido, acarretando ou agravando alguns problemas de saúde dos 
idosos (Figura 9 e 10). 

• Sanitários - não possuem desnível, mas o piso é muito liso, o que 
pode provocar quedas dos usuários. 
A disposição da disposição dos quartos em relação ao sanitário 
pode comprometer a saúde dos idosos, pois para acessar o banhei-
ro o idoso precisa passa por um hall externo localizado entre dois 
quartos e como não há fechamento nesta área comum a diferença 
de temperatura (choque térmico) entre estes ambientes pode ser 
prejudicial a saúde daquelas pessoas com problemas pulmonares.

• Cobertura dos corredores - foi instalada uma cobertura entre a área 
dos dormitórios femininos e a enfermaria e entre a enfermaria e o 
refeitório. Esta cobertura tinha a função de proteção contra chu-
vas e ventos; no entanto, ela tem causado problemas de ventilação e 
iluminação principalmente nos quartos femininos e na enfermaria.

• Ambientes de uso coletivo (salas e pátios) - são ambientes abertos 
(ao ar livre) protegidos apenas pela presença de uma cobertura 
(telhado); os problemas neste local estão relacionados ao conforto 
térmico e a ausência de bancos mais ergonômicos. 

• Cozinha e Refeitório - são espaços amplos, com ventilação e ilu-
minação adequadas e encontram-se de acordo com as normas téc-
nicas de acessibilidade. Os problemas identificados referem-se a 
localização e/ou distância das atividades de cocção dos alimentos, 
e armazenagem e disposição final dos alimentos.
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• Ambientes Externos - os passeios (calçadas) são estreitos, com-
promete a mobilidade, a segurança, o conforto e a autonomia 
dos idosos (cadeirantes ou com andadores). A vegetação existen-
te também contribui para estes problemas. A vegetação existente 
se encontra em péssimo estado de conservação; algumas plantas 
estavam secas e outras estavam invadindo os caminhos estreitos, 
dificultando a mobilidade dos idosos no local.

• Enfermaria - Um dos problemas verificados neste local foi a falta de 
vestiário para as funcionárias e a pequena dimensão do banheiro 
destinado a elas. Outro problema referiu-se à disposição das camas 
no ambiente. Nesse bloco também foi detectado um problema asso-
ciado à cobertura localizada nos corredores do entorno deste bloco, 
a maioria dos ambientes não recebiam iluminação natural e venti-
lação adequada em função da disposição das aberturas das janelas.

• Lavanderia - a falta de um espaço adequado para lavagem e ar-
mazenamento das roupas dos idosos, além de uma área adequada 
para a secagem das roupas.

Na sequência são apresentadas algumas imagens que mostram os pro-
blemas de acessibilidade espacial encontrados na Instituição de longa per-
manência de idosos “Cantinho do Idoso Waldemar Timachi”.

Figura 3: Fachada Principal Figura 4: Portão de entrada intermediário
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a                                           b
Figura 5: Caminho interno do jardim locali-

zado próxima à entrada principal

Figura 6: Área de convivência próxima à 
entrada principal

Figura 7: Bancos Figura 8: Área de convivência próximo a 
enfermaria

 
Figura 9: Corredor lateral - cobertura a                                            b

Figura 10: Vista do corredor lateral esquerdo 
– dormitório feminino
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a                                          b
Figura 11: Rampa para acesso aos quartos

Figura 12: Corredor lateral de divisa de terre-
no – área dos quartos

           a                                          b
Figura 13: Hall externo de acesso aos 

dormitórios e sanitário

a                                      b
Figura 14: Área interna dos sanitários

Figura 15: Quarto com umidade em função 
da disposição da janela

Figura 16: Disposição do mobiliário no 
quarto
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             a                                        b
Figura 17: Corredor lateral direito entre a 

enfermaria e o refeitório
 

Figura 18: Quartos masculinos localizados no 
fundo do terreno e área de convivência

Figura 19: Rampa de acesso aos dormitórios Figura 20: Área de circulação externa entre os 
dormitórios masculinos e a enfermaria

                       a                                           b
Figura 21: Área de convivência proxima a 

churrasqueira Figura 22: Área entre os dormitórios 
masculinos e brechó
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Figura 23: Área de convivência proxima aos 
dormitórios masculinos

Figura 24: Vista do Refeitório para área de 
freezer

Figura 25: Vista da cozinha para área de 
freezer

Figura 26: Cozinha

Figura 27: Área externa a cozinha – área de 
sagem de roupa

Figura 28: Área de secagem de roupas

A partir do diagnóstico foram realizadas as seguintes propostas: re-
locação das janelas dos dormitórios femininos para o lado oposto (muro 
externo); criação de um jardim vertical no muro externo (visual da janela 
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dos quartos femininos), nova fachada para o asilo, reformulação interna 
das áreas de convivência, alteração da inclinação das rampas de acesso aos 
dormitórios, criação de dois pergolados, reformulação do layout interno 
dos ambientes e alteração da função de alguns espaços da enfermaria, re-
formulação do layout interno da área do brechó, re-utilização da área do 
depósito para comercialização de frangos (Figura 29).

Figura 29: Proposta inicial – Estudo Preliminar, sem escala

Na sequência, após a finalização do estudo preliminar, a proposta foi 
apresentada à direção da instituição. Nesta reunião foram solicitadas al-
gumas alterações que posteriormente foram re-adequadas pelos alunos. O 
detalhamento da proposta final foi realizada pelos alunos sob supervisão 
da coordenadora e entregues a direção da instituição.

Considerações finais

Estudos realizados por especialistas da área apontam que as institui-
ções de longa permanência de idosos apresentam condições de acessibili-
dade espacial muito similar aos problemas encontrados no “Cantinho do 
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Idoso Waldemar Timachi”. Estes problemas podem comprometer a mobi-
lidade, a segurança, o conforto e a autonomia dos idosos. 

Os problemas arquitetônicos presentes nesta instituição refletem o 
desconhecimento técnico dos projetistas em relação às normas de acessi-
bilidade vigentes no país, bem como, a presença de obstáculos, falta de ilu-
minado e sinalização, podem contribuir para o risco de acidentes e quedas 
dos idosos nestas moradias.

Os resultados obtidos com o desenvolvimento deste projeto de extensão 
permitiram: i) identificar quais eram os elementos que contribuíam para a 
(in)acessibilidade deste ambiente; e ii) para o desenvolvimento de algumas 
soluções para resolver estes problemas. Para os alunos o desenvolvimento 
deste projeto possibilitou que aplicassem os conhecimentos aprendidos no 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAC, e realizassem o desenvolvi-
mento de um projeto para atender as necessidades de um público real.
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11
O projeto Rede Viva Melhor e suas ações 

nas unidades do Campus Bauru

SIMONE ANDREA FUREGATTI
EDVALDO JOSÉ SCOTON

Introdução

O conceito da palavra rede vem do latim “retis”, e significa o entre-
laçamento de fios com aberturas regulares que formam uma espécie de 
tecido. Olivieri (2003) explica que, com o passar dos tempos, a palavra rede 
foi ganhando novos significados, passando a ser empregada em diferentes 
situações. Nos sistemas organizacionais atuais, o conceito de redes emerge 
como uma alternativa prática que possibilita processos capazes de respon-
der às demandas de flexibilidade, conectividade e descentralização das es-
feras contemporâneas de atuação e articulação social.

As Redes são capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma 
democrática e participativa, em torno de causas afins. Apresentam como 
características estruturas flexíveis e estabelecidas horizontalmente, dinâ-
micas de trabalho que supõem atuações colaborativas e se sustentam pela 
vontade e afinidade de seus integrantes, apresentando uma solução viável 
e desejável aos cidadãos ativos e conscientes das necessidades de transfor-
mações do mundo (OLIVIERI, 2003).

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp - tem 
a estrutura multi-campi e conta, atualmente, com 34 unidades distribuídas 
em cidades por todo o estado de São Paulo campus, algumas agrupadas, 
outras isoladas. Essa estrutura é campo propício à aplicação do conceito 
Rede, considerando-se validar seu status de universidade.

Nesse sentido nasceu a ideia da “Rede Viva Melhor”, que foi um pro-
grama vinculado à Vice-Reitoria e Pró-Reitoria de Extensão e envolveu 
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todas as unidades da Unesp. Foi criada em 2013, tendo como foco de tra-
balho a integração das comunidades internas e externas das unidades em 
atividade, buscando a divulgação do conhecimento e o desenvolvimento 
de atitudes e de habilidades que melhorem o bem estar e a convivência das 
pessoas com o meio ambiente. O programa teve a duração de 4 anos, sendo 
finalizado no final do ano de 2016. 

A coordenação do programa esteve a cargo da profª. Dra. Maria Rita 
Marques de Oliveira, do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, 
que o concebeu como “um programa de iniciativa que se preocupa com a 
qualidade de vida do público interno à universidade, sendo voltado para 
todos nós: professores, servidores técnico-administrativos, funcionários e 
alunos, numa atitude de saúde e sustentabilidade que apóia a integração 
das unidades da Unesp” (PROJETO PROEX, 2013).

O projeto previa mobilizar pessoas e identificar articuladores e agen-
tes locais para, então, ocorrer o processo de integração em rede e forma-
ção, com o planejamento de desenvolvimento de atividades de incentivo às 
práticas de vida saudável. O projeto contemplava como objetivo o envolvi-
mento das unidades da Unesp numa rede de promoção de hábitos de vida 
saudáveis e ambientalmente sustentáveis, que integrassem as comunidades 
internas e do entorno das unidades em atividades regulares e sistemáticas 
de divulgação do conhecimento, desenvolvimento de atitudes e habilida-
des para o cuidado de si e para o uso sustentável dos recursos do planeta. 
Para atingir o objetivo, a base de trabalho da Rede Viva Melhor (RVM) 
foi o espaço de formação e divulgação do conhecimento, contando com o 
auxílio de articuladores em cada uma das 34 unidades da Unesp, além da 
Reitoria da Universidade.

A mobilização se iniciou com uma oficina realizada no campus de 
Bauru, da Unesp, envolvendo as três unidades locais. A oficina teve como 
ação buscar uma sensibilização para a questão e identificar articuladores 
locais que participassem de atividades de formação e assumissem a tarefa 
de cuidar para que o grupo adotasse hábitos saudáveis, que devessem estar 
envolvidos, fossem simpatizantes, praticantes e disseminadores da ideia. 
Na sequência, as oficinas de mobilização ocorreram em todos os cam-
pi da universidade, identificando articuladores e colaboradores de cada 
unidade.
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Algumas das ações propostas e implementadas pelo programa con-
sistiam na realização de oficinas virtuais para capacitação da comuni-
dade quanto à identificação de demandas e fomentação da discussão de 
propostas para melhoria do bem estar de alunos, servidores docentes e 
técnico-administrativos.

Por todo o período de existência da RVM, a rede de articuladores se 
reunia mensalmente – por sistema de videoconferência – com o intuito de 
avaliar e debater propostas para ações nas unidades da Unesp. Todo o con-
teúdo produzido estava centrado e divulgado no website (www.unesp.br/
redevivamelhor) do projeto, que também agregava conteúdos como pro-
jetos de extensão universitária e/ou estudos acadêmicos produzidos pela 
Unesp.

Ainda no ambiente virtual foi proporcionada a troca de opiniões e a 
integração de membros da comunidade unespiana preocupados com os 
propósitos da Rede. O uso de redes sociais tem oferecido difusão ampla e 
interativa quanto aos objetivos do programa.

Projetos já existentes na Unesp, como “Movimento Saúde” e “Prova 
Pedestre e Caminhada da Saúde da Unesp”, recebem apoio integral da Rede 
Viva Melhor, como a divulgação e auxílio diverso em suas realizações.

Também integrou o programa, em forma de oficinas virtuais, o curso 
de educação à distância com conteúdos teóricos e práticos sobre alimenta-
ção e nutrição, atividades físicas, hábitos saudáveis de vida, cultura, lazer, 
afetividade, consumo consciente e preservação do meio ambiente. 

A justificativa para a implantação da Rede Viva Melhor estava galgada 
no fato de que a universidade tem importante papel científico, técnico e 
político e que pode intervir de maneira significativa nos rumos da socieda-
de. No entanto, o equilíbrio entre uma formação orientada para o desen-
volvimento integral da pessoa e uma formação técnica e cientificamente 
competente se faz necessário.

Assim, a universidade encontra-se diante da necessidade de olhar para 
si e rever seu papel na educação integral do homem e na proposição de 
alternativas para os problemas que emergem da sociedade contemporâ-
nea. Nesse contexto, o culto ao lazer, à cultura, e aos hábitos saudáveis e 
sustentáveis de vida estão demandando olhar cuidadoso da universidade, 
como uma prerrogativa para a formação integral e como alternativa para 
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os problemas do homem pós-moderno. Na busca por suprir tais necessida-
des, a Unesp tem como agravante o fato de as unidades estarem distribuí-
das em cidades por todo o Estado de São Paulo. 

O texto aqui apresentado, que tem como autores articuladores da Rede 
Viva Melhor, faz um relato das ações e resultados obtidos no período de 
funcionamento do programa, com o intuito de gerar um registro e, com 
isso, procurar se revelar a sua importância e a sua eficiência para suprir 
parte dessa necessidade, dentro da Unesp. O logo que marcou a existência 
do programa Rede Viva Melhor é apresentado na Figura 1.

Figura 1: Logo da Rede Viva Melhor. Fonte: Projeto PROEX (2013)

Formação e funcionamento da rede

A rede formada pelos coordenadores e articuladores começou a se 
constituir a partir das oficinas de mobilização realizadas nas unidades da 
Unesp para seleção de interessados em participar da rede como articulador 
ou como colaborador. Durante os anos de existência, diversas atividades 
foram realizadas unindo as unidades, seja por meio de videoconferências, 
oficinas virtuais ou encontros presenciais.

Oficina de Mobilização de Bauru

Todas as 34 unidades da universidade, além da Reitoria, receberam as 
oficinas com apresentações, debates e levantamento de metas para a me-
lhoria e sustentabilidade de cada campus.
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No campus de Bauru, a Oficina foi realizada de forma conjunta, envol-
vendo os articuladores e participantes das três Unidades, a Faculdade de 
Ciências (FC), a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC) 
e a Faculdade de Engenharia (FE). Foi um momento de integração, onde 
todos puderam se expressar, apresentando suas experiências pessoais so-
bre a qualidade de vida e demonstrando suas expectativas com relação ao 
programa exposto.

A Oficina contou com dinâmicas de grupo que provocaram a reflexão 
e a exposição de ideias (Figura 2). Os itens que mais chamaram a atenção 
foram o sedentarismo e a má alimentação, que ocorre até mesmo nos mo-
mentos de coffee break realizados na instituição, nos quais a preocupação 
em se buscar uma alimentação saudável é inexistente.

 
Figura 2: Dinâmica de grupo, com participantes da oficina de mobilização, em Bauru. Fonte: 
http://unesp.br/redevivamelhor/index.php. Acessado em 30/05/2017.

Ao final, todos puderam colocar suas propostas para serem implemen-
tadas pelo programa, gerando uma grande expectativa de participação e 
contribuição de todos que estavam presentes nas atividades a serem desen-
volvidas futuramente.
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II Encontro de Articuladores da Rede Viva Melhor

O segundo Encontro de Articuladores da Rede Viva Melhor se reali-
zou no campus de Bauru e teve como objetivo a avaliação dos trabalhos 
desenvolvidos pela Rede e o planejamento de atividades futuras. Durante 
o evento, a equipe gestora e os articuladores dialogaram expuseram suas 
experiências e formataram um novo conjunto de ações e objetivos para a 
RVM (Figura 3). Os articuladores do campus Bauru deram apoio na orga-
nização do evento.

Nesse Encontro houve a prática de um intenso diálogo em grupos de 
trabalho, ora discutindo sobre as metas, correções e sugestões para uma 
nova fase do programa, ora expondo suas dificuldades e acertos no desen-
volvimento de ações em prol da qualidade de vida e sustentabilidade em 
suas unidades.

Em um breve balanço do desempenho da RVM até o momento, a 
coordenadora do programa, profª. Dra. Maria Rita Marques de Oliveira 
pontuou que algumas metas ainda estariam por ser alcançadas e fez uma 
avaliação positiva de outras conquistas da Rede, destacando o reconheci-
mento que vinha ganhando ao longo do tempo.

Figura 3: Participantes do II Encontro do RVM, no campus de Bauru, da Unesp e os partici-
pantes em uma dinâmica em grupo. Fonte: Foto Sérgio Viana.
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III Encontro de Articuladores da Rede Viva Melhor

No III Encontro Articuladores da Rede Viva Melhor, realizado no dia 
15 de dezembro de 2016, em Araraquara, o evento reuniu aproximada-
mente 40 pessoas, sendo a maioria articuladores da Rede pertencentes a 
diversas unidades da Unesp, mas contando, dessa vez, com convidados 
como vice-diretores e colaboradores da rede de algumas unidades (Figura 
37). Ocorreram as exposições das ações realizadas e planejamento do futu-
ro da Rede Viva Melhor, servindo como troca de experiências, depoimen-
tos e planejamento para novas ações dentro da Unesp.

O evento teve início com uma dinâmica de grupo (Figura 4), na qual 
os participantes puderam se conhecer melhor, expressar desejos e praticar 
a confiança em seus companheiros. Em seguida, dois grupos foram forma-
dos e, sob a orientação de Maria Rita Marques de Oliveira, coordenadora 
do programa, todos os articuladores presentes tiveram a oportunidade 
de comentar a respeito das ações desenvolvidas e destacadas, desde 2014, 
quando a Rede foi ativada. Além disso, também puderam expressar suas 
perspectivas e a vontade de fazer com o que o programa tivesse continui-
dade, após a troca de gestão da universidade com a posse do novo reitor.

Os participantes assistiram a um vídeo com a retrospectiva de ações 
ocorridas nos anos de 2014, 2015 e 2016, no âmbito da Rede ou com seu 
apoio. Formada a mesa de autoridades, estiveram presentes e realizaram 
uma pequena fala, a diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
profª. Dra. Cleopatra da Silva Planeta, seu vice-diretor prof. Dr. Anselmo 
Gomes de Oliveira, o vice-diretor da Faculdade de Engenharia de Bauru 
(FEB), prof. Dr. Luttgardes de Oliveira Neto, e a profª. Dra. Maria Rita 
Marques de Oliveira.

O resultado do evento foi a formulação de justificativas e propostas 
para a continuidade do projeto, além de ações que poderiam ser tomadas, 
envolvendo os temas e valores alavancados pelo programa.
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Figura 4: Participantes do III Encontro de Articuladores da Rede Viva Melhor, em Araraquara/
SP: em palestra e em dinâmica de grupo. Fonte: Fotos de Sergio Viana.

 
Figura 5: Participantes do III Encontro de Articuladores da Rede Viva Melhor, em Araraquara/
SP. Fonte: Foto de Sergio Viana.

Oficinas Virtuais

As oficinas virtuais tiveram o objetivo de “promover interação e troca 
de experiências entre as unidades da Unesp, além de fornecer subsídios e 
servir como ferramenta para a construção de uma proposta de trabalho 
para a rede local, incluindo o levantamento das demandas, fragilidades e 
potencialidades para o desenvolvimento de ações que contemplem os prin-
cípios da Rede Viva Melhor no contexto de cada unidade da Unesp sobre 
os temas abordados” (REDE VIVA MELHOR, 2017).
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As oficinas virtuais foram distribuídas em 9 módulos, contemplando 
uma variedade de temas relacionados à qualidade de vida nas unidades 
ou nos campus. Os temas abordados foram: Afetividade, Alimentação, 
Educação Ambiental, Atividades Físicas, Álcool, Saúde no trabalho, Saúde, 
Valores Humanos e Cultura e lazer. Os módulos foram realizados indivi-
dual e sequencialmente, como pode se observar em um cartaz de divulga-
ção de parte das oficinas (Figura 6).

Figura 6: Cartaz de divulgação da realização das Oficinas Virtuais do RVM. Fonte: http://
unesp.br/redevivamelhor/index.php. Acessado em 30/05/2017.

Toda a comunidade da Unesp, incluindo corpo docente, discente, téc-
nicos administrativos e terceirizados, interessada em temas relacionados 
ao bem estar e sustentabilidade e no desenvolvimento de propostas para 
viver melhor no campus foi convidada a participar das oficinas.

O articulador ficava responsável pela divulgação do módulo, orienta-
ção aos participantes e realização de ao menos um encontro para discus-
são do tema abordado. Para cada tema eram fornecidos materiais de refe-
rência, como textos, cartilhas e vídeos-aula, como base de discussão e para 
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o preenchimento de um questionário elaborado pelo grupo gestor do RVM 
e por profissionais especialistas do tema em questão, do grupo de docen-
tes colaboradores das Oficinas Virtuais. Além das questões específicas de 
cada tema, ao final dos questionários de todos os temas foram propostas 
algumas questões para nortear a discussão e se chegar a propostas relacio-
nadas ao tema. As questões são: “Como o tema é tratado na unidade?” “O 
que temos e dá para aprimorar?” ou “O que não temos e é possível fazer?” 
e ainda “O que o grupo sugere à Unesp?”.

As Oficinas foram oferecidas na modalidade On-line, por meio da 
plataforma moodle disponível no endereço eletrônico: http://www3.fmb.
unesp.br/emv/. Durante o período de realização de cada módulo era aber-
to, na plataforma moodle, um fórum de discussão do tema, para todos os 
participantes da oficina. Esse fórum possibilitava, além da discussão do 
tema atual, uma socialização entre as mais variadas pessoas da comuni-
dade da Unesp.

Ainda, os resultados obtidos com as oficinas virtuais foram aprovei-
tados como pesquisa pelas integrantes da comissão organizadora, Lilian 
Galesi e Milena Ferreira, em projeto de pós-doutorado desenvolvido por 
ambas.

Movimento Saúde

O “Movimento Saúde” teve seu início em 2006, a PROEX, através de 
uma Comissão de especialistas das unidades da Unesp, começou a or-
ganizar o Projeto “Movimento Saúde”, como resultado de levantamento 
feito junto a docentes, funcionários e alunos da Unesp no que se refere 
à prevalência de obesidade e sobrepeso, com o objetivo da conscientiza-
ção dos riscos decorrentes dessa condição física e o estímulo à introdu-
ção de novos hábitos, com a consequente diminuição de problemas de 
saúde, como doenças cardiovasculares e outras (ver logo na Figura 39). 
As atividades propostas foram, entre outras: questionário de avaliação, 
conscientização, aspectos psicológicos, orientações nutricionais e de con-
dicionamento físico. 



165Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

 
Figura 7: Logo do Movimento Saúde. Fonte: http://www.unesp.br/proex/programas/pdgmov-
saude.php. Acessado em 30/05/2017.

A partir de 2014, as ações contaram com a parceria do programa Rede 
Viva Melhor. As campanhas da PROEX integradas no Movimento para 
Saúde mantiveram sua identidade e ação pontual, mas se pulverizam du-
rante todo o ano nas atividades da Rede Viva Melhor, na busca da promoção 
de hábitos de vida saudáveis e ambientalmente sustentáveis, que integrem as 
comunidades internas e o seu entorno em atividades regulares e sistemáticas 
de divulgação do conhecimento, desenvolvimento de atitudes e habilidades 
para o cuidado de si e para o uso sustentável dos recursos do planeta. Nesse 
sentido, a realização do Movimento para Saúde nos anos de 2014, 2015 e 
2016 no campus de Bauru, aconteceu com o apoio dos articuladores da Rede 
Viva Melhor e a participação de docentes, técnicos-administrativos das três 
Unidades e também do Colégio Técnico Industrial – CTI. 

O Movimento Saúde é um evento anual, com duração de um dia, in-
cluindo avaliação física e atividades físicas (Figura 8) orientadas por esta-
giários de educação física; palestras sobre qualidade de vida, importância 
das atividades físicas na saúde, alimentação saudável, prevenção ao con-
sumo excessivo de álcool e drogas, etc.; sorteios de brindes fornecidos por 
academias, e sendo servido um lanche saudável com frutas da época.

Figura 8: Organizadores e participantes em atividade no dia do Movimento Saúde. Fonte: os 
autores.
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A problemática do álcool na universidade

Motivados por um acidente ocorrido com um discente do campus 
Bauru, os Vice-diretores da FAAC, FC e FEB tiveram a iniciativa de re-
alizar reuniões com membros da comunidade do campus, para discutir 
assuntos ligados à saúde, principalmente ao uso excessivo de álcool. Dessa 
forma, foram organizadas duas reuniões, denominadas como “Reunião 
Geral da Saúde”, contando com convidados de diversos setores, incluindo 
docentes, discentes, funcionários e articuladores do RVM.

A Rede Viva Melhor se aliou aos Vice-diretores e proporcionou o I 
Workshop Álcool e Outras Drogas, para discutir ações efetivas na busca 
de conscientização da comunidade. O Workshop culminou em uma cam-
panha de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Reunião Geral da Saúde

A 1ª Reunião Geral da Saúde teve como objetivo estabelecer ideias so-
bre execuções de ações relacionadas ao bem-estar e à saúde dos estudantes. 
O grupo foi criado para organizar e promover atividades relacionadas a 
esse tema, por meio de ações de divulgação de informação, eventos e pro-
gramas esportivos junto à comunidade universitária do campus de Bauru 
(FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO, 2017). 
A discussão levantou temas a serem questionados e/ou trabalhados, que 
incluíram o comportamento dos estudantes e sua relação com o álcool; a 
necessidade de observação e sinalização por parte da Universidade para 
as questões da saúde; a promoção de diferentes culturas, alternativas à do 
consumo excessivo de bebidas alcoólicas como a realização de eventos e 
ações culturais; e, o rompimento da resistência institucional, a fim de faci-
litar a realização das atividades.

Na 2ª Reunião Geral da Saúde (Figura 9), ao final das discussões, fo-
ram decididos três encaminhamentos. O primeiro deles é a unificação e 
uniformização da comunicação no campus. O segundo, bastante relacio-
nado ao primeiro, é a união do Comitê de Artes e Cultura (CAC) com o 
Comitê de Saúde para integrar os eventos da Unesp de Bauru. O último 
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deles é sobre a indicação de nomes dos Diretórios e Centros Acadêmicos 
mais a Atlética e as Assessorias de Comunicação das três Faculdades 
para ingressarem nos dois Comitês (FACULDADE DE ARQUITETURA, 
ARTES E COMUNICAÇÃO, 2017).

Figura 9: Segunda Reunião Geral da Saúde. Fonte: http://www.faac.unesp.br/#!/noticias/pagi-
na/1/. Acessado em 30/05/2017.

I Workshop Álcool e Outras Drogas

Em sequência às Reuniões Gerais para a Saúde, os Vice-diretores das 
Unidades de Bauru sentiram a necessidade de conhecer o que tem sido fei-
to na universidade em relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas e se 
apoderar do contexto, para então ter subsídios para trabalhar com a comu-
nidade. Dessa forma, solicitaram a ajuda da Rede Viva Melhor (RVM) que 
apoiou a iniciativa, articulando e viabilizando a presença de especialistas 
no tema o I Workshop Álcool e Outras Drogas, realizado no campus Bauru 
(REDE VIVA MELHOR, 2017).

O workshop teve a participação dos então vice-diretores das unidades 
do campus Bauru, da Unesp, prof. Dr. Luttgardes de Oliveira Neto (FEB), 
prof. Dr. Marcelo Carboni Carneiro (FAAC) e prof. Dr. Paulo Noronha 
Lisboa Filho (FC), da coordenadora da RVM, profª. Dra. Maria Rita 
Marques de Oliveira, da equipe gestora do RVM e dos articuladores do 
RVM das unidades de Bauru. O evento contou com a participação dos 
professores especialistas no tema, profª. Dra. Florence Kerr-Corrêa e prof. 
Dr. Raul Aragão Martins.
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O Workshop contou com palestras dos especialistas, discussão do 
tema entre os participantes e chegou a uma orientação de ações futuras, 
como a campanha de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

Campanha de Prevenção ao Uso Abusivo de Álcool 
e Outras Drogas

O principal resultado do Workshop foi a elaboração de uma campanha 
de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, implementada em 
todas as unidades da Unesp.

O Grupo InkDesign, da FAAC, em conjunto com a coordenação da 
RVM, elaborou cartazes com frases e efeitos voltados ao alerta do uso abu-
sivo de álcool e outras drogas (Figura 10). A campanha teve início conco-
mitante em todas as unidades, prevendo um maior impacto.

Como parte da campanha, a RVM lançou o Catálogo “Álcool e Outras 
Drogas” com os locais de auxílio nos campus da Unesp.

Os cartazes em versão digital e para impressão, além do ‘Catálogo de 
Álcool e outras drogas’, estão disponíveis no site da Rede Viva Melhor: 
http://unesp.br/redevivamelhor/catalogo-alcool-e-outras-drogas/.

Figura 10: Alguns dos Cartazes da Campanha de Prevenção Contra o Uso Abusivo de Álcool. 
Fonte: http://unesp.br/redevivamelhor/index.php. Acessado em 30/05/2017.
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Projetos desenvolvidos a partir de editais

Ao longo da existência da RVM, os coordenadores conseguiram pro-
gramar ao menos dois editais para desenvolvimento de projetos voltados à 
qualidade de vida nos campi, ambos constantes do Programa de Atividades 
Artísticas e Culturais – Subprograma Integração Sociocultural. 

O primeiro foi o edital nº 12/2016 PROEX/SANTANDER – Seleção de 
propostas de bem estar e sustentabilidade ambiental da Rede Viva Melhor. 
O referido edital teve por objetivo “integrar comunidades internas e dos 
entornos das unidades universitárias em atividades de incentivo às práti-
cas de vida saudável e promotoras da educação ambiental; Mobilizar e arti-
cular a comunidade unespiana a se organizar e se beneficiar da promoção 
de hábitos de vida saudáveis e ambientalmente sustentáveis; Revitalizar 
ambientes de cultura, esporte, lazer e convivência nas unidades universi-
tárias; e, Promover melhoria do bem estar de quem trabalha e estuda na 
Unesp” (PROJETO PROEX, 2013).

E, o segundo foi o edital nº 13/2016, aberto pela Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEX) em parceria com o Santander, a realização da Prova 
Pedestre e Caminhada da Saúde da Unesp a fim de cumprir os objetivos de 
“incentivar a prática esportiva nas unidades da universidade melhorando 
a qualidade de vida e integrando a comunidade unespiana e seu entorno 
e promover a aproximação com órgãos públicos municipais que atuam na 
área de esportes” (PROJETO PROEX, 2013). 

As unidades do campus de Bauru tiveram projetos aprovados nos dois 
editais. Para concorrer ao edital nº 13/2016 as três unidades se uniram 
para a realização da corrida, exigência do próprio edital. E, para concorrer 
ao edital nº 12/2016, a unidade FEB apresentou e desenvolveu um proje-
to, intitulado “Projeto FEB Integra”, enquanto as unidades FAAC e FC se 
uniram para apresentar e concorrer a outro projeto, intitulado “Projeto 
Pista para Caminhada”. O resultado dos referidos projetos serão descritos 
a seguir.
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Projeto FEB Integra – FEB

O objetivo proposto ao projeto FEB Integra foi alcançado, tendo em 
vista que foi possível a criação de um espaço para ser utilizado como sala 
de leitura, de espera, de descanso e de convivência entre os intervalos de 
trabalho. O espaço vem sendo ocupado, principalmente, pela comunidade 
da Faculdade de Engenharia de Bauru, mas também por visitantes que 
estejam nas dependências da Unesp em função de palestras, cursos, etc. 

O projeto foi coordenado pela articuladora da Rede Viva Melhor, 
profª. Dra. Simone Andrea Furegatti. A equipe responsável pela execução 
da reforma e adequação do espaço foi composta, além da coordenadora, 
pelo Vice-Diretor da FEB, prof. Dr. Luttgardes de Oliveira Neto, sua asses-
sora, Jéssica de Azevedo Barci, a assessora da Direção Araci Alves da Silva, 
a estagiária Ana Laura da Silva, a diretora Técnica Administrativa Leila 
Mara Pardo e a bolsista Ana Carolina Rocha dos Santos, então estudante 
do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, Artes 
e Comunicação (FAAC), que desenvolveu os projetos de design de interio-
res e da área externa, com calçadas de acesso (Figura 11).

 
Figura 11: Parte da Equipe executora do projeto, no interior do Espaço FEB Integra. Fonte: Foto 
de Fernando Rodrigues Vaz Madureira Lobo
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Os recursos obtidos pelo projeto referente ao Edital n.° 012/2016 cus-
tearam os móveis para o espaço FEB Integra. A direção da FEB, em apoio 
ao projeto inicial proposto, custeou o projeto e a execução da reforma do 
local, interno e externo, bem como concedeu uma bolsa para a estudante 
de Arquitetura e Urbanismo da FAAC, Ana Carolina, desenvolvesse os 
projetos de Design de Interiores e de Ambientação Externa, ampliando, 
assim, a ideia de espaço de convivência.

O espaço de convivência foi montado em um local, cedido pelo prof. 
Dr. Obede Borges Faria, lotado no Departamento de Engenharia Civil e 
Ambiental da FEB. O local em questão é resultado de um projeto de pes-
quisa do docente, financiado pela FAPESP, localizado ao lado da Seção 
Técnica de Pós-Graduação da FEB. A edificação possui três cômodos, 
adaptados para os fins do projeto. O primeiro cômodo está disposto como 
um espaço de convívio, pois possui televisão, bancada, cadeiras e sofá 
(Figura 12). O banheiro possui chuveiro, possibilitando maior conforto 
para quem passa o dia trabalhando e continua com estudos à noite, por 
exemplo. O quarto foi transformado em um ambiente aconchegante, com 
sofás e puffs, possibilitando um momento de descanso para os usuários. 

O local ficou conhecido como “Espaço FEB Integra” e foi inaugurado 
em dezembro de 2016. Logo no primeiro mês, alguns servidores enviaram 
depoimentos por e-mail que ajudaram a avaliar o positivo acolhimento 
do projeto pelos usuários. Verbalmente, vários usuários se manifestaram 
satisfeitos com o resultado do espaço. Diariamente servidores se dirigem 
ao espaço, o utilizando como local de descanso e convívio, de forma que 
o objetivo do projeto foi alcançado.

Mais informações podem ser encontradas no Relatório final do 
“Projeto FEB Integra: Instalação de Espaço de Convivência e de Descanso 
para a Comunidade Acadêmica”.
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Figura 12: Design do Interior do Espaço FEB Integra. Fonte: Autora: Arqta. Ana Carolina Rocha 

dos Santos

Projeto Pista Para Caminhada – FAAC/FC

O edital nº 12/2016 PROEX/SANTANDER propunha a disponibili-
zação de uma verba para o desenvolvimento de um projeto nas unidades 
inscritas que beneficiasse a saúde e o bem-estar. Tanto a FAAC quanto a 
FC foram escolhidas e uniram a verba, resultando num total de oito mil 
reais, para a construção da pista de caminhada.

A Administração Geral do campus capitaneou o dinheiro e organizou 
o projeto (Figura 13), de modo a respeitar a vegetação do local. A pista 
de caminhada foi construída estrategicamente para ocupar uma área de 
passagem de pedestre, em frente às salas 40 do campus, que necessitava ser 
revitalizada. Nos dias de chuva a passagem dos pedestres era difícil, devido 
a lama que se formava na trilha, além de apresentar depósitos de galhos e 
outros resíduos.
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Figura 13: Projeto de pista de caminhada em frente às salas 40 do campus. Fonte: https://goo.gl/

Fkc1M9. Acessado em 30/05/2017.

Partindo do pressuposto que o espaço público é considerado como 
aquele que seja de uso comum e posse de todos, como local de encontros 
e relações, o mesmo apresenta, em seu ambiente, papel determinante. É 
nele que se desenvolvem atividades coletivas, com convívio e trocas en-
tre os grupos diversos que compõem a heterogênea sociedade urbana. A 
existência do espaço público, portanto, está relacionada diretamente com 
a formação de uma cultura agregadora e compartilhada entre os cidadãos. 

Assim, buscando integrar comunidades internas e do entorno das uni-
dades universitárias em atividades de incentivo às práticas de vida sau-
dável, mobilizando a comunidade a praticar hábitos de vida saudáveis e 
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ambientalmente sustentáveis, revitalizando ambientes de cultura, esporte 
e lazer, promovendo melhora na qualidade de vida da comunidade unes-
piana, foi realizado o Projeto de construção de uma Pista de Caminhada.

O objetivo principal do projeto foi revitalizar a área de praça vista na 
Figura 14, por meio da construção de uma pista de caminhada, para uso 
esportivo e de lazer, de toda a comunidade do campus Bauru (docentes, 
técnicos administrativos e discentes) e também da comunidade externa, 
preservando-se ao máximo a vegetação existente.

Figura 14: Pista de caminhada executada em frente às salas 40 do campus. Fonte: http://www.
faac.unesp.br/#!/noticias/pagina/1/. Acessado em 30/05/2017.

Terceira Prova Pedestre e Caminhada – Volta ao 
Campus

A 3ª Prova Pedestre e Caminhada da Saúde da Unesp (Figura 15), 
foi realizada no dia 19/11/2016 no Campus de Bauru e nas ruas próxi-
mas, foi uma realização do Grupo de Trabalho para o Incentivo à Prática 
Esportiva, Rede Viva Melhor e Movimento Saúde (ambos vinculados 
à Pró-Reitoria de Extensão Universitária-PROEX) em parceria com o 
Programa Santander Universidades e Departamento de Educação Física 
da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista. 
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Figura 15: Cartaz de divulgação da 3ª Prova Pedestre e Caminhada da Saúde da Unesp, em Bauru. 
Fonte: http://www.rhfitnesscorridas.com.br/corrida.php?id=122. Acessado em 30/05/2017.

Assessorada pela ATIVUS Empresa Júnior de Educação Física e 
Associação Atlética Acadêmica Unesp Bauru. As provas foram de corridas 
com percurso de 4 Km e 8 km e Caminhada com percurso de 4 km (Figura 
16), sendo que a Largada aconteceu às 17:30 h, em frente ao Anfiteatro 
Guilherme Rodrigues Ferraz (GUILHERMÃO), local onde ocorreu a en-
trega dos kits (contendo camisa e barras de cereais) e da retirada dos chips 
para acompanhamento dos participantes.
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Figura 16: 3ª Prova Pedestre e Caminhada da Saúde da Unesp, em Bauru: participantes em 
ação e premiação. Fonte: http://unesp.br/redevivamelhor/campus-da-unesp-em-bauru-se-
diou-3a-volta-ao-campus-em-novembro/. Acessado em 30/05/2017.
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12
A Educação após Auschwitz: Mostra 

de fotografia 70 anos de libertação de 
Auschwitz - Memórias da intolerância.

ELI VAGNER FRANCISCO RODRIGUES1

Introdução

Foi Theodor Adorno quem nos alertou para o que seria uma espécie de 
obrigação das novas gerações de educadores com relação à história recente 
da humanidade. Em sua famosa palestra “A educação Após-Auschwitz o 
filósofo afirmou:

“A exigência de que Aschwitz não se repita é a primeira de todas 
para a educação. De tal modo ela precede quaisquer outras que 
creio não ser possível nem necessário justificà-la” (ADORNO, 
2003 pág1)

Esta orientação é, ao mesmo tempo, um alerta em relação ao sempre 
perigoso esquecimento de fatos cruciais e tenebrosos da história humana. 
A disciplina de história, para Adorno, seria no sentido em que ele coloca 
as teses de seu celebrado texto uma espécie de alerta e antídoto contra o 
fascismo, a barbárie e o preconceito. Certas datas, sabemos, não são come-
morativas. A simples lembrança do genocídio do holocausto, por exemplo 
nos enche de vergonha e tristeza. Não se comemora o holocausto. Por ou-
tro lado comemora-se o seu final efetivado pelas mãos do próprio homem 
e isto, se não é motivo de júbilo, é, pelo menos motivo de alívio e ocasião 

1 FAAC - Unesp
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para reflexão. Não se comemora o fato consumado do holocausto, mas ce-
lebra-se a libertação dos campos de concentração, lugar onde ocorreram, 
talvez, os horrores mais absurdos que a humanidade já perpetrou. 

É neste sentido que no dia 27 de janeiro 2015 se comemorou a liber-
tação dos campos de Auschwitz e Birkenau na polônia. No mesmo mês 
uma série de campos seriam descobertos pelas tropas americanas em solo 
alemão. Foi o caso de Dachau, campo próximo a Munique na região sul da 
Boêmia.

A advertência de Adorno se vale de um resgate freudiano na tentativa 
de evidenciar que a barbárie está na origem da civilização humana e que, 
portanto, faz parte de alguma instância inconsciente de nossa estrutura 
psíquica.

Impedir que Auschwitz serepita seria impedir nosso retorno a esse re-
ferencial de comportamento guardado, ou, de certa forma superado pelo 
homem. Neste contexto Adorno introduz o problema da liberdade. Para 
o filósofo, o fato das pessoas não saberem lidar direito com sua própria 
liberdade e responsabilidade, faz com que
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Elas substituam com facilidadeos seus superegos por autoridades ex-
ternas. Obviamente os líderes nacionalistas, os ditadores de toda qualida-
de assumem esta tarefae levam as sociedade àextremos políticos de ódio e 
violência.

“pessoas que se enquadram cegamente no coletivo” e “fazem de si 
mesmas meros objetos materiais, anulando-se como sujeitos dota-
dos de motivação própria. ”(Adorno, 2003pág4).

O campo e acidade produzem tipos sociais que aderem com facilidade 
a correntespolíticas e lideranças duvidosas e perigosas. Outro aspecto res-
saltado por Adorno é o fato da tecnologia exercer um papel determinante 
na reificação(coisificação) da consciência por ser considerada um ente su-
perior. Os homens tendem a esquecer que são eles próprios que produzem 
a tecnologia, e não o contrário, e se tornam espécies de escravos das má-
quinas, como se as máquinas fossem entidades superiores. Temos certa ad-
miração exagerada pelas máquinas vistas como maravilhas, e realmente o 
são, mas quando esta admiração provoca um distanciamento do humano 
o problema se anuncia. Note-se, o papel de distanciamento proporciona-
do pela tecnologia na operacionalização do massacre de seres humanos. 
Quanto mais tecnológicomais limpo o processo, quanto mais tecnológico 
menos culpa o operador do processo e da máquina de extermínio mais 
distante de minha decisão está a morte do outro. Some-se a isso todo a 
estrutura da hierarquia militar e ninguém será responsável, ao final, pela 
morte de milhões de pessoas. Auschwitz, este é seu horror maior, é fruto 
da tecnologia, da ciência e da operacionalização racional de meios para 
chegar a fins. Goya criou um obra muito famosa na qual ele insere a frase 
“O sono da razão produz monstros.” Se fizermos um paralelo com a men-
sagem de Goya podemos afirmar que Auschwitz produziu mostro através 
de uma razão acordada, isto é, consciente de sua operacionalização mate-
rial, matemática, científica. 
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Adorno lembra que existe uma concepção de formação denominada 
por ele de“educação pela dureza”, nesta modalidade, as pessoas para te-
rem mérito devem suportar o insuportável. Caso clássico dos soldados que 
executaram o genocídio em nome de um bem maior da nação. Nenhum 
bem maior pode ser justificado com amorte de um ser humano. Esses atos, 
lembra-nos Adorno, nos remetem também ao sadomasoquismo e à indife-
rença à dor, à frieza necessária ao ato que se perpetua no indivíduo e mata 
sua “humanidade” A humanidade seria a capacidade de sentir compaixão. 
Compaixão, por sua vez é a sentimento, ou a capacidade de sentir, em al-
gum grau a dor do outro (com-paixão, compartilhar o sentimento, Mitleid, 
Mit com Leid –dor).

A educação, para Adorno, seria uma ação preventiva no sentido de evi-
tar a barbárie, evitar a barbárie seria algo que passaria pela emancipação 
do homem com relação aos seus instintos destrutivos, sua face bárbara, 
violenta e sobretudo conferir ao homem de amanhã um caminho para que 
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ele possa lidar com sua liberdade no próprio sentido do esclarecimento, 
isto é de uma autonomia da razão sobre a violência.

A mostra de fotografia 70 anos de libertação de 
Auschwitz-Bierkenau, Dachau

Inspirados por este importante texto de Adorno e no intuito de, como 
afirmamos, celebrar a libertação e não o massacre, decidimos por em prá-
tica algumas das ideias de Adorno. Nossa iniciativa foi simples mas bas-
tante eficaz em seus resultados. Nasceu assim o projeto da Mostra de foto-
grafia &0 anos de libertação de Asuchwitz-Birkenau e Dachau. 

A Mostra foi desenvolvida e organizada a partir de documenta-
ção fotográfica realizada pelo Prof. Dr. Eli Vagner Francisco Rodrigues 
no PanstwoweMuzeum Auschwitz-BirkenauOswiecim- Polônia e pelo 
KZ Prof. Dr. Marcelo Carbone Carneiro no campo de concentração de 
Gedenskstätte-Dachau-Alemanha, no ano 2014. Com o objetivo de resga-
tar a memória das vítimas dos campos de concentração nazistas no septu-
agésimo ano de sua libertação pelas forças aliadas e alertar para os perigos 
da intolerância étnica, religiosa e política, que ainda assombra a humani-
dade no século XIX. 

Como relatamos acima em 2015 completou-se 70 anos, em 27 de janei-
ro de 1945, da libertação efetivada pelo Exército Vermelho em Auschwitz, 
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o maior e mais terrívelcampo de extermínio dos nazistas. Em suas câma-
ras de gás e crematórios foram mortas pelo menos um milhão de pesso-
as. Auschwitz foi o maior e mais terrível campo de extermínio do regime 
de Hitler. No dia 29 de abril de 1945, soldados americanos libertaram os 
70 mil prisioneiros que restavam no campo de concentração de Dachau. 
Auschwitz se tornou, segundo Adorno, um símbolo do horror provocado 
pelo preconceito e ódio entre os povos. Nesse sentido a exposição fotográ-
fica pode trazer à discussão na comunidade universitária os temas rela-
cionados ao fenômeno Auschwitz como símbolo de um marco histórico 
que deve ser visto e interpretado como um alerta a novas gerações dos 
perigos do ódio cultura, racial e religioso. A mostra teve o apoio finan-
ceiro acadêmico e financeiros do Observatório de Educação em Direitos 
Humanos, do Departamento de Ciências Humanas, da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação, e da Proex Pró-reitoria de Extensão da 
Unesp. Paralelamente à mostra forma desenvolvidas atividades de visitas 
pelo público externo à universidade e pelos alunos e funcionários do cam-
pus. A mostra se tornou itinerária e foi transferida para os campus Unesp 
de Assis e Araraquara, ampliando o público e as discussões em torno dos 
temas propostos. Após a exibição nos três campi o material da mostra foi 
arquivado no Observatório de Educação em Direitos Humanos que deu 
apoio material e logístico para o projeto.

Resultados

Durante a exposição vários depoimentos chamaram nossa atenção. 
Como o público foi muito variado o reconhecimento das imagens também 
foi muito distinta. A tendência que se verificou foi a de que o público mais 
jovem, na faixa de 17 a 30 anos reconheceu as imagens pela iconografia 
cinematográfica que faz parte da formação desta geração. O filme “A lista 
de Schindler”foi a principal referência mnemônica e alguns chegaram a 
citar a franquia “X-Men” uma vez que o personagem magneto, na estória, 
é descendente de judeus e em um dos filmes é mostrado com grande ên-
fase o famoso portão de Auschwitz onde se lê a não menos famosa frase 
“ArbeitMacht Frei” (O trabalho liberta). O que se nota em um evento como 
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este é como a cultura pop já incorporou a iconografia de Auschwitz e como 
o reconhecimento do público é imediato quando ele se vê diante de ima-
gens com este tipo de significado histórico. Porém, pode-se notar também, 
que o conhecimento superficial dos eventos ocorridos no final da II guerra 
é o que predomina, mesmo entre o público universitário.

A nosso ver, no entanto, a mostra cumpriu o seu objetivo que é o de 
lembrar os horrores dos acontecimentos ocorridos em Auschwitz e convi-
dar o público, internou externamente a refletir sobre o que o fascismo, o 
nacional socialismo, o preconceito racial podem provocar enquanto ideo-
logias que pregam o ódio e a violência.

A lição de Adorno, seu alerta em relação às novas gerações foi, de certa 
forma, considerada e respeitada com o evento e os depoimentos registra-
dos no livro de registros da biblioteca do campus da Araraquara deixa 
claro que nosso objetivo didático e humanístico foi cumprido.

Imagens da Mostra

Imagens da Mostra nos campi Bauru, Assis e Araraquara:

ARARAQUARA
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ARARAQUARA

ASSIS
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BAURU

ARARAQUARA
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BAURU
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13
Extensão, mercado e academia: o 

evento interdisciplinar como agente de 
relacionamento no Curso de Extensão  

“Da classe ao mercado”

CÉLIA MARIA RETZ GODOY DOS SANTOS1 
MARIA EUGÊNIA PORÉM1

RAQUEL CABRAL1

ROSEANE ANDRELO1

TAMARA DE SOUZA BRANDÃO GUARALDO1

ANGÉLICA APARECIDA PARREIRA LEMOS RUIZ2 

Introdução

Muitos dos conflitos intelectuais observados no processo comunica-
cional têm origem na globalização das redes digitais e dos serviços tele-
máticos3 presentes nesse novo ambiente comunicacional. Em princípio, a 
reducionista visão de que comunicar é fazer chegar uma informação, um 
significado já pronto, já construído, de um polo a outro, é hoje refutada, 
pois é na recepção e sua relação com o sujeito que se dá a comunicação.

1 Professora Doutora da FAAC - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Bauru-SP. 
2 Diretora Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura Artes e Comunicação (FAAC) 

da Unesp, Bauru-SP. 
3 Entendemos serviços telemáticos como a comunicação a distância de um ou mais conjuntos 

de serviços informáticos fornecidos através de uma rede de telecomunicações. São resultan-
tes da associação da informática com a comunicação e visam promover aos seus utilizadores a 
informação de maneira interativa. Os Blogs, Chats, MMS, SMS, Messengers, Hi5, WhatsApp, 
são alguns exemplos.



188 Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

Como diz o sociólogo ítalo-brasileiro Massimo Di Felice (2011), a re-
volução digital altera a própria arquitetura do processo comunicacional, 
realizando a substituição da forma tradicional (emissor-receptor) de re-
passe das informações (teatro, livro, imprensa, cinema, TV) para outra 
reticular, interativa e colaborativa. 

Uma nova forma de interação surge, como consequência de uma ino-
vação tecnológica que transforma o modo de comunicar e seus significa-
dos, estimulando, ao mesmo tempo, inéditas práticas interativas entre nós 
e as tecnologias de informação.

A dinâmica comunicacional gerada pelas redes de comunicação digi-
tais traz um conjunto de implicações psicossociais e organizacionais que 
afetam o próprio processo de representação e consciência dos indivíduos. 
E, como consequência, são inúmeros os impactos incluindo os meios e o 
ensino de comunicação que são reestruturados na medida em que as redes 
de transmissão das representações e conhecimentos partilhados instau-
ram um novo mecanismo para a construção social da realidade.

A distribuição das informações e, por conseguinte, da forma de gerir a 
construção de conhecimentos, como acontece no ensino e na extensão aca-
dêmica, é alterada pela comunicação reticular (mediada pela rede) que im-
pacta no nível da apreensão, estruturação e representação da informação.

Assim, as redes digitais e os serviços telemáticos podem ser encarados 
como infraestruturas de criação e partilha de significados e sentido, do 
mesmo modo em que oferecem a possibilidade de cada sujeito se trans-
formar em emissor gerando novas modalidades comunicacionais, relacio-
namentos e perspectivas. Também como forma de ensino-aprendizagem, 
as redes digitais e as ferramentas das tecnologias de informação fazem 
parte das trocas simbólicas e experiências dos indivíduos, estimulando 
atividades de extensão cujo desenvolvimento implica em relações multi, 
inter, transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e 
da sociedade 

O século 21 trouxe outra dinâmica tanto para as organizações, como 
para o ensino, e para as relações pessoais, que usando ferramentas digitais 
atuam para mediação de problemas ou tarefas. O ensino não acompanhou 
plenamente essa mudança e permanece preparando pessoas para atuar no 
mercado, desconectado da realidade que vivemos: hoje, dominada pela 
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tecnologia da informação. Embora tenhamos expectativas crescentes de 
adoção destes recursos na área da educação, ainda são muito incipientes 
nas rotinas dos estudantes. O acesso à informação mudou e, por conse-
guinte, o ensino. Hoje o papel do docente é o de ser um articulador para 
que o aluno possa ser um agente ativo de sua própria aprendizagem. Nesse 
contexto, a extensão universitária instrumentaliza este processo dialético 
de teoria/prática, que favorece uma visão integrada entre ensino, pesquisa 
e extensão que dialoga com a sociedade. 

Sem dúvida, as tecnologias digitais em sua variedade de formas têm 
em comum a interatividade. Podemos interatuar com programas de TV, 
por telefone, Internet, pelos decodificadores digitais como Youtube, Apps 
interativos, Smartphones e softwares. Os livros, revistas e noticiários tam-
bém ganharam edições digitais com recursos audiovisuais, infográficos 
animados e as notícias discutidas e compartilhadas, graças aos aplicativos 
de celulares e tablets que permitem interação com o ambiente e com as 
pessoas ao redor. 

De fato, admitindo-se que as principais formas de comunicação e in-
formação têm funcionado por essa via dupla de interatividade, por que 
então não utilizar este potencial no processo de ensino-aprendizagem? Por 
que não fazer da extensão universitária um processo para retroalimentar a 
troca de saberes acadêmicos e populares? 

Por essas razões e diante do cenário vivenciado, principalmente no 
mercado, o objetivo deste texto é relatar um evento como atividade es-
tratégica de interatividade nos campos da comunicação e da educação, 
utilizando-se dos recursos tecnológicos disponíveis e do conceito de ma-
rketing experiencial (SCHMITT, 2002) apoiando-se nas atividades de ex-
tensão universitária empreendidas durante o ano de 2015 na Faculdade 
de Arquitetura Artes e Comunicação (FAAC) da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), no campus de Bauru-SP. 

Nesse sentido, refletimos sobre possibilidades de interação e vivência 
de experiências como um agente produtor de significados, facilitando a 
transmissão de conhecimento, ensino e relacionamento entre mercado e 
academia. Isso implica em reestruturar as ações desta comunicação di-
rigida numa rede dinâmica e planejada de alianças estratégicas dentro 
e fora da Universidade como espaço de construção de conhecimento e 
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experimentação, envolvendo docentes, parceiros do mercado, diretores, 
alunos, veículos de comunicação, entre outros.

O evento em questão, II Festival de Criatividade e Comunicação, ocor-
reu no dia 28 de janeiro de 2016, encerrando a segunda edição do Curso de 
Extensão vinculado ao Programa “Da classe ao mercado” versão brasilei-
ra do Programa “De la Clase a la cuenta”, que atualmente é desenvolvido 
em parceria entre a Universidade de Sevilha (Espanha) e a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) do campus de Bauru-SP (Brasil). O referi-
do programa foi idealizado pela Profª Dra. Ana María Cortijo Sánchez 
(CORTIJO SÁNCHEZ et al, 2004) que o lidera, na Espanha, desde 1995. 
Trata-se de um processo multidisciplinar que busca permitir a vivência de 
situações reais do mercado de trabalho aos estudantes de graduação em 
comunicação. É uma atividade de extensão que supera a concepção de que 
a Extensão Universitária seria simplesmente um conjunto de processos de 
disseminação de conhecimentos acadêmicos por meio de cursos e presta-
ção de serviços. Nesta ótica, a extensão torna-se um instrumento por exce-
lência de inter-relação e oxigenação da Universidade com a sociedade e de 
democratização do conhecimento acadêmico, assim como de (re)produção 
desse conhecimento por meio da troca de saberes com as comunidades. Os 
alunos inscritos neste programa, numa “interação dialógica”, fazem suas 
campanhas de comunicação, interagem entre si e com parceiros do merca-
do e apresentam possibilidades de transformação na sociedade, a partir de 
suas peças comunicacionais, segundo as problemáticas apresentadas por 
um cliente real e os objetivos que se pretende alcançar. 

Pode-se dizer que estratégias como estas contribuem para os princi-
pais desafios das próprias universidades públicas que é “exercitar o papel 
transformador da Extensão na relação da Universidade Pública com todos 
os outros setores da sociedade, no sentido da mudança social, de superação 
das desigualdades, eliminando, nesse exercício, ações meramente repro-
dutoras do status quo” (FORPROEX, 2012, p.22). 

Durante sete meses de trabalho, os estudantes inscritos neste curso 
de extensão participam de quatro módulos didáticos e são acompanhados 
por uma equipe de professores tutores de diversas áreas do conhecimen-
to ligadas à comunicação, que orientam nas suas especialidades, a fim de 
estabelecer um diálogo multidisciplinar efetivo, revelando a importância 
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da interdisciplinaridade no mercado real. Nesse período, os estudantes 
primeiramente criam sua própria agência, nos moldes da realidade merca-
dológica formulando e produzindo sua identidade e imagem e, posterior-
mente, têm um encontro com um cliente real, necessariamente uma orga-
nização seja do âmbito público, empresarial ou do terceiro setor, do qual 
recebem um briefing. Nesta edição de 2015, o cliente real foi o Exército 
Brasileiro, que apresentou um briefing, cujo objetivo demandava que as 
agências de estudantes realizassem uma campanha de comunicação para 
aumentar o ingresso de candidatos para os concursos das escolas militares 
do Exército. 

Após esses meses de árduo trabalho e orientação, as agências apresen-
taram suas propostas ao cliente e a um público convidado para o evento, 
no Brasil denominado de Festival de Criatividade e Comunicação. Nele, 
sete agências foram finalistas e apresentaram suas campanhas para o 
cliente (Exército) e para um júri composto por renomados profissionais da 
comunicação e criatividade do Brasil e da Espanha. 

Além da experiência ímpar que o evento representa para as agências 
de estudantes participantes do programa, também cabe destacar a vivên-
cia e a aproximação com a realidade do mercado profissional permitida 
para diversos outros alunos que participaram da organização do mesmo, 
os próprios organizadores envolvendo docentes, funcionários e parceiros 
estratégicos da Universidade e a própria comunidade, que participa não só 
como ouvinte do espetáculo, mas atuando no Festival, com apresentações 
de diferentes grupos culturais e participações específicas.. 

Portanto, a fim de relatar a complexidade deste evento “II Festival de 
Criatividade e Comunicação” – o qual trabalhou as dimensões de ensino, 
pesquisa, extensão e empreendedorismo, envolvendo alunos de todos os 
cursos da Faculdade de Arquitetura Artes e Comunicação ( FAAC), da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) do campus de Bauru-SP (Relações 
Públicas, Rádio e TV, Jornalismo, Design, Artes e Arquitetura) - apre-
senta-se neste texto três focos de discussão: o evento enquanto espaço de 
ensino e extensão; a sua importância para as relações interculturais; e a 
eficácia para as estratégias de relacionamento, comunicação e integração 
entre Universidade e a comunidade.
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O evento como espaço de ensino-aprendizagem, 
extensão universitária e formação interdisciplinar 

O II Festival de Criatividade e Comunicação da 
Unesp como experiência de ensino, pesquisa e 
extensão universitária 

Observa-se que no campo da comunicação, o mercado passou a exigir 
um profissional multifacetado, capaz de investigar, negociar, planificar, 
organizar, aconselhar, comunicar de várias formas (interpessoalmente 
e midiaticamente), valendo-se não só de conhecimento teórico, mas da 
práxis, muitas vezes pontuais, para poder gerir as variáveis que afetam 
as cognições (imagem), as atitudes e os comportamentos dos públicos das 
organizações. Também, a crescente articulação da sociedade em rede tem 
ampliado os espaços de interação social, o que requer mais habilidades 
para gerir esses contextos.

Neste âmbito, surgem temáticas emergentes no ensino, pois reforçam 
a necessidade de se alinhar o repertório teórico a outras formas de com-
petências em transição (novas demandas, visões compartilhadas, cola-
boração ambiental, análises organizacionais etc.) para que o aluno possa 
ter condições de absorver os novos conceitos, somando-os no campo da 
expertise. Cabe aqui então perguntar: como preparar o profissional de co-
municação de forma diferenciada? Como possibilitar a ele a expertise ne-
cessária, visão crítica e analítica para que o indivíduo consiga fazer uma 
leitura dos cenários contemporâneos? 

Os alunos trocaram os livros pelos sites de busca. Muitas instituições 
de ensino substituíram o quadro negro e o giz por lousas eletrônicas e 
as transparências no retroprojetor por apresentações em PowerPoint. No 
entanto, estas mudanças parecem ser superficiais, já que o modelo tradi-
cional continua sendo reproduzido e a didática é praticamente a mesma, 
com o professor à frente e os alunos de outro lado. 

É evidente como, perante tais perspectivas, se faz necessária uma 
nova perspectiva dos estudos de comunicação. Não podemos mais pen-
sar as mídias como “ferramentas”, instrumentos a serem utilizados. Ao 
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nos valermos destas, desenvolvemos outras formas de interação e experi-
mentamos novos modos de comunicar; por exemplo, as redes sociais e os 
Smartphones são portadores de inovação não apenas no âmbito tecnológi-
co, mas também no social, sensorial, político, econômico e cultural.

Assim, observa-se que o ensino deve caminhar pari passu com a ex-
tensão, pois sem a interação dialógica permitida por esta atividade, a 
Universidade corre o risco de ficar desconectada das problemáticas sociais. 
Não é demais lembrar que a mera produção de conhecimento, por si só, não 
desenvolve a capacidade técnica e teórica dos estudantes: a sua formação. As 
atividades de extensão os tornam mais capazes e preparados para lidar com 
as problemáticas sociais e para a atuação consciente no mercado. 

As potencialidades da extensão universitária excedem a sensibiliza-
ção dos estudantes, professores e pessoal técnico-administrativo para os 
problemas sociais com os quais a universidade interage, pois (...) “é um 
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que pro-
move a interação transformadora entre universidade e outros setores da 
sociedade” (FORPROEX, 2012, p. 39).

De tal modo, o evento pode ser um dos eixos articuladores deste pro-
cesso. Entendido como um veículo comunicacional e como estratégia de 
relacionamento em comunicação, ele é definido por Britto (2002, p. 23) 
“como um elemento de comunicação dirigida, aproximativo e interativo”. 
Normalmente dirige sua mensagem de forma eficaz a um público prede-
terminado, produzindo os efeitos desejados, pois sendo aproximativo (per-
mite aproximação física e/ou virtual) e experiencial, tem um efeito mais 
prolongável, e se transforma num momento único num determinado es-
paço e tempo, já que aproxima pessoas, produtos e serviços e promove a 
perfeita interação entre eles. (BRITTO, 2002).

Os eventos são elementos de transformação social, de aculturação, 
de educação, conscientização e mobilização de massa, além de se-
rem os maiores e melhores geradores de conteúdos para a mídia 
(...) não são simples fatos, mas acontecimentos e agentes de trans-
formação de toda sociedade. (SILVA, 2005, p. 24) 
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Para os organizadores que atuaram em conjunto com os alunos e 
docentes na realização do II Festival de Criatividade e Comunicação, os 
eventos não começam e terminam simplesmente. Eles iniciam com grande 
antecedência e seus efeitos se prolongam, não só em razão da mídia espon-
tânea que gera, mas pela atuação das equipes no planejamento, treinamen-
to e execução deste e pelos benefícios que agregam à marca ou à instituição 
promotora.

Zanella (2003, p. 13) acrescenta que “como instrumento de marketing 
experiencial, o evento desperta e estimula os sentimentos do coração, da 
mente e do apetite: o coração ativa o desejo de participar e viver aconteci-
mentos importantes e expressivos, conhecer pessoas e lugares (...)”. 

Realmente os eventos proporcionam experiências únicas, que ficam 
na memória do público, pois o experimento é o meio que mais impacta os 
indivíduos. Já as ações de publicidade e propaganda são diferentes, pois so-
mente socializam as características e os benefícios dos produtos, que sem 
serem experimentados ou vivenciados podem ser facilmente esquecidos. 
Por isso, muitas organizações estão aderindo aos eventos como forma de 
despertar e estimular os sentimentos e de sedimentar suas marcas ou pro-
dutos, visto que são poucas as oportunidades para experimentações e de 
construção de vivências com relação à marca.

Vale ressaltar que o evento além de se caracterizar como uma ativi-
dade extensionista, produtora de conhecimento e articuladora do ensino, 
também promove a interação dialógica entre a academia e, no caso aqui 
relatado, o Exército Brasileiro e alguns segmentos da comunidade regio-
nal, nacional e internacional (Sevilha). A interdisciplinariedade e inter-
profissionalidade dos alunos de diferentes cursos enredados no processo, 
o impacto na formação do estudante unespiano e a transformação social 
entre todos os envolvidos, também são parte ativa e positiva deste processo 
de extensão.

No II Festival de Criatividade e Comunicação que encerrou a 2ª edição 
do Curso de Extensão de Difusão do Conhecimento “Da classe o mercado 
internacional”4, foi desenvolvido um processo de comunicação enquanto 

4 Programa “De la clase a la cuenta / Da classe ao mercado”, Universidad de Sevilla (Es-
paña), disponível em: www.delaclasealacuenta.com acesso em 09 fev. 2016. 
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espaço de saber, extensão e de ensino-aprendizagem entre os alunos dos 
vários cursos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC) 
da Universidade Estadual Paulista (Unesp) do campus de Bauru-SP. 
Participaram de sua organização: diversos docentes, mais de 50 alunos 
do curso de Relações Públicas (agrupados em 11 diferentes comissões), 40 
alunos de Radialismo (que atuaram na transmissão ao vivo do evento via 
web5), e outros estudantes dos cursos de Design (produzindo as artes das 
peças gráficas), Jornalismo (atuando na divulgação e cobertura do evento) 
e Artes (cenário e produção cultural).

Além da participação ativa destes estudantes, contou-se com atrações 
artístico-culturais como a Escola Centro de Dança Corpo Livre Giracorpo, 
a Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru (55 jovens integrantes da comu-
nidade bauruense), a Bateria da Unesp do campus de Bauru (Naumteria), 
diversas divisões do Exército Brasileiro (cliente do programa neste ano), 
além da comunidade que participou compondo as barracas de alimenta-
ção ou prestigiando o evento. Também houve a parceria fundamental da 
Universidade de Sevilha (Espanha) e o apoio de organizações da cidade de 
Bauru e Região, como estúdios de som e imagem, agências e veículos de 
comunicação. 

A fim de obter melhor gerenciamento do processo e um retorno mais 
efetivo, os alunos do primeiro ano de Relações Públicas da disciplina 
“Gestão de Eventos”, incorporada recentemente à matriz curricular do 
curso atendendo às novas diretrizes nacionais, foram subdivididos em 
11 equipes de trabalho que atuaram na organização no evento. No qua-
dro 1 estão descritas as equipes com a definição das responsabilidades e 
atribuições.

5 O evento foi televisionado e transmitido via web ao vivo (e com tradução simultânea 
português-espanhol) pelo Projeto de Extensão da FAAC (Unesp) do campus de Bauru, 
FAACWebTV. Disponível em: http://www.faacwebtv.com.br/site/index.html acesso em 
09 fev. 2016. 
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Quadro 1: Equipes, responsabilidades e atribuições da Comissão Organizadora “Da classe ao 
mercado” 2015 – 1º ano do curso de Relações Públicas da Unesp-Bauru. 

Equipes Responsabilidades e Atribuições

Equipe 1. Comunicação I Divulgação do evento (plano e execução) junto aos estudantes 
dos cursos da FAAC/Unesp: informações, convite e distribuição 
das pulseiras com QR Code. 

Equipe 2. Comunicação II Divulgação do evento (plano e execução) junto aos estudantes 
dos cursos da FAAC/Unesp: informações, convite e distribuição 
das pulseiras com QR Code

Equipe 3. Receptivo do evento Plano de recepção dos assistentes ao evento, controle de presen-
ça para emissão de certificado e controle das listas de presença 
dos professores. 

Equipe 4. Logística da Praça 
de alimentação

Organização e design da praça de alimentação e exposição do 
Exército, plano de monitoramento das atividades paralelas ao 
evento e contato com as agências para definição das barracas. 

Equipe 5. Apoio aos jurados Recepção dos jurados, credenciamento, acompanhamento, 
orientações sobre a avaliação e monitoramento durante o even-
to. 

Equipe 6. Apoio à WebTV Atividades operacionais, transmissão via WebTV, tradução si-
multânea, acompanhamento das redes sociais e apoio de palco. 

Equipe 7. Apoio às agências de 
estudantes

Apoio às agências, monitoramento dos ensaios e durante o 
evento, apoio técnico às apresentações e distribuição dos press 
kits aos jurados. 

Equipe 8. Atividades e 
atrações culturais

Plano, organização e recepção da Escola de Dança, da Banda 
Sinfônica Municipal e da Bateria da Atlética da Unesp (Nau-
mteria). Monitoramento de ensaios, detalhes técnicos e apoio 
durante o evento. 

Equipe 9. Cobertura 
fotográfica

Plano e organização da cobertura oficial do evento. Monitora-
mento das fotos e cobertura fotográfica pré, durante e pós even-
to realizada em parceria com a ACI (Assessoria de Comunica-
ção da FAAC/Unesp). 

Equipe 10. Cenário Plano, monitoramento e acompanhamento de montagem das 
estruturas cenográficas do palco principal e secundários: apoio 
Prof. Dr. Alexandre Suárez da Arquitetura da FAAC/Unesp. Fi-
xação das faixas de divulgação no campus e apoio ao cenário 
das exposições do Exército. 

Equipe 11. Entrevistas Plano e monitoramento das entrevistas com autoridades e con-
vidados presentes. Mapeamento dos meios de comunicação 
locais presentes e verificação e indicação dos entrevistados. Re-
alização de entrevistas nos dias anteriores ao evento e postagem 
nas redes sociais. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Como se observa, as equipes de estudantes foram orientadas para de-
senvolver a atividade do evento em todas suas fases, desde a concepção 
criativa, o planejamento e organização, a realização, avaliação e encerra-
mento de forma a ser integrada para que atingisse os objetivos previamen-
te definidos. 

Ademais, outro ponto importante foi o grande número de pessoas en-
volvidas (cerca de 200 pessoas na organização e mais de mil expectadores). 
Além disso, as diversas expectativas e necessidades (de jurados, parceiros, 
cliente, estudantes, veículos de comunicação e agencias) e a importante ati-
vidade multidisciplinar desenvolvida pelos estudantes organizadores matri-
culados na disciplina de Gestão de Eventos foram aspectos muito relevantes. 
Estes últimos puderam vivenciar a complexidade e a experiência de organi-
zar um grande evento, tomando consciência de suas responsabilidades e ve-
rificando na prática o que realmente aprenderam sobre o processo: percebe-
-se aqui, a indissociablidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Por isso, pensando na função estratégica da comunicação e das relações 
públicas que tem como base a “pesquisa e planejamento [e] encontrar as 
melhores estratégias comunicacionais para as reações com os públicos e da 
opinião pública para prever e enfrentar as reações dos públicos” (Kunsch, 
2006, p. 3), foram elaboradas reuniões, grupos de discussões e leitura de 
textos, especialmente no que se refere ao cliente (Exército Brasileiro) e aos 
parceiros nacionais e internacionais, de modo a incentivar a promoção da 
função estratégica do relações-públicas.

Pela sua grande dimensão, o II Festival de Criatividade e Comunicação 
da Unesp permitiu possibilidades didáticas com relação às questões trans-
versais e interdisciplinares; enquanto seu papel na formação dos estudan-
tes; na interdisciplinaridade entre professores e alunos dos diversos cursos 
da FAAC; enquanto estratégia ativa de ensino e extensão; dos propósitos 
de internacionalização, contatos com o mercado, captação de recursos e 
elaboração de materiais de comunicação. 

A ideia que fundamenta a aprendizagem centrada em eventos é de 
que a teoria apresentada em sala de aula, as aplicações tecnológicas e a 
comunicação digital, bem como, as relações com o social possam ser ex-
ploradas durante o planejamento e execução de um evento, especialmente 
se o processo for de ensino-aprendizagem ativo com ações extensionistas. 
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Portanto deixamos uma questão para se refletir: como atingir professores 
e alunos numa instituição com tantas diversidades de cursos e campus 
universitários como a Unesp abordando demandas interdisciplinares, so-
ciais e do ensino ativo senão por meio de um evento integrativo?

Evento: agente de transformação, interculturalidade 
e comunicação

As implicações de um evento intercultural não podem ser reduzidas às 
atividades realizadas somente durante o seu acontecimento, nem mesmo 
ter a atenção focalizada em alguns grupos específicos de indivíduos. Trata-
se de um enfoque que deve afetar todos os atores e todas as dimensões do 
processo comunicativo em seus diferentes âmbitos.

No que diz respeito ao evento como agente de transformação de cul-
tura, já que interfere nos relacionamentos com públicos estratégicos per-
passando as construções plurais instituídas nas práticas cotidianas de seus 
membros, vemos o envolvimento das agências formadas pelos estudantes 
participantes do Programa “Da classe ao mercado” do Brasil e da Espanha, 
as técnicas, métodos e orientações que divergem nos dois programas, os 
diferentes papéis desenvolvidos pelos professores e tutores, as relações das 
universidades com suas comunidades, a interação linguística entre os dois 
países parceiros, o empoderamento de alguns atores no desenvolvimento 
do programa, além da cultura corporativa de ambas as universidades e 
cidades que sediam os eventos. 

Entendendo que nos eventos são levados em consideração não só as 
habilidades técnicas, mas especialmente as humanas, é fundamental co-
nhecer os diferentes públicos para atuar no relacionamento com estes 
segmentos por meio de diálogos, informações e compartilhamento de ex-
pectativas. Gudykunst e Ting-Toomey (1988) afirmam que comunicação e 
cultura reciprocamente se influenciam: a cultura das pessoas afeta a forma 
como estas se comunicam e a maneira de se comunicar também promove 
mudanças na cultura que compartilham.

Mais do que isso, para os autores, é através da cultura e da comunica-
ção que as pessoas atribuem significado para suas experiências sejam elas 
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domésticas, pessoais, do lazer ou do trabalho, todas permeiam a construção 
social e realidade objetiva. Por isso, o evento é um espaço de influência da 
realidade objetiva que ocorre em diferentes níveis, a partir das experiências 
de cada indivíduo. Significa dizer que para cada um dos indivíduos que vi-
venciam a experiência, a realidade construída é a realidade absoluta, pois 
esta não é entendida como categorias de sua própria experiência. Nesta linha 
de raciocínio, Sackmann (1997) aponta a linguagem como um dos sistemas 
mais utilizados para categorizar as experiências pelas quais a cultura é cons-
truída, mediante a comunicação, uma vez que esta possibilita a renegociação 
das categorias, as interpretações e as experiências compartilhadas, como foi 
o caso deste evento, que envolveu a parceria com a Universidade de Sevilha.

No II Festival de Criatividade e Comunicação da Unesp, a interação 
entre os indivíduos do Brasil e da Espanha, embora com tradução simul-
tânea, foi uma preocupação, pois o desenvolvimento de significados com-
partilhados em culturas distintas é um processo natural, mas também 
um ponto central para a identidade. Assim vemos que em sua 2ª edição, o 
Festival já adquiriu uma identidade diferente da Gala, que é o evento rea-
lizado em Sevilha na Espanha.

As dificuldades de entendimento nas mensagens via WhatsApp, a 
diferença linguística, as adaptações de gostos, trilha sonora, o nome do 
evento, a gestão da Fanpage no Facebook e do site institucional (www.de-
laclasealacuenta.com) que são únicos, foram desafiadores e representaram 
novas descobertas e inter-relações. 

Para Throsby (2001), as atividades classificadas como culturais devem 
possuir alguma forma de criatividade em suas produções; gerar ou comuni-
car conteúdos simbólicos e seus produtos devem ser passivos de propriedade 
intelectual: como foi o caso deste evento, que a partir de interações criativas, 
gerou conteúdos simbólicos e insumo vital para a aquisição dos direitos au-
torais, que foram as campanhas de comunicação produzidas para o Exército.

Também citando os significados emocionais no ambiente do evento, 
observamos as habilidades dos líderes em reformular entendimento dos 
outros, seja pela reconstrução simbólica (modo de visualizar a realidade a 
partir do que foi dito e comunicado) ou pela motivação intencional (capa-
cidade de influenciar o receptor em seu quadro de referência e de construir 
significados). 
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Em 2015, por ser o Exército Brasileiro o cliente do programa e curso de 
extensão, o papel das lideranças foi fundamental para a reconstrução sim-
bólica e motivação intencional, visto que todos (integrantes do Exército, 
alunos e docentes de ambas as universidades, parceiros e apoiadores) con-
sideram seus próprios significados na realidade que constroem.

“Toda manifestação cultural não pode ser entendida fora do contex-
to no qual é representada, percebida e interpretada” (Martin, 1992). Fica 
claro, então, que o evento é um processo que envolve e produz conheci-
mentos compartilhados e a cultura torna-se essencial para construir rela-
cionamentos e gerar significados, valorizando o desenvolvimento de ha-
bilidades e competências transformadoras. Por exemplo, na ocupação do 
espaço coletivo (do pátio à frente do Anfiteatro Guilherme Ferraz no cam-
pus da Unesp em Bauru, local em que foi realizado o evento), as agências 
trouxeram barracas de alimentos para dinamizar o ambiente e o clima. 
A negociação, escolha e formação de parcerias foi parte de um processo 
político-pedagógico que ampliou o repertório de vivencias e valorização 
de sua interação com a comunidade. 

Também as atividades decorrentes do evento, que foram as premiações 
oferecidas pelo Exército Brasileiro, que incluíram visitas didático-pedagó-
gicas às academias militares e locais onde esta instituição atua possibilitou 
inúmeras interações culturais, permitindo integrar e transformar novos 
conhecimentos e saberes. De fato, após as visitas e interação vivenciada, os 
estudantes relataram suas experiências no contato com uma realidade do 
mercado, que lhes permitiu adquirir uma visão mais próxima e complexa 
do relacionamento e área de atuação das instituições atuais, especialmente 
no caso do Exército Brasileiro como sendo uma instituição pública de am-
pla representação no país. 

Estratégias de relacionamento, comunicação 
intercultural e interação multidisciplinar

A discussão sobre as alterações no novo ambiente de comunicação re-
ticular global, o qual estimula e possibilita (via interações pela rede) o ato 
de produção, consumo e difusão do conhecimento, bem como a geração e 
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manutenção de laços sociais entre os diferentes públicos de interesse nos 
levam a pensar sobre os processos de comunicação que acontecem no âm-
bito do programa e do evento em si. 

A divulgação e a comunicação reticular interativa realizada no even-
to em questão a partir da transmissão via web, Twitter e do aplicativo de 
leitura do QR Code (que permitiu que a comunidade presente no evento 
e que o assistia via web pudesse votar na escolha da sua agência preferida) 
e o uso do WhatsApp tanto entre as equipes da organização, como entre 
organização e jurados e convidados valorizaram o uso da comunicação 
reticular como forma expressiva de interação.

As redes digitais, isto é, o conjunto de redes de redes, apresentam-
-se, antes de tudo, como um problema hermenêutico. Quando fa-
lamos de rede não estamos falando de um sistema. A forma rede 
é sempre um conjunto de redes de redes, isto é, um conjunto de 
conjunto de inter-relações, cujos limites ou perímetros são ilimi-
tados e remetem, sobretudo, a mais de um sujeito. (...) o processo 
comunicativo em rede [é] como um ecossistema e, portanto, su-
jeito como todos os ecossistemas a um conjunto de relações com 
os outros ecossistemas no interior da biosfera que torna cada um 
parte de uma rede de redes. (DI FELICI, 2011)

O processo de interação ativa no sistema de criação e recriação da co-
municação enquanto espaço de saber, lugar de hibridismo foi estimulado 
pelo uso das redes e serviços telemáticos, favorecendo sua natureza inova-
dora e de relacionamentos entre os diferentes segmentos envolvidos. De 
fato, tratou-se de um evento com multiplicidade de atores e relacionamen-
tos diversos. 

Tomando por base Pierre Levy (1999, p. 63) sobre o desenvolvimento 
do ser humano na era da comunicação digital e o ciberespaço como um 
lugar de interações de todos para todos, podemos observar que foram uti-
lizados diversos serviços telemáticos no evento como forma de construir 
um diálogo com os envolvidos, não mais frontal e unidirecional, mas in-
terativo e não linear. 
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Podemos distinguir três grandes categorias de dispositivos co-
municacionais: um-todos, um-um e todos-todos. A imprensa, o 
rádio e a televisão são estruturados de acordo com o princípio 
um-todos: um centro emissor envia suas mensagens a um grande 
número de receptores passivos e dispersos. O correio ou o telefo-
ne organizam relações recíprocas entre interlocutores, mas ape-
nas para contatos de indivíduo a indivíduo ou ponto a ponto. O 
ciberespaço torna disponível um dispositivo comunicacional ori-
ginal, já que ele permite que comunidades constituam de forma 
progressiva e de maneira cooperativa um contexto comum (dispo-
sitivo todos-todos) (LEVY, 1999, p. 63).

Os estudantes, público principal do evento, são protagonistas abso-
lutos deste modelo comunicativo. São jovens, estão sempre conectados e, 
por isso, durante todo o processo do evento, a comunicação prezou pela 
interatividade, compartilhamento das informações, criação e desenvol-
vimento de inteligências coletivas, a democratização das ações e respon-
sabilidades e a vivência em grupos ou equipes. Efetivamente, os pontos 
fortes das agências formadas pelos estudantes durante o programa foram 
a interatividade e a sinergia entre os alunos dos diversos cursos da FAAC. 
As agências que não lograram essa interação, não chegaram ao final do 
programa. 

O evento é um tipo de comunicação investido de capacidade de so-
ciabilidade, pelas próprias tecnologias que são vetorizadas e potenciali-
zadas neste contexto de comunhão, experiência e participação. Nele, se 
compartilha emoções, convivência e formação de coletividades sociais, 
potencializa perspectivas que hoje são ampliadas pela comunicação digi-
tal e que fornecem novos usos e interpretações da realidade. Assim, a gra-
vação de um ensaio, via celular, em tempo presente, pode ajudar a agência 
a reestruturar sua apresentação quase que imediatamente após ver sua 
performance no vídeo. Por outra parte, uma foto tirada via WhatsApp de 
um local mostrava a situação real aos organizadores; o currículo e foto 
dos jurados e celebridades estavam nos Smartphones da comissão res-
ponsável pela recepção, o que facilitou a identificação. Os expectadores 
presentes ou via online (Brasil e Espanha) puderam escolher a agência 
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que mais gostaram via acesso ao aplicativo mediante leitura do QR Code, 
participando da eleição da campanha para o cliente. Enfim, um campo 
aberto mediante experiências digitais fizeram da participação no evento 
uma verdadeira comunicação criativa. 

Desse modo, essa comunicação criativa e reticular também foi obser-
vada na elaboração de parcerias com o cliente, com os apoiadores, estú-
dios, jurados, grupos, técnicos e fornecedores de serviços. Acreditamos e 
apontamos ao longo deste artigo que a comunicação reticular desenvol-
ve um papel muito importante junto aos eventos, pois integra vetores e 
potencialidades para situações lúdicas, comunitárias, experienciais e de 
convivência social. 

O uso da comunicação digital está se expandindo para além das for-
mas e conteúdos, transformando aquilo que foi considerado um instru-
mento de alienação e individualismo pela modernidade, pois agora se vê 
investida da capacidade de se socializar. Os relacionamentos da comissão 
gestora, dos docentes e discentes dos diversos cursos, parceiros, comu-
nidade e integrantes dos grupos que apresentaram as atrações culturais, 
também se valeram deste tipo de comunicação. Mediante os grupos for-
mados pela Comissão Organizadora no WhatsApp foi possível readaptar 
atrasos, mudanças no cerimonial e decisões de última hora. A comunica-
ção fluiu de forma rápida e eficiente.

Também a comunicação visual, as artes e confecção das peças grá-
ficas, dos vídeos, da trilha sonora, do cerimonial, elaborados de forma 
integrada com o posicionamento do evento da Unesp e de Sevilha, foram 
mediadas pela comunicação reticular e do uso dos serviços telemáticos. E, 
embora alguns ruídos tenham ocorrido por conta da língua e diferenças 
culturais entre os dois países, a dinâmica comunicacional gerada pelas 
redes de comunicação trouxe conhecimentos partilhados pelo coletivo 
que, por consequência, gerou aprendizagem, conhecimento, habilidades 
e competências. Isso implica em reconhecer as capacidades cognitivas e 
criativas das interações entre os agentes envolvidos e a necessidade de 
retroalimentar positivamente, mediante a valorização dos efeitos de pro-
ximidade das relações sociais, intelectuais e culturais.
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Considerações finais 

Em suma, para explicar o evento como atividade estratégica no cam-
po da comunicação, como um elo de intercâmbio entre universidades e, 
ao mesmo tempo, como um agente produtor de significados, facilitando 
a transmissão de conhecimento, ensino e relacionamento entre mercado e 
academia, cabe acrescentar que encontramos um resultado otimista na re-
alização deste evento. Na realidade, este resultado se apresenta na medida 
em que indiretamente pode-se reconhecer que envolveu maior proximida-
de, conhecimento, trocas entre os parceiros, democratização no acesso aos 
recursos e maior índice de participação e envolvimento das pessoas. 

O II Festival de Criatividade e Comunicação foi um sucesso nas di-
mensões analisadas e podemos destacar como resultado que a abordagem 
escolhida constituiu-se uma experiência ímpar e significativa para docen-
tes, alunos e para a própria instituição de ensino, Unesp. A partir dele foi 
possível vislumbrar uma estratégia efetiva nas práticas ativas de ensino e 
extensão, e também como polo de integração entre ciência e sociedade. 

Percebe-se que em decorrência do desenvolvimento científico e tecno-
lógico, o conhecimento em seu sentido mais amplo tem se tornado obsole-
to num período bem curto de tempo, exigindo uma aprendizagem perma-
nente e ativa. É impossível prever o conhecimento e as habilidades que os 
alunos de comunicação necessitarão no futuro. Daí a importância na exe-
cução de um evento deste porte, indispensável aos estudantes como forma 
de adaptá-los ao novo e às circunstâncias marcadas pela mudança, incer-
teza e complexidade. Por isso, implantar o pensamento criativo na elabo-
ração de um evento é dar espaço para a autonomia do estudante quando 
em sua execução promove uma formação reflexiva e crítica. Efetivamente, 
podemos reconhecer que a realização do evento se constituiu uma ação 
multidisciplinar, participativa e transformadora, que permitiu o protago-
nismo do aluno diante da sua própria aprendizagem, estimulando a imagi-
nação no campo do empreendedorismo e a integração do ensino, pesquisa 
e extensão.
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Introdução

Segundo o Censo Demográfico de 2010 (BRASIL, 2010), das mais de 
190 milhões de pessoas que residem no Brasil, 23,9% apresentam algum 
tipo de deficiência. Tal dado revela a necessidade de dedicação de leis e 
reformas de modo que ocorra a inclusão e melhoria na qualidade de vida 
dessa porcentagem da população, que diariamente enfrenta limitações e 
dificuldades durante o convívio em sociedade.

Uma análise do histórico da pessoa com deficiência no contexto da so-
ciedade evidencia o aumento da preocupação em trazer esses indivíduos, 
cada vez mais, para dentro do convívio social. Discussões sobre a inclusão, 
vêm se tornando cada vez mais comuns, e sendo instauradas mudanças na 
vida desses indivíduos cada vez mais cedo, acreditando-se na importância 
de serem incluídos desde a idade escolar. A legislação brasileira se mostra 
engajada nas novas diretrizes, e ao longo da História algumas leis e carti-
lhas demonstram a evolução do pensamento em relação à pessoa com de-
ficiência, porém a prática, nos dias atuais, se encontra ainda longe do ideal.

A partir de 2008, com a aprovação da Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, o número de crianças com 
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deficiência matriculadas em escolas regulares aumentou e, com isso, hou-
ve também o aumento da necessidade de discussão sobre o tema dentro do 
ambiente escolar.

O presente texto apresenta as atividades realizadas pelo projeto de ex-
tensão intitulado “O Design Como Instrumento para Práticas Inclusivas 
em Escolas Municipais”, destacando os primeiros resultados a partir do 
que foi desenvolvido durante o ano de 2015 em uma escola regular muni-
cipal localizada na cidade de Bauru.

Deficiência e inclusão

Durante a IX Assembléia da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
deu-se o surgimento do Internacional Classification of Impairments, 
Disabilitiesand Handicaps: A Manual Of Classification Relating To The 
Consequences Of Disease(ICIDH – em português, CIDID), de 1989, ocorre 
a diferenciação e associação dos conceitos de Deficiência, Incapacidade e 
Desvantagem. O documento assume que a perda ou falha em alguma fun-
ção psicológica, anatômica ou fisiológica decorrida da ausência ou defici-
ência de um órgão ou tecido, mesmo que temporariamente, se caracteriza 
como Deficiência. As consequências dessa condição, os atos e habilidades 
prejudicadas por ela se identificam como a incapacidade e, inserido no 
contexto social, os prejuízos causados se definem por desvantagens.

O CIDID já prevê a questão da deficiência dentro do âmbito social. 
Outros autores, como Silva (2006), também trazem o tema sob essa mesma 
ótica, uma vez que o indivíduo se encontra inserido em constante conví-
vio na sociedade. A autora buscou referências em Horkheimer e Adorno 
(1985), que analisam a questão do preconceito a partir do antissemitismo 
da época em que viviam, bem como em Crochik (1996), que associa o pre-
conceito à constante luta do indivíduo durante seu processo de formação 
cultural e pessoal.

Historicamente, a inserção da pessoa com deficiência no convívio so-
cial é recente. De total exclusão ocorrida no início dos tempos até os dias 
atuais, em que se assume a importância da vida em sociedade para forma-
ção do indivíduo, um longo caminho foi percorrido. Em consequência, o 
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período atual deve ser reconhecido como transitório entre dois movimen-
tos: a integração e a inclusão. Freire (2008) aponta as principais diferenças 
entre os dois conceitos, apoiando-se no contexto da pessoa com deficiência 
dentro do ambiente escolar, a autora define inclusão como:

“...um movimento educacional, mas também social e político que 
vem defender o direito de todos os indivíduos participarem, de 
uma forma consciente e responsável, na sociedade de que fazem 
parte, e de serem aceitos e respeitados naquilo que os diferenciam 
dos outros. No contexto educacional, vem, também, defender o di-
reito de todos os alunos desenvolverem e concretizarem as suas 
potencialidades, bem como de apropriarem as competências que 
lhes permitam exercer o seu direito de cidadania, através de uma 
educação de qualidade, que foi talhada tendo em conta as suas ne-
cessidades, interesses e características.”

E a partir daí descreve a inclusão, diferenciando-a da integração, a 
partir de quatro eixos fundamentais: 

(1) A inclusão como sendo um direito fundamental: apoiando-se nos 
argumentos de Bénard da Costa (1999), a autora justifica a educação inclu-
siva através do reconhecimento da dignidade da criança como ser huma-
no, reconhecendo-a como livre e igual em direitos. A partir disso, afirma 
que a educação inclusiva é a expressão máxima da liberdade e acesso igual 
a uma formação de qualidade, independentemente de suas características 
e diferenças.

 (2) A inclusão como um novo modo de encarar a diferença: o pro-
cesso de inclusão constrói uma nova visão da diferença, a partir do reco-
nhecimento de que nenhum indivíduo é igual ao outro. A Declaração de 
Salamanca (UNESCO, 1994) afirma que cada criança possui característi-
cas, interesses e ritmos de aprendizagem próprios, e cabe à escola adequar-
-se à diversidade existente. Dessa maneira, cabe aos programas educacio-
nais a reestruturação de modo que o currículo seja capaz de reconhecer e 
celebrar as diferenças, sem segregação.

 (3) A inclusão e a transformação da escola: ao contrário do modelo 
integrativo, que assume uma posição de mudança a partir das dificuldades 
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do aluno, a educação inclusiva foca na melhoria das salas, do currículo e 
espaço escolar visando à adaptação dos mesmos ao aluno com algum tipo 
de necessidade especial. Dentro de um ambiente inclusivo, a solução é bus-
cada a partir das limitações do ambiente, e não da criança que apresenta 
algum tipo de dificuldade, sendo uma nova forma de compreensão das 
limitações.

(4) A inclusão e a transformação da sociedade: o triunfo para a inclusão 
ocorre na mudança do pensamento e crenças da sociedade. A legislação e 
condições físicas do ambiente ajudam, porém as mesmas são reconhecidas 
como reflexo do pensamento social de maneira geral. Dessa forma, a re-
forma só estará completa e as melhorias efetivadas, se a maneira como a 
sociedade encara a pessoa com deficiência for igualmente inclusiva.

No Brasil, o movimento de transição entre a integração e inclusão 
escolar tem seu ponto de partida na aprovação da Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, datada de 2008, 
que objetiva “assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação” e as-
sume como responsabilidade das instituições a instauração de reformas 
que adequem e estimulem o ensino de forma igualitária a todos os alunos. 
Dessa forma, e apoiando-se no argumento da autora citada anteriormente, 
a necessidade de reconhecimento das diferenças se faz cada vez mais pre-
sente, e as discussões sobre deficiência e inclusão devem ser estimuladas.

Práticas de design para a reflexão sobre a inclusão e 
deficiência

Durante o ano de 2015, o projeto de extensão “O Design Como 
Instrumento para Práticas Inclusivas em Escolas Municipais” realizou ati-
vidades na escola E. E. Prof. Eduardo Velho Filho, Bauru-SP, que possui 
alunos com deficiência em seu corpo discente. A partir de reuniões reali-
zadas junto ao corpo docente e coordenadoria da instituição, foi elaborado 
um plano de atividades a ser desenvolvido com todos os alunos matricula-
dos. A faixa etária dos alunos está entre 15 e 18 anos, e foram atendidas as 
7 salas existentes, totalizando aproximadamente 200 alunos participantes. 
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O foco do projeto foi, a partir de atividades de simulação de situações de 
dificuldades funcionais(técnica Role Playing), estimular a reflexão sobre a 
deficiência e seus impactos na vida de um indivíduo, além de gerar empa-
tia e maior compreensão da necessidade de inclusão.

A partir dessa proposta a atividade se definiu em três etapas, com 
duração média de 30 minutos cada. Uma etapa inicial, desenvolvida em 
sala de aula, trazia a apresentação dos integrantes do projeto, do curso 
de Designda Unesp e suas possibilidades de carreira e uma introdução ao 
tema principal, a inclusão, através da discussão sobre o projeto universal 
na vida do profissional da área do Design(Figura 1).

Figura 1: Imagens da apresentação dos trabalhos dos alunos.

Na segunda etapa, foi realizado o Role Playing, no espaço esportivo 
da escola, que se encontrava dividido em estações, cada uma simulando 
algum tipo de deficiência ou limitação, trazendo ações cotidianas a serem 
concluídas. A técnicaRole Playingcaracteriza-se como uma ferramenta do 
Design que visa a sensibilização para as dificuldades e necessidades de um 
grupo de usuários, buscando oferecer à equipe de projeto a percepção da 
situação sob a ótica do usuário ou público alvo. Em outras palavras, con-
siste em colocar-se na posição do próximo, buscando compreender seu 
ponto de vista, executando suas tarefas e se aproximando das dificuldades 
e limitações que possam ocorrer. O exercício ajuda o profissional da área 
de projeto a entender a relação usuário-objeto. 

Na atividade em questão, o Role Playingvisava o cumprimento de ati-
vidades cotidianas, que qualquer adolescente pode enfrentar diariamente. 
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Desde o manuseio de objetos de leitura, bem como o deslocamento pela 
quadra e práticas esportivas se encontravam na lista de tarefas a serem 
cumpridas com a utilização de dispositivos de tecnologia assitiva - cadeira 
de rodas (Figura 2) e muletas - e dispositivos que auxiliassem a simulação 
de algum tipo de deficiência, como a cegueira total e parcial (simulada 
com óculos que limitavamparcial ou totalmente a visão) e a diminuição da 
destreza manual (utilização de luvas).

Figura 2: Aluno arremessando a bola se utilizando da cadeira de rodas.

Após o exercício, a terceira e última etapa se definiu como uma con-
versa sobre as impressões geradas, voltando-se ao tema central, aplicando 
uma ferramenta de avaliação em forma de jogo online e interativo(quiz), 
o Kahoot (https://kahoot.it). A Figura 3 apresenta as questões do quiz na 
interface da ferramenta Kahoot.
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Figura 3: Captura de tela de todas as perguntas feitas no quiz.

Resultados 

Após o mês de atividades, foi feita uma reunião com os professores 
da escola. Todos os professores que tiveram participação na atividade 
responderam de maneira positiva, apontando o engajamento e interesse 
por parte de todos os alunos, e consideraram a ação como bem-sucedida. 
Apontaram também algumas discussões que os próprios estudantes trou-
xeram, como a reflexão sobre a acessibilidade em lugares públicos, acessi-
bilidade na escola e, a sensibilização gerada pela atividade. Além disso os 
professores apontaram que os alunos passaram a discutir sobre o envelhe-
cimento e suas consequências, conseguindo melhor compreender pessoas 
mais velhas que se encontram próximas.

Os professores indicaram que a prática, tal qual a desenvolvida pelo 
projeto, representa uma forma eficiente de atividade com os alunos. O uso 
da cadeira de rodas para arremessar a bola de basquete na cesta, por exem-
plo, aproxima o tema do dia a dia dos estudantes, favorecendo a reflexão.

Para a equipe do projeto, os objetivos foram atendidos de forma positi-
va. A idealização de toda a atividade foi feita de modo que o tema principal, 
a deficiência e a inclusão social, entrasse em discussão de forma natural, 
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sem ser imposto ou definido em conceitos rígidos. Os questionamentos 
dos alunos durante a execução do Role Playinge os resultados ao final da 
atividade demonstram que os objetivos do projeto foram alcançados.

A experiência de atividade na escola E. E. Prof. Eduardo Velho Filho 
permitiu a avaliação da implementação e viabilidade do projeto, apontando 
a necessidade de pequenos ajustes de ordem prática, tais como o controle 
do tempo e o sequenciamento das atividades, no entanto considera-se que 
o projeto obteve êxito em sua execução e os ajustes permitirão aprimorar 
a qualidade da atividade de uma maneira geral. A resposta positiva repre-
senta um incentivo para ampliar a abrangência do projeto a novas escolas.

Considerações finais

Este texto apresentou os resultados do primeiro ano de desenvolvi-
mento do projeto “O Design Como Instrumento para Práticas Inclusivas 
em Escolas Municipais” desenvolvido no Departamento de Design da 
FAAC/UNESP, Bauru. Tendo atendido em média 200 alunos da rede pú-
blica, o projeto desenvolveu atividades que resultaram na reflexão e dis-
cussão sobre o tema da deficiência e inclusão social. O feedback por parte 
dos professores e diretoria da escola na qual o projeto foi desenvolvido, 
demonstra que os objetivos foram alcançados com êxito. A continuidade 
do projeto irá contemplar a extensão das atividades para outras escolas 
públicas da cidade de Bauru, buscando a participação de alunos de dife-
rentes faixas etárias. A abordagem da temática do projeto a partir de uma 
proposta recreativa, com os alunos, mostrou-se uma maneira eficiente de 
indução à reflexão, contribuindo para o desenvolvimento de um pensa-
mento adequado às questões relativas a inclusão social.
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15
Projeto de Extensão:  

Te Vejo na Escola – Vídeos Educativos para 
o Ensino Fundamental

MARIA DO CARMO JAMPAULO PLÁCIDO PALHACI1

TALITHA PLÁCIDO PALHACI2

JOYCE CARR3

THIAGO STEFANIN4

GUILIANA LIMA5

Introdução

Atualmente, a realidade socioambiental demanda uma necessidade de 
que os olhares da humanidade se voltem para as relações com a natureza e 
as interações junto ao meio ambiente. Mediante tais desafios, o Projeto de 
Extensão Universitária“Te Vejo na Escola” visa introduzir essas questões 
para crianças de 6 a 11 anos, de modo educativo, tanto na escola quanto 
na internet. 

O projeto foi criado em 2007 com participação de uma equipe cola-
borativa presando a transdisciplinaridade de áreas como Design, Rádio 
e TV, Artes, Jornalismo, Biologia, da UNESP e outras universidades. A 
proposta do mesmo é através de produções audiovisuais numa estrutura 
didática adquirida pela linguagem da animação e filmagem, atingir esse 

1 Coordenadora
2 Orientadora Pedagógica
3 Graduanda do Curso de Design
4 Graduando do Curso de Artes Visuais
5 Graduada em Ciências Biológicas
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público gerando um diálogo relacionado à preservação do meio ambiente, 
cidadania, respeito e responsabilidade no ambiente escolar e familiar. O 
prefixo “trans” indica que atransdisciplinaridade diz respeito ao que está, 
ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e 
além de todas as disciplinas. Seu objetivo é a compreensão do mundo pre-
sente, e um dos imperativos para isso é a unidade do conhecimento para 
a comunidade.

Objetivo

O objetivo deste projeto é proporcionar aos alunos uma educação am-
biental crítica e emancipatória a partir da infância. Considerando a escola 
como maior recurso de ensino presente nas etapas de construção do apren-
dizado, tais conteúdos e temas devem ser abordados dialogando nas dife-
rentes áreas dos saberes, caminhando pelos eixos transdisciplinares dos 
PCN (parâmetros curriculares nacionais) para que o aluno/espectador crie 
seu próprio conceito crítico.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do en-
sino fundamental que os alunos sejam capazes de:

[...] perceber-se integrante, dependente e agente transformador do 
ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, 
contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; de-
senvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento 
de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, 
estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com 
perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidada-
nia; conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando 
hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de 
vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saú-
de coletiva; utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, 
gráfica, plástica e corporal (Introdução aos parâmetros curricula-
res nacionais, BRASIL, 1997, p.69).
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Tais objetivos convergem com as propostas de trabalho da equipe e 
servem de alicerce para fundamentar os temas. Os eixos transversais são 
caminhos para alcançar tais discussões e problemáticas com o objetivo de 
solucionar questões socioambientais presentes na atualidade.

As aplicabilidades da comunicação na educação, principalmente a in-
ternet e os recursos audiovisuais, possibilitam tais práticas emergentes e 
ainda desenvolvem e compartilham material de apoio a escolas, professo-
res e alunos.Os aparatos tecnológicos estão cada vez mais disseminados 
em nossa sociedade e podemos fazer uso dessas tecnologias quando nos 
debruçamos sobre os ambientes de ensino.

Equiparando-se com as facetas apresentadas por Belloni (2005), em 
que uma educação com as mídias refere-se ao uso da mídia como suporte 
para a didática em sala de aula, uma educação para as mídias seria a busca 
de se trabalhar na educação uma abordagem de leitura crítica e reflexiva 
das mídias, não só da mídia presente na escola, mas na sociedade como um 
todo. (CHAMPANGNATTE, D. M. O, 2011, p. 16)

Desenvolvimento do trabalho

A Educomunicação une duas ciências: a educação e a comunicação, 
ultrapassando seus limites e atuando como um novo campo do conheci-
mento. O conceito transdisciplinaridade citado na introdução doprojeto, 
transborda dos ambientes de ensino, das temáticas e conteúdos previstos 
em busca de uma compreensão do transito dos conceitos e a fixação do 
conteúdo exposto. Sendo assim,foi utilizada essametodologia da trasn-
disciplinaridade para abordar diversos conteúdos de outras disciplinas e 
ainda incluir essa temática. Uma das vertentes do objetivo do projeto é a 
disseminação do conceito de meio ambiente e sua preservação. 

A questão ambiental, no ensino de primeiro grau, centra-se principal-
mente no desenvolvimento de valores, atitudes e posturas éticas, e no do-
mínio de procedimentos, mais do que na aprendizagem de conceitos, uma 
vez que vários dos conceitos em que o professor se baseará para tratar dos 
assuntos ambientais pertencem às áreas disciplinares” (Meio Ambiente, 
BRASIL,1997, p.43).
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Na produção dos vídeos do Te vejo na escola, desde a escolha do tema 
até a edição final, existe uma preocupação com o dialogo coerente entre a 
parte técnica, os requisitos e formas de linguagem que ela exige e os conte-
údos científicos da educação infantil abordados. Para isso, o padrão adota-
do foi o hibridismo de tipologias de formatos audiovisuais. Essas tipologias 
transitam entre o desenho animado 2D, filmagem (captação de imagens e 
entrevistas), infográficos e imagens ilustrativas que caracterizam os episó-
dios do projeto. O desenho animado 2D já faz parte do universo infantil, 
pois facilita na linguagem e compreensão de conteúdo de uma forma atra-
tiva e dinâmica. Por outro lado, as filmagens são uma solução para manter 
o teor cientifico e introduzir a criança a determinada realidade.

As entrevistas têm importância na definição de assuntos a serem trata-
dos durante o vídeo bem como na conceitualização da história a ser conta-
da. São realizadas com profissionais da área relacionada ao tema proposto 
no vídeo e/ou especialistas no assunto, tais como professores e funcioná-
rios preferencialmente do meio universitário. 

Os episódios têm duração de 5 a 10 minutos aproximadamente. Na 
maioria dos casos, existem três personagens principais e recorrentes: o 
Mico (inspirado no Mico-leão-dourado que é um animal em extinção), 
o narrador (que interage com o mico e com as crianças espectadoras) e o 
entrevistado. O cenário “Matinha que resta” é simples e padronizado, com 
pequenas alterações para adaptar o contexto da história a ser contada. A 
edição final dos vídeos utiliza técnicas diversas, valendo-se de softwares 
de edição e criação de imagem, edição de vídeos e animação.

Apresentação do projeto na vinheta dos episódios.

Neste capítulo de livro , apresentamosalgumas sinopses de trechos dos 
vídeos elaborados pelo projeto “Te vejo na escola” , evidenciamos e assina-
lamos onde as temáticas vão ao encontro dos princípios dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Os Conceitos operacionais aplicados no desenvol-
vimento dos episódios são selecionados visando o aprendizado e a ludi-
cidade. Os vídeos são concebidos para serem objetos pedagógicos a fim 
de ampliar as possibilidades do ensino fundamental. Neste capítulo serão 
citados as sinopses dos últimos três vídeos. São elas:



221Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

Vídeo:“O prazer de ler” 

Figura 1: O Mico está lendo um livro na Matinha que resta

A narrativa inicia-se com o Mico lendo um livro antes de dormir. O 
narrador diz que a leitura é muito importante e pergunta ao Mico se ele 
quer saber mais sobre esse assunto. Em seguida a especialista em educa-
ção entrevistada explica sobre o processo de iniciação da leitura. Aborda 
também a leitura inserida no ambiente escolar, os tipos de leitura e a neces-
sidade de ler no mundo atual, numa sociedade tecnológica e informativa. 
Um novo dia se inicia na Matinha Que Resta e o narrador percebe algo de 
diferente. O Mico encontra a anta perdida. A entrevistada ressalta sobre a 
alfabetização para aprender a ler. No vídeo “O prazer de ler” essa pedago-
gia está intrínsecaao enredo tanto nas falas da entrevistada da Profa. Dra. 
Maria do Carmo Kobayashi quanto na interação entre os personagens. 

Figura 2: Entrevistada: Profa. Dra. Maria do Carmo Kobayashi
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Ela descreve, no decorrer do vídeo, uma breve história da escrita, da 
importância da leitura e como os diferentes tipos de textos se apresentam 
nos dias atuais. Por exemplo, a necessidade da leitura está agregada a cena 
que a Anta está perdida e precisa de orientação. A partir dessa perspecti-
va entrelaçamos ainda a noção de atividade em grupo e preocupação em 
ajudar o próximo ilustrado na cena em que o mico preenche a placa com 
imagens e entrega um livro de presente para a anta.

Para aprender a ler, portanto, é preciso interagir com a diversidade 
de textos escritos, testemunhar a utilização que os já leitores fazem deles 
e participar de atos de leitura de fato; é preciso negociar o conhecimento 
que já se tem e o que é apresentado pelo texto, o que está atrás e dian-
te dos olhos, recebendo incentivo e ajuda de leitores experientes (Língua 
Portuguesa, 1997, p. 42)

Vídeo :“Atividade Física e Saúde” 

Figura 3: O Mico está praticando exercícios na Matinha que resta

O mico está sedentário e comendo a tarde toda. A Profa. Dra. Denise 
A. Correa, entrevistada sobre o assunto, cita gasto de energia, calorias e 
orientação para a alimentação rica em frutas, verduras e sais minerais.
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Figura 4: Entrevistada: Profa. Dra. Denize A. Correa

O Narrador sugere ao mico ir ao parque fazer atividade física, mas 
o parque fica muito longe. A entrevistada explica sobre como a bicicleta 
pode ser uma opção de atividade física ideal para praticar na infância e 
na idade adulta, bem como uma solução para o deslocamento pela cidade. 
Cita ainda que a principal atividade física das crianças são as brincadei-
ras pertencentes a cultura infantil trazida fora da escola. Outro ponto em 
destaque é o problema comum nos dias de hoje: a motorização dos brin-
quedos, excluindo a criança da participação ativa e sugere que as mesmas 
produzam seu brinquedo participando também do processo criativo de 
mesmo. No fim do vídeo demonstra-se a produção de um brinquedo sim-
ples com proposta reciclável para as crianças aprenderem e terem a capaci-
dade de produzir seus próprios brinquedos e brincar em grupo.

O vídeo Atividade Física e Saúde demonstra a preocupação do Projeto 
Te Vejo na Escola em abordar temas variados e inerentes a vida na infân-
cia como o exercício em questão. A PCN sobre Educação Física e a Saúde 
descreve questões complementares, encontradas no relato da Professora 
citada anteriormente. Primeiramente é apresentada a problemática de uma 
vida sedentária e a não preocupação com a alimentação. As dicas sobre 
os nutrientes importantes para consumo ficam evidentes e claras. Além 
disso, o discurso adequado sobre incentivo a atividade física inserida na 
vivência infantil é importante para atrair o olhar da criança.

Outro ponto exposto pertinente a fala da professora, a qual tem ex-
periência como coordenadora do Projeto de Extensão Brincando e 
Dialogando, é a produção do brinquedo pela própria criança, incentivando 



224 Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

a imaginação, criatividade, participação ativa de todos os processos do 
“brincar”, abrigando conceitos de atividade em grupo. A criança deixa 
de ser receptora passiva e torna-se envolvente pela didática, participando 
também do que é proposto.

Contribui-se à essas ideias contexto da própria metodologia de pes-
quisa-ação em que, segundo Stringer (1999), citado por Thiollenti (2002) 
possibilita significativo nível e envolvimento, capacita as pessoas na rea-
lização de tarefas, dá apoio às pessoas para aprenderem a agir com auto-
nomia, fortalece planos e atividade que as pessoas são capazes de realizar 
sozinhas, lida mais diretamente com as pessoas do que por intermédio de 
representantes ou agentes.

Vídeo:“Tratamento da água”

Figura 5: O Mico pretende tomar água do rio na Matinha que resta

No vídeo Tratamento da agua o mico está praticando corrida e precisa 
beber água, mas a água do rio está muito poluída. O narrador faz um con-
vite para que o mico visite a estação de tratamento da cidade de Bauru- SP 
para descobrir como limpar a água e transformá-la em potável.
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Figura 6: Entrevistada: Química do DAE: Aline Rocha

A entrevistada é a Química do DAE Aline Rochaque explica de onde 
vem a água que abastece a cidade e como chega até a estação,destaca os 
processos de adição de produtos químicos; floculação; decantação; filtra-
ção e reserva da água. Enquanto isso são mostradas imagens dos tanques 
ilustrando todo os passos do tratamento. A entrevistada ainda dá dicas 
sobre como economizar e administrar o consumo caseiro. O mico volta 
da visita com a proposta super-heroína de economia e de salvar o planeta 
chamando as crianças para essa missão.

Assim como encontramos no PCN, incluímos no vídeo “Tratamento 
de água” o incentivo ao não consumo de água não potável, bem como, a ex-
plicação do tratamento da agua e todos os seus processos de forma simples, 
como consta nos PCN do Meio Ambiente: “o manejo e a conservação da 
água: noções sobre captação, tratamento e distribuição para o consumo; os 
hábitos de utilização da água em casa e na escola adequados às condições 
locais” (Meio Ambiente, BRASIL, 1997, p.46)

A entrevistada foi de papel fundamental pois sua experiência em ex-
cursões e palestras de escolas trouxe a fala a dinâmica ideal para a idade 
do público. O episódio incentiva também as escolas buscarem atividades 
visitas a lugares acessíveis como a estação de tratamento de Bauru, ou as 
escolas que não tem acesso, o vídeo oferece uma experiência, ainda que 
mostrada virtualmente, dos processos reais apresentados na pratica aqui-
lo visto apenas teoricamente nas aulas, assim enfatizando e absorvendo 
melhor as informações. A brincadeira com o “aquamico” é para interagir 
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e imergir no universo infantil cercado por super heróis, e estimular a 
imaginação.

A metodologia de pesquisa escolhida foi pela pesquisa-ação 
(THIOLLENTI, 2002):Com ênfase na construção social, a metodologia 
pode abranger tanto a pesquisa quanto a extensão, tanto o momento da 
produção como o da difusão, e isso em qualquer área de conhecimento, 
porém, com mais pertinência em áreas humanas aplicadas (educação, 
gestão, comunicação, serviço social, desenvolvimento local, tecnologia 
apropriada, etc.), isto é , em todas as áreas onde o conhecimento possa ser 
efetivamente mobilizado, orientado para analisar problemas reais e para 
buscar soluções, tendo em vista transformações úteis para a população (a 
curto ou médio prazo) (THIOLLENTI, 2002, p 2)

A pesquisa universitária e a sua extensão à comunidade têm impor-
tância fundamental para o desenvolvimento da teoria aplicada. O papel da 
extensão com suas trocas de experiências e conhecimento, ajuda a refletir 
mais sobre a questão do meio ambiente e emancipar essa ideia. 

“O trabalho desenvolvido pelas universidades, instituições governa-
mentais e não governamentais na área ambiental é um valioso instrumen-
to para o ensino e aprendizagem no tema Meio Ambiente. A relação com 
as instituições próximas à escola podem resultar em simples colaboração, 
ou em parcerias para a execução de ações conjuntas que serão relevantes 
para o trabalho proposto para esse tema.” PCN Meio Ambiente Pag 54.

Considerações finais

O Projeto Te Vejo na Escola já concluiu os seguintes vídeos:
1 - Fumaça
2 - O que são satélites mesmo?
3 - Comer bem faz bem
4 - Corpo humano
5 - Reciclagem
6 - Energia
7 - Ciências da terra
8 - Reprodução
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9 - Dengue
10 - O prazer de ler
11 - Atividade física e saúde
12 - Tratamento da água

Ao atuar na extensão universitária, o Projeto Te Vejo na Escola se pre-
ocupa em levar o conhecimento adquirido no meio acadêmico para fora 
do campus. Dessa maneira presta assistência a comunidade e oferece uma 
nova visão de ensino, não para substituir a atual, mas para complementá-
-la. Assim, as escolas de Ensino Fundamental I recebem um apoio cientí-
fico proveniente da universidade, além de proporcionar experiência para a 
pesquisa. Levando em consideração que os participantes do “Te vejo na es-
cola”, ainda são estudantes universitários em processo de aprendizado, os 
mesmos se adaptaram com relação à pesquisa e extensão de forma trans-
disciplinar, o que se reflete desde a equipe até as produções audiovisuais e 
acadêmicas. Neste capítulo de livro foram destacados somente os últimos 
três vídeos devido ao limite de espaço para cada autor.
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16
Projeto Voz do Nicéia: o reconhecimento 

social por meio do jornalismo comunitário

ANGELO SOTTOVIA ARANHA
DANIELA ARCANJO RODRIGUES

MOEMA NOVAIS COSTA

Introdução

O projeto Voz do Nicéia, que surgiu em 2008, é da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação do câmpus de Bauru da Universidade 
Estadual Paulista. É patrocinado pela Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária, que disponibiliza ao projeto uma bolsa para o aluno-coor-
denador e recursos para a impressão dos jornais.

O principal objetivo do projeto é contribuir para a promoção do reco-
nhecimento social dos moradores que habitam uma área marginalizada 
por Bauru e que sofre forte especulação imobiliária. O bairro encontra-se 
cercado de condomínios de luxo fechados, nos quais seus moradores con-
seguem driblar a ausência de políticas públicas, por não dependerem do 
transporte público e as opções de lazer serem maiores, se comparadas às 
do Jardim Nicéia.Nesses condomínios há piscinas, quadras e parques para 
as crianças, que passam por manutenções constantes.

Sobre o bairro

De acordo com o relato de alguns moradores, o Jardim Nicéia surgiu 
na década de 1970 com pessoas vindas de outras regiões do estado de São 
Paulo e de Bauru. O bairro tem problemas de infraestrutura e os terrenos 
estão em processo de legalização por usucapião. A situação do bairro na 
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justiça é peculiar porque a área na qual se encontra é disputada por duas 
famílias que se dizem donas dos terrenos. Há um histórico de luta por me-
lhorias na área e a população é marginalizada pelo restante da sociedade 
bauruense. O projeto visa ajudar na promoção do reconhecimento social 
da comunidade, visto que suas pautas não costumam ser veiculadas nos 
meios tradicionais da mídia local, o que compromete a identidade do bair-
ro e discrimina seus moradores.

Os primeiros moradores do bairro compraram seus terrenos de uma 
das senhoras que hoje disputam a terra. Diferentemente de outros bairros 
em situação semelhante, em que a área é somente ocupada, esses morado-
res investiram nas suas casas desde o primeiro momento, porém o pedido 
de reintegração de posse já acontecia também desde a ocupação dos pri-
meiros moradores. Essa situação torna a legalização do bairro muito mais 
complexa, uma vez que o usucapião determina que a ocupação deve ser 
“mansa e pacífica” para que ele seja aplicado. Essa situação adia a regulari-
zação das escrituras das casas para os moradores e cria um clima de inse-
gurança no bairro, uma vez que eles não se sentem à vontade para investir 
em suas casas. Apesar de fontes oficiais já terem dito, pelo jornal, que eles 
não serão retirados de lá, histórias sobre remoções forçadas pairam sobre 
o bairro e justificam a insegurança dos moradores.

O projeto

O Voz do Nicéia é composto por quatro núcleos de trabalho: o do jor-
nal impresso, o de promoção de eventos, meio online e grupo de pesquisa. 
O projeto conta com 13 estudantes, sendo uma bolsista e os demais vo-
luntários. O jornal comunitário impresso é bimestral e distribuído gra-
tuitamente em todo o bairro, de casa em casa, e em repartições públicas, 
como a Câmara de Vereadores e Secretarias Municipais. A tiragem é de 
1.000 exemplares, quantidade suficiente para atender à comunidade. O pe-
riódico é inteiramente produzido, editado e distribuído pelos alunos gra-
duandos em Comunicação Social: Jornalismo, sob a coordenação de um 
professor orientador.
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A parte de promoção de eventos tem como principal finalidade levar 
uma vivência diferente aos moradores e aproximar os estudantes-repórte-
res da comunidade. Assim como o jornal impresso, os eventos são basea-
dos naquilo que a população da comunidade quer. São feitas perguntas aos 
moradores, no próprio levantamento de pauta, para que haja a possibilida-
de de todos manifestarem que tipo de atividade gostariam de ter no bairro. 

Um dos eventos mais lembrados pelos moradores é o da edição es-
pecial de Dia das Crianças de 2013. No “Dia do Jornalista”, as crianças 
pautaram, entrevistaram, fotografaram a redigiram algumas matérias do 
jornal. O impacto positivo desse evento pôde ser observado no ano se-
guinte. Durante uma esporádica gravação de um “Fala, Morador” (seção 
do jornal impresso que, daquela vez teria também versão audiovisual) do 
Dia das Crianças com a pergunta “O que você quer ser quando crescer?”, 
uma criança do bairro respondeu “repórter do Voz do Nicéia”. Esse tipo 
de manifestação mostra como o jornal já faz parte do imaginário de parte 
dos moradores ao pensarem em sua identidade social e na identidade do 
bairro.

Nos meios online, os estudantes-repórteres têm maior liberdade de 
criação e podem analisar quais são os melhores métodos de divulgação do 
blogue nas redes sociais. No projeto exercita-se, portanto, as linguagens do 
jornalismo impresso e digital, com a produção de conteúdos multimídia e 
audiovisuais. Há um aumento, sobretudo por parte dos jovens, do uso da 
internet, e o principal desafio do projeto este ano é engajar os moradores 
também no meio online, em que a concorrência é muito maior do que no 
meio impresso: este é entregue de mão em mão e lido e comentado na hora.

O grupo de pesquisa, criado em 2015, tem como objetivo estudar o 
Jornalismo Comunitário e Local, suas especificidades e características e 
também as questões sociais como um todo, visto que temas como a ci-
dadania, a distribuição de renda, a desigualdade social, a cidade e a ur-
banização são fundamentais para a compreensão do Jardim Nicéia (e de 
comunidades em situações semelhantes) e, portanto, para a efetivação dos 
objetivos do projeto.Com as reuniões, aumentou a produção científica 
do projeto;os seus integrantes entraram em contato com textos que tan-
genciam a sua vivência no bairro e melhoraram a produção e a apuração 
das reportagens. Como nenhum estudante mora no bairro e vivencia as 
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dificuldade relatadas pelos moradores nos levantamentos de pauta, é de 
suma importância uma boa bagagem intelectual para que se comportem 
como a “voz” do bairro em entrevistas e ao redigir matérias.

O projeto existe desde 2008 e, desde então, tem acompanhado melho-
rias no bairro à medida que se consolida. A coletividade que se forma ali, 
fruto de esforços dos próprios moradores, é reafirmada e fomentada pela 
atuação do projeto. Hoje há encanamento de esgoto em quase todo o bair-
ro e parte dele já foi asfaltada. Essas demandas foram levadas aos órgãos 
responsáveis pelos estudantes-repórteres e as conquistas foram noticiadas 
pelo jornal que,ao cobrir essas melhorias, sempre esteve atento aos interes-
ses políticos e partidários que elas poderiam esconder.

Uma das conquistas mais lembradas pelos moradores, por exemplo, 
foi a praça central do bairro. Ela foi delimitada por eles mesmos quando 
ocuparam a área e sempre foi muito pautada pelo jornal. Sua inauguração 
teve, como de costume, a presença do prefeito e do representante de um 
clube da cidade, que também teve participação na construção da praça. 
Os estudantes-repórteres, na época, cientes do que significaria para o pre-
feito tornar esse fato uma matéria principal de muito destaque, cobriram 
esse evento (uma vez que era interesse dos moradores), porém com uma 
matéria de meia página apenas. Não é função do jornal comunitário ser 
partidário ou doutrinário.

Objetivos

A finalidade maior do jornal é dar visibilidade ao que os moradores 
consideram importante, por isso o jornal Voz do Nicéia não leva em conta 
a opinião pessoal dos repórteres na escolha das pautas A seleção dos temas 
é feita com base nos critérios do Jornalismo comunitário e busca atender 
aos interesses de toda a comunidade e não apenas de um grupo específi-
co. Sugestões dos repórteres seriam ingerências que descaracterizariam o 
jornal comunitário.

Os moradores já não têm representatividade e nem fácil acesso ao es-
paço público. Um dos problemas mais pautados é a falta de mais linhas 
de ônibus e também a entrada dos ônibus que já passam pelo bairro, uma 
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vez que o ponto mais próximo dos moradores não fica no Jardim Nicéia. 
Além do valor simbólico de expulsão dessa população do centro da cidade, 
que está intrínseco a essa problemática, os moradores são de fato retirados 
do espaço público em função da falta de transporte público; aos finais de 
semana,os ônibus são raros.Os moradores esperam mais de uma hora no 
ponto.

Eventuais festas no principal parque da cidade, que ocorrem com certa 
frequência, são quase inacessíveis para aqueles que não têm um meio de 
locomoção particular. Em seu artigo “O direito à cidade”, David Harvey 
afirma que “o direito à cidade está muito longe da liberdade individual de 
acesso a recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela mudan-
ça da cidade. Além disso, é um direito comum antes de individual, já que 
essa transformação depende inevitavelmente do exercício de um poder 
coletivo de moldar o processo de urbanização. A liberdade de construir e 
reconstruir a cidade, e a nós mesmos, é um dos mais preciosos e negligen-
ciados direitos humanos”. Podemos inferir desse artigo que a mudança da 
cidade está fatalmente ligada à sua ocupação. Nos espaços de formação da 
opinião pública, outra vez, os moradores do Jardim Nicéia também não 
podem ser ativos se levarmos em conta apenas os meios de comunicação 
locais tradicionais. 

Nos jornais impressos comerciais, os bairros periféricos apenas apare-
cem em um caderno semanal, e no único grande jornal local. São destaca-
dos temas que os editores julgam serem interessantes. O reconhecimento 
social é, portanto, negado aos moradores pela “grande imprensa” local. O 
Voz do Nicéia busca dar esse espaço aos moradores em um meio de comu-
nicação que é respeitado pelos representantes do poder público.

Como os moradores decidem o que vai sair no jornal, isso ajuda na 
quebra de estereótipos formados pelo restante da sociedade bauruense. Ao 
mesmo tempo em que são pautados os problemas da comunidade (como 
falta de asfalto, ausência de saneamento básico), temas mais leves e roti-
neiros também entram no jornal. A seção “Fala Morador!”, por exemplo, 
já teve como pergunta “o que você mais gosta no seu trabalho?”. A comu-
nidade ser retratada dessa forma é apenas uma consequência da preocupa-
ção em ouvir os moradores que serão representados. Isabela Peruzzo, em 
seu artigo “Mídialocal e suas interfaces com a mídia comunitária”, nota 
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que, em contraste com a mídia tradicional, que pauta de forma sistemática 
e, de acordo com minhas observações, maniqueísta, a guerra às drogas, a 
violência urbana e tragédia em geral, os jornais comunitários como um 
todo não encaram essas temáticas da mesma forma. A questão do tráfico, 
por exemplo, tem um peso menor do que elucidações referentes aos vícios.

Ao se verem em um jornal que circula bimestralmente há oito anos, 
sempre com pautas exclusivamente do Jardim Nicéia, os moradores forta-
lecem o sentimento de pertencimento ao local e de identidade com o bair-
ro. As suas reivindicações, mostradas de forma organizada e editada pelos 
estudantes, possibilitam a essa população a amplificação de suas vozes e 
demandas, estimulando a mobilização política e social.

Para os alunos participantes, o jornal é um importante laboratório e 
campo de experimentação,o que também é objetivo do projeto. A ativida-
de requer responsabilidade e se enquadra nas características de um jornal 
comunitário, que tem como meta principal a fomentação da coletividade 
e a circulação das pautas da comunidade em meios de comunicação. Há 
uma forte cobrança pela coordenadora do projeto, por exemplo, para que 
se tome cuidado ao entrevistar as fontes;deve-se sempre gravar as entrevis-
tas. Diferentemente de muitos projetos de extensão de jornalismo, o Voz 
do Nicéia tem um forte impacto no segmento social que atende. Há um 
público-alvo real e que cobra os integrantes do projeto assim que ocorre a 
entrega do jornal. O feedbacké imediato e, portanto, a responsabilidade é 
maior.

Os alunos-repórteres conseguem conhecer e se adequar ao Jornalismo 
com função social perceptível, além de entrar em contato com diversas ex-
periências acadêmicas e de mercado em um único projeto. Eles publicam 
vídeos e fotos nas redes sociais, redigem matérias jornalísticas, produzem 
conteúdos audiovisuais para o blogue (vozdoniceia.wordpress.com), apren-
dem as peculiaridades das linguagens para diferentes plataformas e estu-
dam o que estão realizando, fazendo uma conexão entre teoria e prática.

A virtude de saber exercer diversas atividades, tão cobrada do jornalis-
ta hoje, é incentivada no projeto pela rotatividade de funções. Para receber 
o certificado de participação e para permanecer no projeto, é necessário 
ter organizado um evento e participado do grupo de pesquisa, além da 
apuração e redação de matérias.
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Justificativa

O público do jornal impresso Voz do Nicéia está delimitado de forma 
clara. Ele existe e é crítico. Dessa forma, os alunos têm uma responsabili-
dade maior com a veiculação e checagem das informações. As constantes 
idas ao bairro para coleta de sugestões de pautas, participação em eventos 
e entrega de jornais tornam a relação próxima entre os repórteres e os mo-
radores, a ponto de impor um comprometimento com a seriedade jorna-
lística. As reclamações, sugestões e críticas são feitas de forma direta, sem 
intermediações. Isso torna a experiência dos estudantes mais agregadora 
no sentido da criação da responsabilidade de atender ao público e efetivar 
o processo de comunicação com os leitores.

O jornal contribui para levar ao poder público as demandas da comu-
nidade: há cerca de três anos, uma obra incompleta deixou uma galeria 
aberta ao lado da residência de uma moradora. Essa situação tornava pe-
rigosa a permanência da família na casa, já que a erosão poderia ocasio-
nar desabamentos. O problema foi pautado durante um ano no jornal. As 
entrevistas com os secretários municipais e arquitetos mostraram que não 
era do conhecimento do poder público a condição de risco daquela famí-
lia, decorrente do abandono da obra. Dessa forma, a galeria inacabada foi 
soterrada por parceiros contratados pela prefeitura.

Da mesma forma, o jornal faz uma ponte entre o poder público e os 
moradores de forma inversa: questões que deveriam ser de conhecimento 
público, mas ficam perdidas entre tantas outras informações nos gabinetes 
e secretarias, são organizadas e veiculadas pelos repórteres. Foi em um es-
pecial sobre a legalização que a real situação das escrituras do bairro foram 
elucidadas. Antes, não se sabia exatamente como era a já citada disputa 
entre as duas famílias e nem a dificuldade de aplicaçãodo usucapião no 
bairro. Esse tipo de informação ao alcancedos moradores, e não só daque-
les que estão operando as leis, dá mais poder e força aos moradores. Nem 
todos sabem dos seus direitos justamente porque a linguagem jurídica não 
é acessível. Essas questões são explicadas no jornal.

Os dois principais objetivos dos eventos são: aproximar os estudan-
tes repórteres dos moradores e proporcionar diferentes experiências aos 
moradores por meio de atividades culturais e educativas. Para falar em 
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nome de uma comunidade, é necessário um profundo conhecimento dela, 
não apenas através da teoria, mas entrando em contato de fato com seus 
moradores. Além disso, todo o conhecimento que se constrói a partir do 
contato com o bairro é retribuído com atividades diferentes que possam 
ajudar os moradores a saírem do cotidiano, aumentarem a renda ou seu 
conhecimento.

O blogue e as redes sociais servem de divulgação do projeto para a 
comunidade que está começando a ter mais acesso ao meio online e para 
fora do comunidade, atingindo outras universidades, permitindo a troca 
de experiências. Os moradores também estão começando a interagir mais 
pela internet e nas páginas das redes sociais.

O grupo de pesquisa, criado no ano passado, existe para unir a prática 
às teorias e para fundamentar o projeto, incentivando a produção de ma-
teriais acadêmicos. Apenas a dimensão prática poderia levar a uma distor-
ção do conceito de jornal comunitário ou das demandas do bairro. Faz-se 
necessário, então, estudar e escrever sobre temas que tangenciem a comu-
nidade e o Jornalismo e ter um olhar crítico para o projeto, contribuindo 
sempre para o seu aperfeiçoamento.

A aceitação do projeto no bairro e a sua credibilidade perante os agen-
tes públicos é que viabilizam suas ações. Os alunos-repórteres são reco-
nhecidos ao chegar no bairro e as ações realizadas pelo projeto têm uma 
ampla aceitação da comunidade. As entrevistas, que ocorrem regularmen-
te por conta da periodicidade do jornal, funcionam como fiscais dos agen-
tes públicos perante as demandas dos moradores. Tudo isso dá ao Jardim 
Nicéia visibilidade e importância na agenda dos órgãos públicos.

Descrição do projeto

O projeto Voz do Nicéia trabalha em quatro frentes: jornal impresso, 
meios digitais (blogue, redes sociais), grupo de pesquisa e promoção de 
eventos. 

O jornal impresso é bimestral, impresso em papel jornal de baixa gra-
matura e em formato tabloide. Em suas oito páginas estão distribuídas ma-
térias factuais, normalmente ligadas aos problemas da comunidade ou à 
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cobertura de eventos produzidos pelo próprio jornal ou pela comunidade. 
Além disso, o periódico contêm quatro seções fixas que também abordam 
assuntos de interesse público dos moradores. O jornal utiliza métodos e 
técnicas do Jornalismo convencional, sem fins lucrativos ou empresariais.

As matérias são redigidas em grupo. Os alunos-repórteres aprendem, 
na prática, como escrever e apurar em grupo. Além do prazo final, um 
compromisso com a editora, os alunos têm compromissos entre si, que 
eles próprios firmam. A liderança, o sentido de grupo e a responsabilidade 
também são cobrados nessa etapa do processo de produção.

A seção “Tira dúvida” trata de temas que interessam ao bairro, mas 
que, por serem muito específicos, suscitam questionamentos nos mora-
dores. O que é a inflação e quais são os direitos da mulher são exemplos 
de pautas produzidas.Essa seção se conecta com temas que estão em voga 
no país ou na cidade, mas que também atingem os moradores. Na época 
em que se discutia a PEC das domésticas, por exemplo, algo que pautou 
praticamente todos os veículos do Brasil, o Voz do Nicéia fez um “Tira 
dúvidas” que interessasseaos moradores do bairro, explicando o que essa 
PEC mudava.

A seção “Fala, morador!” apresenta frases com opiniões dos morado-
res e suas fotos. Uma pergunta é feita a alguns habitantes da comunidade, 
como: “o que você espera do presidente da associação do bairro?” e, acom-
panhada da foto de cada um, a resposta é publicada. A última página traz 
o perfil de um morador que a comunidade conheça e que tenha algum 
diferencial inusitado, segundo os próprios moradores. Essa seção é uma 
das que mais mostra o interesse particular de alguns moradores em sair 
em um jornal. Nesses momentos, os integrantes devem estar atentos aos 
reais objetivos de um jornal comunitário, que não são fortalecer apenas 
um grupo da comunidade, ou uma pessoa.

A última seção, que se chama “Mural”, traz imagens do bimestre. Podem 
ser fotos do bairro ou da população da comunidade, desenhos ou algo que 
faça referência a algum evento importante ocorrido no Jardim Nicéia.

Ao final do processo, o jornal é editado pela editora-chefe, que sele-
ciona as fotos e adequa os textos e infográficos. Antes de ser impresso, 
o professor-coordenador avalia os textos, a qualidade das informações e 
imagens e corrige a sua diagramação.
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Há oito anos, a comunidade espera pelo jornal a cada dois meses. A imagem mostra a primeira 
edição do jornal, em 2008, e a última, uma edição especial sobre a história do bairro

O jornal está na internet também. No blogue do jornal são colocadas 
todas as matérias do impresso integralmente, além de conteúdos que o im-
presso não suporta, como vídeos, áudios e uma extensa galeria de fotos. 
Assim como no jornal impresso, o acesso a todos os conteúdos da página 
é gratuito a qualquer internauta. As páginas no Facebook, no Instagram e 
no Twitter são dedicadas a postagens menores, à prestação de serviços e à 
divulgação de eventos ou de matérias que estão no blogue.Todos os alunos 
podem publicar no blogue e nas redes sociais. Essa liberdade dá a esses 
meios atualizações mais constantes. Apesar disso, a editora-chefe também 
coordena o projeto nos meios digitais.

Os eventos acompanham o andamento do jornal impresso. Para cada 
edição, pelo menos um evento deve ter sido feito no bairro. Eles têm o obje-
tivo de promover ações culturais e educativas e seu planejamento também 
é pautado pelo desejo dos moradores. Os repórteres que fazem o jornal 
não são do bairro, o que pode ser visto como uma possível deficiência do 
processo comunicativo do veículo. Por isso, os eventos refletem o esforço 
do jornal de integrar estudantes e moradores, mostrando que o projeto se 
importa com o bem estar da comunidade.
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Por meio do contato proporcionado nas oficinas, festas e campanhas 
para doações, por exemplo, os repórteres percebem as necessidades e 
as prioridades da comunidade e podem elaborar as melhores formas de 
compartilhar informações de interesse coletivo. Essa aproximação tam-
bém leva a uma relação de maior confiança entre os jovens repórteres e os 
moradores.

Há uma equipe diferente para a realização dos eventos a cada bimes-
tre. Apenas a impressão do jornal é patrocinada, por isso o projeto tem 
que recorrer a doações e a pessoas que realizem trabalhos voluntários. Em 
alguns casos, são os próprios integrantes do projeto que realizam o evento 
integralmente após pesquisas e treinamentos.

Para o levantamento de assuntos que talvez venham a ser pautados, os 
estudantes vão ao bairro juntos, uma vez a cada dois meses, para pergun-
tar aos moradores o que é necessário mudar na comunidade, o que e quem 
gostariam de ver no jornal. Após essa apuração de informações, é feita a 
reunião de pauta. É nesse momento que os estudantes treinam os critérios 
de noticiabilidade aprendidos teoricamente em aulas desde o primeiro ano 
de graduação. O principal cuidado a ser tomado é se o problema relatado 
por um morador diz respeito a algo pessoal ou de interesse de apenas um 
grupo, ou se aquilo influenciará o cotidiano do bairro como um todo.

Após essa reunião, as pautas são definidas e divididas entre os parti-
cipantes do núcleo do jornal. Os repórteres podem escolher entre produ-
ções para o jornal impresso, para o blogue ou optar por organizar eventos. 
Participar ativamente do grupo de pesquisa é obrigatório a todos os inte-
grantes. As reuniões ocorrem a cada quinze dias e são temáticas, podendo-
-se discutir técnicas do Jornalismo, formatos dos veículos de comunicação 
ou temáticas relacionadas ao cotidiano do bairro, como a situação das mu-
lheres da periferia, o machismo e o racismo.

Há a preocupação, por parte dos membros do jornal, de não se auto-
promoverem em função das conquistas dos moradores. Não há citações às 
suas entrevistas e apurações, e os esforços são direcionados à conquista da 
autonomia do bairro e da valorização da coletividade, em contraste com a 
postura de grande parte da mídia comercial, como aponta Peruzzo em seu 
artigo sobre a mídia local e comunitária: “referimo-nos a programas de rá-
dio e de televisão, ou a seções de jornais impressos, que abrem espaço para 
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temas que afligem as comunidades, em geral relacionados às carências de 
saúde, moradia, transporte, educação, segurança etc., mas que acabam ge-
rando distorções nos movimentos associativos ao se fazerem protagonistas 
de eventuais conquistas (soluções de problemas) que de fato são das asso-
ciações e movimentos coletivos”.

O jornal é entregue de casa em casa no bairro e em órgãos públicos 
pelos próprios estudantes-repórteres, reiniciando-se naturalmente o pro-
cesso. Os moradores falam as suas opiniões no momento da entrega, abor-
dando os jornalistas para fazerem queixas, elogios, sugestões e perguntar 
detalhes das matérias publicadas. Caso alguma informação tenha sido mal 
apurada ou algum morador não tenha se sentido representado, a reclama-
ção será feita na hora com os próprios estudantes, sem intermediações. 
Esse processo, além de ser positivo para melhorar o projeto e a atuação do 
aluno, é importante para a comunidade: ela se sente ouvida e pode mostrar 
diretamente seu descontentamento.

Conclusão

O jornal Voz do Nicéia possibilita aos alunos a vivência em um jornal 
comunitário porque tem um público específico que lê e cobra dos seus 
participantes melhorias e mudanças. As entrevistas são feitas todas ao 
vivo e os estudantes são estimulados a conversar com fontes oficiais, que 
estão acostumadas a dar entrevistas a jornalistas, e, em muitos casos, a 
dar respostas padronizadas. Por esse motivo, é necessário o exercício real 
das técnicas de entrevista e reportagem aprendidas na graduação e com a 
vivência no projeto.

A área geográfica coberta pelo jornal Voz do Nicéia caracteriza-se 
como uma comunidade. Os problemas compartilhados pelos moradores 
são parecidos e a proximidade territorial faz com que as pautas sejam de 
interesse público para eles. As cobranças feitas no jornal são realmente 
lidas não só pelos moradores, mas também pelos agentes públicos. Em reu-
niões da Câmara dos Vereadores, por exemplo, o jornal já foi usado como 
fonte para debates acirrados e para comprovar fatos e situações.
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Diferentes manifestações dos moradores e a atuação do jornal muda-
ram o olhar dos próprios habitantes da comunidade e da cidade de Bauru 
em relação ao bairro. Antes visto como favela, hoje o Jardim Nicéia é visto 
como um bairro em processo de legalização. Essa mudança não representa 
apenas uma denominação diferente, pois influencia na luta pela perma-
nência dos moradores naquela área e na noção de direitos que eles têm 
enquanto cidadãos que pagam impostos.

Uma matéria veiculada na edição 25, por exemplo, noticiou aos mora-
dores quea inclusão do bairro no programa “Cidade Legal” dá à prefeitura 
a permissão e o dever de levar desenvolvimento em infraestrutura naquela 
área. Antes disso, era recorrente a alegação de que construir algo ali seria 
proibido por lei. Após a matéria, não só os repórteres agora têm ciência 
dessa situação como os moradores têm mais poder para reivindicar seus 
direitos. Eles têm mais informação e conhecimento sobre situações que os 
atingem diretamente.

Inclusive, um tradicional clube de serviços da cidade demonstrou inte-
resse em patrocinar o jornal em troca de apoio, o que mostra a influência 
da publicação na vida dos moradores e no processo de controle ideológico 
daquela área. É importante ressaltar que a comunidade do Nicéia também 
é pressionada pela especulação imobiliária: o bairro é cercado por condo-
mínios horizontais de luxo. A circulação de um jornal comunitário sem 
fins lucrativos, focado no bairro, e a união dos moradores se faz, assim, 
ainda mais necessária e importante para a permanência da comunidade 
no local que hoje ocupa.
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17
Significados da extensão universitária na 
formação acadêmica e nas intervenções 

dos profissionais de Educação Física

JOICE MAYUMI NOZAKI1

DAGMAR APARECIDA CYNTHIA FRANÇA HUNGER2

LÍLIAN APARECIDA FERREIRA3

Elementos introdutórios

A extensão universitária é um elemento que compõe o tripé da 
Educação Superior, sendo indissociável ao ensino e à pesquisa. Essa articu-
lação irá se consolidar a partir de 1960, na medida em que, nesse período, 
se estabeleceu uma preocupação correspondente à práxis4 universitária 
junto às políticas públicas nacionais (NOZAKI, 2012). 

Hunger (1998) aponta que foi por meio da lei nº 5.540/68, implanta-
da na Reforma Universitária de 1968, que pela primeira vez a Extensão 
Universitária foi vinculada ao Ensino e à Pesquisa de duas maneiras: 

1 Profissional junto ao Serviço Social do Comércio (SESC). Mestre em Ciências da Motrici-
dade pela UNESP/Rio Claro. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Abordagens 
Táticas (NEPATEC).

2 Diretora da Faculdade de Ciências. Docente do Departamento de Educação Física e do 
Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica da UNESP/Bauru e do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Motricidade da UNESP/Rio Claro.

3 Docente do Departamento de Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Do-
cência para a Educação Básica da UNESP/Bauru. Líder do grupo de pesquisa NEPATEC.

4 É a relação entre teoria e prática; “[...] prática, na medida em que a teoria, como guia de 
ação, molda a atividade do homem, particularmente a atividade revolucionária; teórica, 
na medida em que esta relação é consciente”. (VÁZQUEZ, 2007, p.109)
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[...] no ato institucional n.º 2, no Decreto lei n.º 252/1967, artigo 
10: “a universidade, em sua missão educativa, deveria estender, 
sob a forma de cursos e serviços, as atividades do ensino e pesqui-
sa que lhe seriam inerentes” e pela Lei da Reforma Universitária, 
5.540/68, artigo 40, letra a, em que as instituições de ensino supe-
rior, por meio de suas atividades de extensão, “propiciariam aos 
corpos discentes oportunidade de participação em programas de 
melhoria das condições de vida da comunidade e no processo geral 
de desenvolvimento do país”. (HUNGER, 1998, p.33, destaques da 
autora)

Assim, as Universidades deveriam repensar a dimensão social da ex-
tensão como prestadora de serviços e associá-la ao Ensino e à Pesquisa, 
ampliando-se à comunidade.

No entanto, foi na década de 1980 que a extensão universitária passou 
a ganhar espaço em diversos estudos e debates que resultaram na sua in-
corporação efetiva, e não só no âmbito da lei, no ensino superior, contri-
buindo para a materialização da sua identidade na relação com o ensino 
e a pesquisa (SANTOS, 2010). Essa atividade acadêmica distingue-se das 
demais por: 

[...] constituir um processo metodológico que pergunta pela rele-
vância social do ensino e que procura, por meio da pesquisa, refe-
rências objetivas aos problemas reais que envolvem a sociedade. 
Nesse contexto, a palavra extensão implica em estender-se, levar 
algo a algum lugar ou até alguém. [...]. Grosso modo, pode-se dizer 
que a extensão universitária é, na realidade, uma forma de inte-
ração que deve existir entre a universidade (pública ou privada) e 
a comunidade na qual está inscrita. É uma espécie de ponte per-
manente entre a universidade e os diversos setores da sociedade. 
(SANTOS, 2010, p.12, destaques do autor)

Com tal trajetória, a extensão universitária assume uma dimensão de 
reconhecimento no I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas, realizado na Universidade de Brasília em 1987, no 
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Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileira, se estabelecendo como: 

[...] processo educativo, cultural e científico que articula o ensino 
e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transfor-
madora entre a universidade e a sociedade. A extensão é uma via 
de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, 
que encontrará, na sociedade, a oportunidade da elaboração da 
práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à universida-
de, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à 
reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Este fluxo, 
que estabelece a troca de saberes sistematizados/acadêmico e po-
pular, terá como consequência: a produção de conhecimento resul-
tante do confronto com a realidade brasileira e regional; e a demo-
cratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
comunidade na atuação da universidade. Além de instrumentali-
zadora deste processo dialético de teoria/prática, a extensão é um 
trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 
(NOGUEIRA, 2000, p.11)

Deste modo, para Rodrigues (2003) a extensão universitária pode ser 
uma forma de ajudar a solucionar problemas sociais se valendo da pesqui-
sa, bem como, produzindo aproximações entre a universidade e a socie-
dade. Sob este ponto de vista, algumas ações contribuíram para a conso-
lidação da extensão universitária como espaço de aprendizagem, a saber: 
o salto qualitativo decorrido das suas práticas; a busca pela construção 
permanente da indissociabilidade (extensão, ensino e pesquisa); a necessi-
dade da interdisciplinariedade para ações mais qualitativas e abrangentes; 
e o foco na relevância social das suas ações (OLIVEIRA, 2004). 

Dias Sobrinho (2005, p. 172) defende que a responsabilidade social da 
Educação Superior consiste em:

[...] produzir e socializar conhecimentos que tenham não só méri-
to científico, mas também valor social e formativo. Portanto, que 
sejam importantes para o desenvolvimento econômico que tenha 
sentido de cidadania pública. [...] Que a universidade não dê razão 
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ao mercado se e quando ele se impõe como razão da sociedade. 
Que a universidade não seja um motor da globalização da econo-
mia de mercado, mas sim da globalização da dignidade humana.

Tais apontamentos acenam para uma concepção de extensão universi-
tária que busque desenvolver a dimensão humana articulada às dimensões 
profissional e acadêmica.

Segundo Verenguer (2005), os projetos de extensão universitária se 
caracterizam como o espaço mais próximo da realidade profissional que 
o aluno pode vivenciar antes da conclusão da formação inicial na univer-
sidade, estimulando a elaboração de projetos de pesquisa para a compre-
ensão do seu cotidiano e da sua intervenção profissional. Ao longo de um 
programa de intervenção, com a orientação e supervisão de um docente, 
é possível formular e testar hipóteses e, através de registros, sistematizar 
a experiência da intervenção, comparando-a com a literatura científica.

Brasil (1999) no Plano Nacional de extensão universitária, atualizado 
em 2000/2001, identificou a extensão universitária como uma atividade 
acadêmica capaz de dar um novo rumo à universidade brasileira e de con-
tribuir de forma significativa para a mudança da sociedade, pois é enten-
dida como uma:

[...] prática acadêmica que interliga a universidade, nas suas ati-
vidades de ensino e de pesquisa com as demandas da maioria da 
população, possibilita essa formação do profissional cidadão e se 
credencia cada vez mais junto à sociedade como espaço privilegia-
do de produção do conhecimento significativo para a superação 
das desigualdades sociais existentes. [...]. A partir dessas premissas 
é que se considera a atividade de extensão, pelo potencial da co-
munidade universitária (professores, alunos, técnicos), um instru-
mento incomparável de mudança nas próprias instituições onde 
se desenvolve e nas sociedades onde essas instituições estiverem 
inseridas. (p.05) 

A ideia acima apresentada destaca a relevância “[...] de se consolidar 
esse tipo de prática nas instituições de ensino superior, possibilitando 
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assim, uma constante busca do equilíbrio entre as inovações e os saberes 
que nascem do trabalho acadêmico e às demandas socialmente exigidas” 
(NOZAKI, 2012, p.71).

Para Rays (2003), a extensão universitária, com planejamento próprio 
e sistemático (Plano de desenvolvimento Institucional e projetos político-
-pedagógicos dos cursos de graduação), é essencial para se concretizar en-
quanto ação nas instituições de ensino superior, não permanecendo me-
ramente no discurso, além de apresentar a sua importância e seriedade na 
universidade, bem como, suas possíveis perspectivas como componente 
formador no processo de formação inicial.

Neste sentido, a extensão universitária deve ser tratada como um pro-
cesso educativo interativo, com a ação de estender o conhecimento através 
da práxis dialética (entre universidade e sociedade e vice-versa) de pro-
dução e reprodução crítica do conhecimento (RAYS, 2003). Para Saraiva 
(2007, p.227) tal práxis, deverá resultar em: 

• democratização do conhecimento acadêmico;

• instrumentalização do processo dialético teoria e prática;

• promoção da interdisciplinaridade;

• participação efetiva da comunidade na atuação da 
Universidade;

• visão integrada do social.

Deste modo, a produção do conhecimento se faria através do coteja-
mento entre um conhecimento inicial confrontado com a realidade, en-
volvendo troca de diferentes saberes (sistematizado, acadêmico e popular) 
com a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. 

Saraiva (2007) ressalta que é essencial durante a formação inicial a 
construção de experiências significativas para o graduando na extensão 
universitária, pois são elas que proporcionarão aos alunos condições de re-
fletir sobre as grandes questões da atualidade. A partir dessas experiências 
e dos conhecimentos produzidos e acumulados, os graduandos poderão se 
valer de uma experiência formativa mais compromissada com as necessi-
dades da realidade brasileira. 
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Portanto, a extensão universitária também tem o papel de contribuir 
com a construção da cidadania e preparar o graduando para poder desem-
penhar o seu papel na sociedade. Assim, a extensão universitária poderá 
ser vista como uma forma de educar e formar profissionais que interveem 
no mundo em que vivem de forma consciente, responsável e ética.

Com tais perspectivas, o lugar e o papel da extensão no ensino supe-
rior seriam vinculados a um instrumento de diálogo entre a universidade 
e o seu entorno, “realimentando sistematicamente a sua estrutura interna 
abrindo-a aos segmentos externos e mobilizando os atores sociais nela in-
seridos no sentido de cumprimento de sua missão social” (ROCHA, 2002, 
p.18). O diálogo que a extensão universitária pode propiciar, segundo 
Rocha (2002), é de uma troca de saberes entre iguais, mesmo com estágios 
diferenciados entre o saber acadêmico (mais sistematizado) e o saber po-
pular (mais baseado na vivência cotidiana). 

Saraiva (2007) defende que a extensão universitária deveria ter com-
promissos com o estudante em diversas dimensões: humana (o que pensa, 
sente e age), profissional (formação e qualificação) e cidadã (exercício de 
uma cidadania sensível ao social e a participação); e com a universidade (na 
missão social pela melhora da condição de vida da comunidade onde está 
inserida; de estender-se a comunidade por meio de atividades de extensão; 
promover a integração de atividades de ensino, pesquisa e extensão com 
os problemas de desenvolvimento local) e com a comunidade (por meio da 
sensibilização para a conscientização e a solução de seus problemas, além 
da redução da pobreza e a melhora da qualidade de vida). 

O modelo de extensão universitária proposto pelo Plano Nacional de 
extensão universitária de 2000/2001 se assenta na formação reflexiva, nes-
te os graduandos, ao serem inseridos na realidade concreta e cotidiana, 
podem experimentar o fazer profissional junto com o fazer acadêmico, 
conseguindo estabelecer novos conhecimentos, novos saberes e ações so-
ciais que os auxiliem a refletir sobre suas ações profissionais, e quem sabe 
até nas políticas públicas instituídas.

Desta forma, o Fórum de Extensão dos Pró-Reitores das Universidades 
Públicas Brasileiras (FORPROEX) em 2009 e 2010, apresentou uma 
reformulação do conceito de Extensão Universitária, nos XXVII e 
XXVIII Encontros Nacionais das Universidades Públicas: “A Extensão 
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Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cul-
tural, científico e político que promove a interação transformadora entre 
universidade e outros setores da sociedade” (p.15).

Com esta nova definição de Extensão Universitária, a postura da uni-
versidade está inserida na sociedade em que vive, ou seja, faz parte da mes-
ma. Para o FORPROEX (2012, p.15-16) o seu escopo é: 

[...] de um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico 
e político, por meio do qual se promove uma interação que trans-
forma não apenas a Universidade, mas também os setores sociais 
com os quais ela interage. Extensão Universitária denota também 
prática acadêmica, a ser desenvolvida, como manda a Constituição 
de 1988, de forma indissociável com o Ensino e a Pesquisa, com 
vistas à promoção e garantia dos valores democráticos, da equida-
de e do desenvolvimento da sociedade em suas dimensões huma-
na, ética, econômica, cultural, social.

Com os pressupostos acima apresentados, parece evidente afirmar que 
o papel formativo da extensão universitária no ensino superior tem a pers-
pectiva de auxiliar academicamente e socialmente na formação do gradu-
ando, contribuindo com a sociedade e estimulando a produção de novos 
conhecimentos (filosóficos, educacionais, científicos e tecnológicos), além 
de estimular a formação crítica e emancipada do cidadão ético e transfor-
mador da sociedade nas questões de injustiças sociais. Cabe destacar que 
as diferentes áreas de conhecimento no âmbito da formação superior car-
regam peculiaridades importantes para a constituição de projetos de ex-
tensão universitária e, consequentemente, seus impactos sociais, por isso 
trataremos a seguir da Educação Física.

Contribuições da extensão universitária para a 
formação dos profissionais de Educação Física

Uma das peculiaridades da extensão universitária na formação inicial, 
segundo Nozaki (2012, p.88) “[...] é permitir a efetivação do aprendizado 
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através da aplicação, ou seja, permitir atividades de ensino e pesquisa atra-
vés da aplicação prática”. Portanto, compreende-se que é através da orien-
tação dos professores coordenadores da própria universidade durante o 
processo de formação nos projetos de extensão que os graduandos “[...] 
vão entender e fundamentar os conceitos e teorias aprendidos nas ativi-
dades de ensino, consolidando e complementando o aprendizado com a 
aplicação” (SILVA, 1997, p.149), o que pode complementar sua formação 
universitária.

A relevância deste tipo de trabalho é perceptível em diversas pesquisas 
da área que apresentam evidências significativas no processo de formação 
de profissionais que já concluíram a graduação. 

Souza (2003), por exemplo, evidenciou que as experiências/vivências 
nos projetos de extensão universitária, por parte de ex-graduandos do cur-
so de Educação Física, são as mais importantes durante a graduação, pois 
os oportunizam:

[...]vivências práticas, ainda durante a formação acadêmica, e com 
a possibilidade de síntese de integração dos conteúdos das diversas 
áreas de conhecimento. Surgem, portanto, como um momento de 
intercâmbio entre os conhecimentos, considerados mais teóricos, 
e os saberes construídos nestes estágios, de caráter mais prático. 
(p.145-146)

Estes mesmos ex-graduandos sinalizaram que as experiências formati-
vas mais importantes que vivenciaram na graduação foram suas participa-
ções nos projetos de extensão da universidade, atribuindo para a extensão 
uma nota média de 9,3 (em uma margem de 0 a 10) e identificando-a como 
muito importante (também em um gradiente de nenhuma importância, 
pouca importância, importante até muito importante) (SOUZA, 2003). 

Ainda que os ex-graduandos da pesquisa de Souza (2003) apontem al-
gumas falhas nos projetos de extensão, sobretudo no que se refere à falta 
de acompanhamento dos professores da universidade, os projetos possi-
bilitam aprender fazendo, oportunizam vivências práticas durante a for-
mação inicial, se apresentam como espaços para sínteses e integração dos 
conhecimentos aprendidos em sala de aula.
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Na pesquisa desenvolvida por Nozaki (2012), um dos depoentes (ex-
-graduandos do curso de Educação Física), revelou que a vivência exten-
sionista é bem diferente dos estágios supervisionados, pois nela é possível 
aplicar o que se aprendeu na prática, além da possibilidade e a oportunida-
de de se criar um novo projeto de extensão universitária junto com o pro-
fessor universitário, o que foi fundamental para a criação e a montagem da 
sua atual empresa de corrida, agora como profissional da área.

Ressalta-se assim, a importância dos professores da universidade, 
coordenadores de projetos de extensão universitária, em acompanhar os 
graduandos, estimulando assim, ações que possam proporcionar ao futu-
ro profissional segurança, experiência, competências e habilidades. Desta 
forma, os programas de extensão universitária, segundo Divino et al. 
(2013, p. 138), deveriam:

[...]a partir da interação e da troca de conhecimentos e experiên-
cias entre professores, alunos e população, por possibilitar a pro-
moção do desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem, 
por meio de práticas do cotidiano que se correlacionam com o 
ensino e pesquisa e, principalmente, pelo fato de proporcionar o 
confronto da teoria científica com o mundo real de necessidades e 
desejos populacionais.

Anjos e Ramos (2004) dão ênfase a essa interação nas trocas de co-
nhecimentos entre os diferentes protagonistas desse processo de ensino e 
aprendizagem na extensão universitária, além da relevância dos projetos 
de extensão na formação profissional dos graduandos. A partir da análise 
da participação dos graduandos de Educação Física em um específico pro-
jeto de extensão sobre ginástica localizada, foi constatado que 100% dos 
entrevistados apresentaram um envolvimento significativo com o projeto, 
mobilizando ações e atitudes de compromisso, responsabilidade, e interes-
se pelas atividades do projeto. 

Tais resultados expressam o relevo de se estimular o aluno, na forma-
ção inicial, para que ele seja um profissional crítico, reflexivo, que busque 
contato com diversos temas de sua área, materialize a reflexão sobre a sua 
prática e tenha autonomia para buscar novos conhecimentos e realizar 
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ações inovadoras. Para que isso ocorra, o aluno tem que se sentir parte do 
processo de formação, sendo ouvido, aprendendo a ouvir, opinar, intervir 
e contribuir com o projeto e com futuras publicações relacionadas a ele.

Os cenários dos estudos anteriormente apresentados convergem com 
a pesquisa de Nozaki et. al. (2005), na qual foram apontadas as diversas 
possibilidades de aprendizagens desenvolvidas ou asseguradas durante 
um projeto de extensão como:

O sujeito A relatou que construiu várias possibilidades de ensino 
e de formas de atuação, passou a identificar com mais clareza as 
dificuldades que os alunos apresentavam e a utilizar estratégias 
reflexivas para a elaboração de atividades. [...]. 

O sujeito B aprendeu elementos técnicos, táticos e sociais do 
handebol de uma maneira crítica, aprendeu também a discutir o 
planejamento, as aulas aplicadas e aumentou o seu repertório de 
atividades. [...]. O sujeito C passou a elaborar aulas com objetivos 
definidos, desenvolveu segurança para atuar, passou a compreen-
der melhor o conteúdo ministrado e a importância do planejamen-
to. [...]. O sujeito D relatou que aprendeu a fazer planejamento, di-
ário de observação, a resolver conflitos com reflexões e conversas, 
a enxergar os diferentes tipos de habilidades manifestadas pelos 
alunos, a trabalhar em grupo, a discutir sobre a aula realizada e a 
criar novas atividades. (p.2) 

Nos resultados apresentados na pesquisa realizada por Nozaki et al. 
(2005) ficam explícitas as inúmeras aprendizagens desenvolvidas pelos 
graduandos, participantes de um projeto de extensão universitária, evi-
denciando o uso de dinâmicas formativas do projeto que os estimularam 
na construção de diversas habilidades e competências.

Outro estudo realizado por Nozaki (2009), no qual a autora procurou 
analisar as implicações do projeto de extensão universitária “Ensinando e 
Aprendendo Handebol” da UNESP de Bauru para a formação/atuação do 
professor de Educação Física que atua em escolas, foi possível verificar di-
versas aprendizagens incorporadas pelos pesquisados nesse projeto de ex-
tensão como: elaborar planos de aulas e refletir em cada aula; ouvir, trocar 
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experiências; construir aulas em grupo; discutir e refletir sobre a prática; 
desenvolver atitudes de responsabilidade e compromisso; trabalhar com o 
outro; ensinar o handebol conhecendo e aprimorando os conhecimentos 
e aprendendo estratégias; desenvolver segurança para ensinar a modali-
dade na escola; experimentar dinâmicas de trabalho que proporcionaram 
o primeiro contato do professor com o aluno; expor o objetivo de aula; 
dar feedback na aula para os alunos e os colegas do grupo; fazer avaliação 
diagnóstica; lidar com questões imprevisíveis; ter uma visão mais crítica 
sobre o contexto social do projeto e a população atendida; criar estraté-
gias motivantes para as aulas; mobilizar a construção de valores para uma 
convivência pacífica. Os professores aqui pesquisados, ex-graduandos e 
participantes do projeto de extensão, relataram que todas estas aprendi-
zagens foram incorporadas aos seus modos de ser e se fazer profissionais 
e são fundamentais até hoje para as ações que desenvolvem no âmbito da 
educação escolar.

As experiências proporcionadas pela extensão universitária parecem 
complementar o ensino e a pesquisa da formação inicial, possibilitando 
a articulação da teoria com a prática, além de permitir que o graduando 
vivencie situações simplificadas do cotidiano profissional de modo mais 
protegido, tendo condições de ter o suporte de alguém mais experimenta-
do no campo o que permite a mobilização de inúmeros processos reflexi-
vos e segurança para a realização de experiências ousadas.

Nozaki, Hunger e Rossi (2011) também identificaram contribuições de 
um projeto de extensão universitária para a formação inicial de um grupo 
de estudantes de licenciatura em Educação Física. Neste estudo, os estu-
dantes atuavam como monitores em um projeto de extensão universitária 
de formação continuada para professores da Educação Infantil e das series 
iniciais do Ensino Fundamental, no âmbito da cultura corporal de movi-
mento. Os dados apontaram que esses alunos/monitores tiveram diversas 
aprendizagens formativas que se deram por meio da troca de experiências 
com as professoras pedagogas participantes do projeto e do trabalho com 
os diferentes temas da Educação Física na Educação Infantil e nas series 
iniciais do Ensino Fundamental. Foram destacados: diversos modos de 
trabalhar com a mesma atividade; adequação das ações e dos conteúdos de 
acordo com a faixa etária dos alunos; peculiaridades de algumas crianças 
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com questões do ambiente escolar; diferentes maneiras de enfrentar situ-
ações semelhantes, a partir do relato das professoras-cursistas; reconheci-
mento do valor da Educação Física para a formação integral das crianças; 
identificação da necessidade das professoras-cursistas construírem novos 
significados relacionados ao movimento e à consciência corporal; dificul-
dades para a elaboração de atividades que atendessem ao grupo de profes-
soras-cursistas e que, ao mesmo tempo, correspondessem às necessidades 
de seus alunos; importância da participação ativa das professoras-cursista 
nas atividades corporais; aprender sobre os conhecimentos do cotidiano da 
Educação Infantil na escola e aprofundá-los a partir do grupo envolvido.

As autoras constataram que os alunos/monitores puderam assimilar, 
construir, vivenciar e executar práticas pedagógicas comuns ao ambiente 
escolar no referido projeto de extensão. Defendem que ações como esta 
podem enriquecer o ambiente formativo dos graduandos, proporcionando 
saberes dificilmente pensados anteriormente, dada a sua contextualização 
com a realidade, além de estimular atitudes tão significativas e relevantes 
que marcam as suas vidas e, consequentemente, suas formações profissio-
nais. Ao possibilitar uma maior aproximação do estudante com o cotidia-
no profissional, isso provavelmente pode amenizar o chamado “choque 
com a realidade” característico no início da carreira profissional docente.

Para Santos (2010, p. 14) a extensão universitária deve ocupar um lugar 
“tão importante quanto o ensino e a pesquisa, pois é, sobretudo, por meio 
dela que os dados empíricos imediatos e teóricos se confrontam, gerando 
as permanentes reelaborações que caracterizam a construção do conheci-
mento científico”. 

Segundo Nozaki (2012, p. 100- 101, destaques da autora) as atividades 
extensionistas proporcionam:

[...] um laboratório didático que possibilita utilizar e aprofundar 
diversas estratégias de ensino para auxiliar na compreensão dos 
conteúdos. Tais atividades também articulam a prática aos conte-
údos do ensino, apresentando a sua complexidade ao estabelecer 
relações entre eles, como aparece no relato de P7 ao dizer que “deu 
para perceber que a prática não é tão simples como a teoria, ela 
necessita de adaptações no momento para que se desenvolva”.
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Golin (2006) ao analisar a opinião de egressos que passaram pelo pro-
jeto de extensão Criança Feliz, verificou que, de onze sujeitos pesquisados, 
nove (81,81%) relataram ter sido muito importante passar pelo projeto e 
apenas dois (18,18%) relataram ser bom. Os pesquisados tinham também 
que atribuir uma nota para concluir a importância de se ter projetos de 
extensão como o por eles vivenciado e, para tal, dez deles assinalaram que 
a experiência tinha sido significativa para a carreira profissional e ape-
nas um respondeu relativamente importante. Considerando ainda outras 
questões respondidas pelos egressos, o autor percebeu benefícios signifi-
cativos no campo do desenvolvimento de ações junto à extensão univer-
sitária para a preparação e a atuação dos futuros profissionais. Isso o fez 
considerar que este tipo extensão acadêmica, vinculando a comunidade, 
beneficia muito ambas as partes envolvidas (sociedade e professor). Os 
egressos que hoje atuam como profissionais, salientaram que o projeto foi 
muito importante e significativo ao relacionar a questão sociocultural para 
a formação e atuação nos diversos campos da Educação Física, uma vez 
que grande parte dos egressos está atuando na área de formação e foram 
absorvidos pelo mercado de trabalho. 

Apesar destes resultados otimistas acerca dos projetos de extensão 
universitária, Golin (2006) elucida que isso não quer dizer que o projeto 
seja a salvação para todos os problemas, mas sim que projetos desta natu-
reza possibilitam outras aprendizagens e uma valiosa aproximação com a 
práxis cotidiana.

Para Saraiva (2007, p.228) a extensão universitária junto com o ensino 
e a pesquisa possibilitam a troca de saberes que podem resultar “na pro-
dução de um conhecimento de novo tipo, resultante do confronto teoria e 
realidade, conhecimento científico e saber popular, que é concretizado na 
transformação cotidiana e permanente da sociedade”. 

Na pesquisa realizada por Nozaki (2012), as experiências extensionistas 
contribuíram com a atuação profissional, formação pessoal, profissional e 
acadêmica. Ao analisar, sob a ótica dos profissionais de Educação Física, os 
significados e as implicações da extensão universitária na formação inicial e 
na atuação profissional, a extensão universitária foi concebida como a união 
do ensino com a pesquisa; da relação da teoria com a prática; da experiên-
cia diária do cotidiano profissional; dos significados construídos durante 
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o processo de formação inicial; das implicações formativas e da relação do 
aluno com o professor. Esta concepção acena para uma constituição pautada 
pela integração e relação das diversas ações que ocorrem no dia a dia dos 
projetos de extensão. Os profissionais investigados apontaram peculiarida-
des da extensão universitária, a saber: estimuladora do desenvolvimento da 
habilidade social; articuladora do tripé da Educação Superior, aliando ensi-
no e pesquisa através das suas práticas extensionistas; espaço de aprendiza-
gem; laboratório experimental, no qual os conhecimentos obtidos no ensino 
podem ser aplicados, havendo a possibilidade de perceber o que dá certo 
ou não na sua prática pedagógica, além de poder divulgar o resultado em 
forma de pesquisa; e espaço de formação contextualizada. Isso significa que 
a extensão universitária tem características que complementam a formação 
profissional do graduando e que são essenciais para o seu processo formati-
vo e para sua a futura atuação profissional. Fica evidente que a extensão uni-
versitária possui peculiaridades e elementos consideráveis que a diferenciam 
do ensino e da pesquisa, tornando-a também essencial e fundamental para 
compor o processo de formação inicial. Algumas mudanças necessárias em 
relação à extensão universitária já são perceptíveis como: a ação formadora 
e articuladora do ensino e da pesquisa; espaço de aprendizagem; espaço que 
proporciona a prática profissional e estimula os graduandos a refletirem so-
bre a mesma; a necessidade de sua articulação às estruturas curriculares dos 
cursos de graduação, demarcando a necessidade de continuarmos a estudar 
este tema em prol do fortalecimento da consolidação deste importante tri-
pé da universidade pública. Os profissionais de Educação Física (NOZAKI, 
2012) defendem que a extensão universitária deveria ser obrigatória em 
todos os cursos, para estimular uma formação mais completa e ampliada, 
com o intuito de aproximar mais a sociedade da universidade. Essa pesquisa 
comprova a necessidade de pensarmos em novos caminhos e possibilida-
des para a formação inicial em Educação Física, repensando nas estratégias 
formativas e na articulação da extensão universitária ao processo formativo 
desses futuros profissionais, e quem sabe, enriquecendo cada vez mais esta 
função acadêmica e a atuação dos futuros profissionais da área. 

Como bem sinalizam Nozaki, Ferreira, Hunger (2015), não se trata 
de aprender simplesmente pela prática, como em alguns momentos as ati-
vidades de extensão universitária podem suscitar. É fundamental que tal 
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concepção seja desconstruída em prol de uma defesa de fato articuladora 
entre ensino, pesquisa e extensão. É, neste sentido, que as pesquisas sobre 
extensão universitária aqui compiladas revelaram diversas contribuições 
desse eixo que compõe o tripé da Educação Superior, reafirmando a neces-
sidade de pensarmos com mais seriedade nesse eixo formativo, propondo 
ideias e práticas possíveis e condizentes com as necessidades do processo 
de formação inicial dos profissionais da Educação Física. 

Como relembra Botomé (1996), a valorização da extensão universitá-
ria gera uma compensação do que não é realizado no ensino e na pesquisa, 
estimulando assim, a criação de um contexto social e acadêmico paralelo. 
Desta forma, segundo Hunger et al. (2014) a extensão não deve resolver o 
problema do ensino (graduação e pós-graduação) e da pesquisa que devem 
estar vinculados aos anseios da sociedade, e sim precisa compor o projeto 
universidade auxiliando na propagação do conhecimento científico.

Considerações finais

O processo de formação inicial se reconfigura constantemente devi-
do às demandas sociais que vão se constituindo ao longo do tempo, bem 
como, os novos arranjos políticos do ensino superior e epistemológicos 
da Educação Física. Nesta perspectiva da construção contínua, a extensão 
universitária vive modificações, por isso, o que era a terceira atribuição da 
universidade passa a assumir um papel acadêmico essencial e indissociável 
do ensino e da pesquisa. 

Para os profissionais participantes dos estudos aqui apresentados, em 
que pese o reconhecimento da extensão universitária para a formação es-
pecificamente dos graduandos, ela ainda é concebida, infelizmente, muitas 
vezes, por um viés assistencialista.

Os resultados também evidenciam a necessidade de pensarmos em 
uma formação mais integrada, possivelmente resultando na troca de sabe-
res, na produção de novos conhecimentos que se concretizam na constante 
transformação da sociedade e no desenvolvimento de diversas aprendiza-
gens. Mostram ainda um compromisso de articulação da extensão com as 
estruturas curriculares dos cursos e seus projetos políticos pedagógicos 
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institucionais de ensino, de modo a estimular dinâmicas, metodologias 
de trabalho e estratégias formativas próximas do cotidiano profissional 
da Educação Física, fornecendo assim, subsídios condizentes à realidade 
profissional e às críticas e superações dos desafios por ela colocados. 
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18
Cultura é currículo:  

outros espaços de aprender

WILLER SOARES MAFFEI1

CARLOS EDUARDO LOPES VERARDI1

DALTON MULLER PESSÔA FILHO1 

A proposta aqui apresentada trata-se de uma atividade extraclas-
se realizada com alunos da educação básica com objetivo de contribuir 
para a construção do conhecimento referente ao componente curricular 
Educação Física. As ações utilizadas disponibilizam de aulas ministradas 
por alunos (monitores) do curso de Educação Física, acompanhados pelo 
coordenador do projeto e visitas agendadas a ambientes extra-escolar pos-
sibilitando o contato com outros espaços de aprendizagem. A atividade 
com os alunos da Educação Básica propõe a ampliação dos conhecimentos 
disponibilizados no currículo oficial do Estado de São Paulo, levando-os 
à compreensão de que cultura é currículo. Nesse sentido, o alcance de tais 
benefícios é possibilitado a partir dos conhecimentos construídos nas au-
las e aprofundados nas visitas à espaços sócio/culturais como Pinacoteca 
Pública Estadual, Museu do Futebol e Parques Temáticos.

Atividade extraclasse: ampliando os espaços de 
aprender

Do ponto de vista da literatura contemporânea, há certo consenso em 
relação aos conteúdos a serem tratados nas aulas de Educação Física. Os 
intensos debates promovidos nas décadas de 1980/1990 foram fundamen-
tais para a apresentação de diversas proposições teórico-metodológicas. 

1 FC, UNESP/Bauru
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Nessas proposições foi possível observar pontos aglutinadores para a con-
cepção da área e um elo capaz de reunir o conteúdo dos diversos proje-
tos apresentados para a Educação Física, no qual o termo cultura ganhou 
destaque. De acordo com Gonzáles e Fensterseifer (2005), o emprego do 
termo cultura tem sido utilizado com frequência associado às palavras tra-
dicionais da área:

Assim, temos “cultura corporal” (Coletivo de Autores, 1992; Betti, 
1994), “cultura física” (Betti, 1992); “cultura corporal de movimen-
to” (Bracht, 1999), além de outros autores e outras variações. Todos 
esses autores e mesmo aqueles que não estudam a Educação Física 
a partir de referenciais das Ciências Humanas – mesmo conside-
rando suas diferentes análises – parecem concordar que todas as 
manifestações corporais do homem são geradas da cultura huma-
na. (p.107-108).

Para Coletivo de Autores (1992, p.39) a cultura “é o resultado de co-
nhecimentos socialmente produzidos e historicamente acumulados pela 
humanidade que necessitam ser retraçadas e transmitida”. Em função das 
construções culturais ao longo do processo histórico, relativas ao homem, 
ao corpo e ao movimento, a Educação Física incorporou em seus conte-
údos conhecimentos referente ao corpo, jogo, esporte, atividade rítmica, 
ginástica e luta. 

Ainda que haja uma sintonia entre os autores aqui citados e diver-
sos outros que consideram os elementos culturais como conteúdos da 
Educação Física (Kunz, 1994; Daólio, 1995, por exemplo) a Educação Física 
ainda passa por um período de transição, direcionando-se para uma prá-
tica que concebe o estudo do movimento humano como algo que trans-
cende a simples reprodução de gestos corporais produzidos pelo homem.

Em relação à prática pedagógica do professor, o entendimento e papel 
atribuído à disciplina na escola contempla ação e reflexão associada à vi-
vência corporal concreta, não se tratando apenas de um discurso sobre a 
prática, mas sim, uma “ação pedagógica” com ela. Tal atitude pressupõe a 
superação do apenas fazer corporal, da prática descontextualizada e acrí-
tica dos elementos da Cultura Corporal de Movimento, passando à sua 
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apropriação crítica a partir da reflexão sobre as ações corporais vividas, 
experienciadas. Assim, para Coletivo de Autores (1992) e Betti e Zuliani 
(2002) a prática pedagógica do professor:

Busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de for-
mas, representações do mundo que o homem tem produzido no 
decorrer da história, exteriorizada pela expressão corporal: jogos, 
danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contor-
cionismo, mímica e outros... (COLETIVO DE AUTORES, 1992, 
p.38).

(...) não pode transformar-se num discurso sobre a cultura cor-
poral de movimento, sob pena de perder a riqueza de sua especi-
ficidade, mas deve constituir-se como uma ação pedagógica com 
aquela cultura. Essa ação pedagógica a que se propõe a Educação 
Física será sempre uma vivência impregnada da corporeidade do 
sentir e do relacionar-se. (BETTI; ZULIANI, 2002, p. 75). 

A ação e a reflexão pedagógica possuem então, um sentido integrador 
entre experiência e conhecimento, entre uma prática e o sentido advindo 
dela. Betti e Zuliani (2002) atentam que não pode se confundir a reflexão 
com um discurso vazio sobre o corpo ou a cultura. Mediante essa perspec-
tiva, estudos apontam o desenvolvimento de experiências voltadas à tema-
tização dos elementos da Cultura Corporal de Movimento como caminho 
para a prática pedagógica da Educação Física no âmbito escolar:

[...] provisoriamente, diremos que a Educação Física é uma prática 
pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de ativida-
des expressivas corporais como: jogo, esporte, dança, ginástica, 
formas estas que configuram uma área de conhecimento que po-
demos chamar de cultura corporal (COLETIVO DE AUTORES, 
1992, p. 50 – grifos nosso).

[...] devem somar-se outras estratégias quando se tem em vista o 
plano cognitivo: discussões sobre temas da atualidade ligados à 
cultura corporal de movimento... (BETTI; ZULIANI, 2002, p.77 
– grifo nosso).
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Nesse sentido, a Educação Física, voltada ao plano da ação e reflexão 
pedagógica sobre os elementos da Cultura, tematiza formas de movimento 
a partir de questões com relevância social e do contexto em que se insere. 
Tais experiências não pressupõem considerar apenas o “corpo biológico” 
como finalidade do trabalho com o componente curricular, mas também, 
as suas relações com o outro, com a cultura e demais espaços que não o 
escolar. Diante disso, o conhecimento que trata a Educação Física avan-
ça os muros da escola e a atividade extraclasse ou extraescolar, utilizada 
como uma das estratégias de ensino pode contribuir para a ampliação dos 
conhecimentos da Educação Física a partir do desenvolvimento do prazer 
pela atividade. De acordo com o currículo oficial do estado de São Paulo 
(2010, p.11) 

Precisamos entender que as atividades extraclasse não são “extra-
curriculares” quando se deseja articular a cultura e o conhecimen-
to [...] Se não rompermos essa dissociação entre cultura e conheci-
mento não conectaremos o currículo à vida”. 

Isso implica dizer que a aprendizagem em Educação Física não pode 
se ater somente ao que é possível e realizável na quadra e no âmbito esco-
lar, mas é fundamental também fazer com que o aluno se envolva com as 
coisas do mundo, do seu tempo e com o saber que o ser humano produziu 
e que integra a cultura.

Tomado como valor de conteúdo lúdico, de caráter ético ou de 
fruição estética, numa escola com vida cultural ativa, o conheci-
mento torna-se um prazer que pode ser aprendido, ao se aprender a 
aprender. Nessa escola, o professor não se limita a suprir o aluno de 
saberes, mas é o parceiro de fazeres culturais, aquele que promove 
de muitas formas o desejo de aprender, sobretudo com o exemplo 
de seu próprio entusiasmo pela cultura humanista, científica, ar-
tística e literária (SÃO PAULO, 2010, p.011). 

Diante disso, cultura é currículo e todas as atividades desenvolvidas, seja 
na escola ou em ambientes externos, contribuem para a formação humana. 
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Ensino, pesquisa e extensão: integração e 
possibilidades para a formação profissional

As preocupações com a formação inicial de professores têm motiva-
do grande debate na área, ainda que, a grande maioria das produções se 
atenha aos relatos de observações sobre o ensino, deixando aparente a sua 
desvinculação com a pesquisa e a extensão na formação de professores de 
Educação Física. As poucas produções que abordam a relação ensino/pes-
quisa/extensão têm demonstrado que, quando acontecem, muitas vezes o 
fazem ainda de forma isolada ou fora da futura área de atuação do profis-
sional (NOZAK, 2012; SCHELLIN, 2013). 

Uma das possíveis explicações para o fato de existirem poucas publica-
ções a esse respeito é levantada por Morosini (2000) que, ao se referir à do-
cência universitária, afirma que o local no qual o formador exerce as suas 
funções direciona o tipo de atividade por ele desenvolvida e, nesse sentido, 
as pressões institucionais é que determinarão a sua atuação: 

Se ele atua num grupo de pesquisa em uma universidade, prova-
velmente sua visão de docência terá um forte condicionante de 
investigação. Já se ele atua numa instituição isolada, num centro 
universitário, ou mesmo numa federação, sua visão de docência 
terá um forte condicionante de ensino sem pesquisa, ou, quando 
muito, do ensino com a pesquisa. A cultura da instituição e daí 
decorrente a política que ela desenvolve terão seus reflexos na do-
cência universitária (p. 14).

A referida autora afirma, ainda, que de acordo com o censo da 
Educação Superior de 1998, cerca de 84% das instituições deste nível de 
ensino não são universidades, ou seja, a visão de docência tem um forte 
condicionante de ensino ou, quando muito, ensino com pesquisa. A atu-
alização desses dados não demonstra alterações significativas na última 
década. O Censo do ensino superior realizado no ano de 2011 apontou 
que das 2365 IES “84,7% são faculdades, 8,0% são universidades, 5,6% são 
centros universitários e 1,7% representam a soma de institutos federais de 
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educação, ciência e tecnologia (IFs) e de centros federais de educação tec-
nológica (Cefets)”, conforme nos mostra a tabela a seguir.

Total Geral Organização Acadêmica

Total Universidades % Centros Universitários % Faculdades % IFs e 
CEFETs %

2365 190 8% 131 5,6 2004 84,7 40 1,7
Tabela 1: Número e Percentual de Instituições de Educação Superior, por Organização 
Acadêmica – Brasil – 2013 / Fonte: BRASIL, MEC/INEP, 2013.

Diante desse cenário, o atual contexto leva a crer que a mesma situa-
ção se apresenta para as atividades de extensão. Diante disso, a integração 
ensino-pesquisa-extensão parece restrita a um pequeno número de insti-
tuições e, no caso específico da Educação Física, muitas vezes constituída 
por atividades desvinculadas da futura área de atuação. Ainda assim, há 
o entendimento de que as ações formativas que privilegiam tal integração 
fortalecem a prática do futuro profissional. Tal constatação encontra sen-
tido na afirmação de Schön (2000, p.39) “Quando alguém aprende uma 
prática, é iniciado nas tradições de uma comunidade de profissionais que 
exercem aquela prática no mundo prático que eles habitam”. 

Tal possibilidade somente é possível quando, ainda em seus estu-
dos, estão previstos diversos e diferentes momentos em que vivências se 
configurem como ação concreta, pressupondo organização institucional 
e curricular que prevejam esses espaços. Rangel-Betti; Betti (1996) aten-
tam para a necessidade de valorizar a experiência docente nos cursos de 
Educação Física, considerando-a como eixo central do currículo. Entre ou-
tras questões, discutem o conceito de practicum, entendido como “um tipo 
de aprender fazendo”, em que os “alunos começam a praticar [...] mesmo 
antes de compreenderem racionalmente o que estão a fazer” (RANGEL-
BETTI; BETTI, 1996, p. 13, grifo nosso).

Diante desse contexto o projeto parte da hipótese que: 
a.  atividade extraclasse contribui para a ampliação da abrangência 

do conteúdo das aulas de Educação Física resultando em melhoria 
da aprendizagem a partir da diversificação das estratégias de tra-
balho e desenvolvimento do prazer pela atividade. 
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b.  experiências com atividades de extensão que tenham identifica-
ção com o futuro campo de trabalho possibilitam a ampliação da 
formação/atuação profissional do licenciando que se prepara para 
uma dada profissão, uma vez que, a sua trajetória no ensino su-
perior o leva a essa ampla experiência de imersão no mundo do 
trabalho.

Nesse sentido, o projeto se justifica, pois, possibilita a ampliação da 
formação/atuação do futuro profissional, dos conteúdos curriculares da 
Educação Física escolar e a ressignificação dos conhecimentos do forma-
dor pela integração entre ensino/pesquisa/extensão.

Objetivos

• Construir novos conhecimentos para os futuros professores de 
Educação Física habilitando-os a utilizá-los nas práticas pedagó-
gicas a serem adotadas. 

• Contribuir para a formação/atuação profissional em Educação 
Física a partir dos conhecimentos gerados nas ações integradas 
entre Ensino/Pesquisa/Extensão desenvolvidas no Projeto. 

• Buscar novas estratégias de trabalho que possibilitem aos alunos 
da Educação Básica a ampliação dos seus conhecimentos sobre os 
elementos da cultura, objeto de estudo das aulas, em função da 
participação nas atividades propostas. 

Estrutura

A Extensão Universitária é o local apropriado para discussão e criação 
de novas metodologias e tecnologias, com vistas à solução de situações que 
afligem a população, promovendo a articulação entre o ensino e a pesqui-
sa, intervindo na solução de situações-problemas apresentadas por dife-
rentes setores da sociedade.

Ao propor a interação entre formação/atuação profissional e a aproxi-
mação das escolas da Educação Básica, possibilitando ações que vão para 
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além do ambiente da Universidade, espera-se realmente que a extensão 
cumpra a sua função social e formadora.

Para tanto, estão previstas no projeto experiências variadas no âmbi-
to da organização, gestão e desenvolvimento de ações. Dentre as diversas 
atividades destaca-se a elaboração de projetos temáticos com conteúdos da 
Educação Física para serem desenvolvidos com alunos da Educação Básica, 
nos quais, terão os conhecimentos aprofundados com visitas a ambientes 
socioculturais; contato com escolas da Educação Básica para realização/
desenvolvimento das ações; busca de financiamento público ou privado 
para a sua realização; capacitação dos licenciandos envolvidos com o pro-
jeto para que possam elaborar e desenvolver o conteúdo relacionado ao 
projeto temático junto aos alunos da escola participante do projeto; acom-
panhamento dos alunos às visitas programadas aplicando questionários 
periódicos sobre as ações desenvolvidas para geração de dados para futu-
ras análises, produção de novos conhecimentos; elaboração e avaliação das 
ações parciais e finais. 

Assim, os projetos são ofertados e desenvolvidos nas escolas que ade-
rem à proposta com previsão de frequência de um ou dois projetos se-
mestrais em cada escola. A assiduidade do participante é utilizada como 
critério de inserção, ou não, nas visitas, a fim de incluir aqueles que se 
encontram na lista de espera e, também, para poder avaliar todas as ações 
realizadas com alunos que tenham frequência regular no projeto. As ativi-
dades são realizadas em dois ciclos de trabalho, abrangendo o primeiro e 
segundo semestres, sendo que, a cada projeto ou ciclo as turmas de alunos 
podem ser reconfiguradas. Para tanto, o projeto é organizado a partir de 
5 ações:

• Ação 1: Organização e estruturação das ações do projeto de exten-
são com os licenciandos e os representantes das escolas;

• Ação 2: Organização das ações formativas a serem desenvolvidas 
nas escolas;

• Ação 3: Aplicação das atividades/aulas para os alunos;
• Ação 4: Visitas a ambientes socioculturais relacionados aos temas 

propostos;
• Ação 5: Avaliação das ações e elaboração de relatório final.
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Recursos

Iniciado no ano de 2015, o projeto recebeu inicialmente uma bolsa 
de Extensão Universitária para ser destinada a um aluno do curso, por 
intermédio da Comissão Permanente de Extensão Universitária – CPEU. 
Contou também com diversos colaboradores como, um aluno do curso 
de Educação Física que atuou como colaborador no projeto, uma diretora 
da Escola Pública atendida e outros três professores da mesma escola, um 
funcionário administrativo e um professor, ambos do Departamento de 
Educação Física da UNESP.

A escolha dos monitores (bolsista e colaborador) foi realizada por 
meio de processo seletivo junto a outros nove candidatos. A presença dos 
escolares, integrantes do projeto, deu-se a partir do preenchimento da fi-
cha de inscrição por seus pais, assinatura do termo de consentimento livre 
e esclarecido e autorização de direito de publicação de imagem. Foram 
inscritos no projeto inicialmente 93 alunos, dos quais 25 (vinte e cinco) 
do 8º ano do Ensino Fundamental, 21 (vinte e um) do 1º ano do Ensino 
Médio, 27 (vinte e sete) do 2º ano do Ensino Médio e 20 (vinte) do 3º ano 
do Ensino Médio da Escola Estadual Fernando Valezi, do município de 
Macatuba/SP, sendo que, a escola foi escolhida por conveniência.

Como o projeto de extensão dispõe de aulas de Educação Física minis-
tradas pelos monitores no período diverso ao das aulas e complementadas 
por visitas agendadas a ambientes socioculturais, havia necessidade de re-
cursos externos para a sua realização. No ano de 2015 o projeto não contou 
com investimentos externos para financiar os custos das viagens didáticas 
e os mesmos foram rateados pelos próprios participantes do projeto.

Desenvolvimento das ações

Foram sete os passos desenvolvidos ao longo do projeto, com estudan-
tes do Ensino Fundamental (E.F.) e Médio (E.M.) de uma escola pública do 
município de Macatuba: 

i.  Organização e estruturação da proposta pelos licenciandos e for-
mador. Iniciou-se por uma visita agendada na escola participante 
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para apresentação do projeto à comunidade escolar e, posterior-
mente, foi realizado minucioso estudo pelos monitores e formador 
objetivando a estruturação das ações necessárias ao andamento 
do trabalho; 

ii.  Organização dos roteiros de aula para serem desenvolvidos nas 
escolas. Inicialmente foram utilizados três textos que subsidiaram 
a escolha da concepção adotada em função do tipo de trabalho 
que se pretendia realizar na Educação Física. Os mesmos foram 
utilizados para leitura, análise e reflexão conjunta com o forma-
dor. Essa ação foi fundamental, para que, em seguida, os futuros 
professores construíssem o roteiro de atividades, tendo como base 
para o trabalho proposto o Currículo Oficial do Estado de São 
Paulo. Realizada ao longo de três semanas, a programação previa 
um encontro semanal com duas horas de duração, precedido de 
tarefa para ser realizada no decorrer da semana. A terceira sema-
na foi destinada à viagem;

iii.  Aplicação das atividades/aulas para os alunos que participariam 
das visitas agendadas, sob a supervisão do formador, sendo que, 
aos estudantes do E. F. foi proposta a temática “Futebol: história e 
contemporaneidade”. Para o 1º ano do E. M. foi explorado o tema 
“Corpo e beleza no contexto histórico”, enquanto que, para os alu-
nos do 2º e 3º anos do E. M. a temática escolhida foi “Esportes 
Radicais/aventura”. As ações foram desenvolvidas em cinco aulas 
com cada turma, distribuídas em dois dias. Para cada turma foi 
prevista ao menos uma atividade de vivência corporal, trabalho de 
pesquisa/aprofundamento sobre a vivência proposta, tempo des-
tinado a apresentação do trabalho pelos participantes e discussão 
da temática; 

iv.  Visita a ambiente sócio-cultural relacionado à Educação Física e 
ao conteúdo trabalhado nas aulas: 
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Figura 1: Alunos do E. F. durante a vivência corporal e visita ao Museu do Futebol. Fonte: 
Próprio autor

Figura 2: Alunos do 1º Ano do EM em atividade do projeto na escola e na Pinacoteca Pública. 
Fonte: Próprio autor

Figura 3: Alunos do 2º e 3º Anos do EM durante atividade do projeto na escola e no Hopi Hari. 
Fonte: Próprio autor

v.  Aplicação do questionário para os alunos e monitores após a rea-
lização do “passo iv”; 

vi.  Avaliação das ações, organização das informações e produção de 
conhecimento.

vii.  Apresentação de trabalho em congresso.

Foram previstos horários para reuniões entre o coordenador do proje-
to, colaboradores e alunos bolsista/voluntário nas dependências da própria 
Instituição, no laboratório de pesquisa, em horário compatível para a sua 
utilização. As demais atividades foram realizadas nas escolas participantes 
com deslocamento dos licenciandos junto com o coordenador do projeto. 
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Os materiais utilizados foram disponibilizados pela IES, mediante solici-
tação ao funcionário da instituição superior responsável pelo controle e 
logística dos mesmos. 

As atividades foram realizadas na escola participante do projeto e no 
campo de futebol do município, no horário diverso ao das aulas frequen-
tadas pelos alunos. O projeto contou também, com a parceria de colabora-
dores da escola parceira e dos ambientes de visita, como por exemplo, no 
Museu do Futebol e na Pinacoteca Pública Estadual, sendo que, a parceria 
possibilitou visita educativa agendada com prioridade e sem custo de entra-
da para os alunos. No Hopi Hari, a parceria permitiu participar de palestra 
organizada pelo programa Laboratório Educativo, desenvolvida por funcio-
nários do próprio parque, além da facilidade para aquisição das entradas. 

No final, alunos e monitores que participaram de todas as atividades 
do projeto responderam o questionário de avaliação. Do total de partici-
pantes, 43 (quarenta e três) alunos fizeram a atividade de avaliação final 
em forma de questionário. As informações dos alunos foram submetidas 
à estatística descritiva, enquanto que, será utilizada a análise de conteúdo 
para as respostas do questionário dos monitores.

Resultados

Avaliação realizada pelos alunos 

O questionário aplicado aos alunos foi composto por 16 (dezesseis) 
questões organizadas em três categorias de análise: a) Atividades do 
Projeto; b) Estratégias Utilizadas e c) Participação do aluno. Para cada 
questão o intervalo de resposta foi de 1 a 5, equivalente a:

Quadro 1: Valores para intervalo de resposta

5 4 3 2 1

Atividades do Projeto Muito Até certo 
ponto Pouco Não Não tenho 

opinião

Estratégias Utilizadas Excelente Muito bom Bom Regular Fraco

Participação do aluno Muito Até certo 
ponto Pouco Não Não tenho 

opinião
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A seguir apresentamos a análise estatística para cada categoria de análise e 
segundo os valores para o intervalo das respostas.

Atividades do Projeto

Quadro 2: Análise da estatística descritiva referente às “Atividades do Projeto”

Q1 Q2  Q3 Q4 Q5 

Média 4,60 Média 4,19 Média 4,60 Média 4,63 Média 4,93
Desvio 
padrão 0,69 Desvio 

padrão 0,91 Desvio 
padrão 0,69 Desvio 

padrão 0,85 Desvio 
padrão 0,34

Mediana 5,00 Mediana 4,00 Mediana 5,00 Mediana 5,00 Mediana 5,00

Moda 5,00 Moda 5,00 Moda 5,00 Moda 5,00 Moda 5,00

Intervalo 3,00 Intervalo 4,00 Intervalo 3,00 Intervalo 4,00 Intervalo 2,00

Mínimo 2,00 Mínimo 1,00 Mínimo 2,00 Mínimo 1,00 Mínimo 3,00

Máximo 5,00 Máximo 5,00 Máximo 5,00 Máximo 5,00 Máximo 5,00
Q1. O projeto trouxe novas ideias em relação ao tema proposto; Q2. Seu conhecimento sobre a 
Educação Física lhe deu preparo adequado para acompanhar as atividades; Q3. As atividades 
desenvolvidas na escola durante o projeto foram suficientes para compreender o tema; Q4. Visitar 
ambientes externos auxiliou a compreender melhor o conteúdo tratado na escola; Q5. Você gostou 
de participar do projeto. 

As respostas em relação a essa categoria de análise sugerem que o 
projeto trouxe contribuições para os alunos. Destaca-se que a Média das 
respostas variaram entre 4 e 5 pontos com predominância de Moda 5, ou 
seja, em todas as questões a maior parte dos alunos apontaram que as ativi-
dades do projeto acrescentaram novos conhecimentos e estavam adequa-
das ao nível de desenvolvimento da turma. Destaca-se ainda os dados que 
indicam as atividades realizadas na escola como suficientes para a com-
preensão do tema abordado, mas que, as visitas nos ambientes externos 
propiciaram melhor compreensão do conteúdo.

Importante apontar ainda que os valores para Média e Moda se man-
tiveram entre 4 e 5 com prevalência para 5. Ainda assim, as questões 2 e 4 
apresentam grande desvio padrão possibilitado pela variação de respostas 
(Intervalo 4) sugerindo respostas divergentes do padrão (Média). Na figu-
ra apresentada a seguir é possível verificar a distribuição das respostas por 
questão.
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Figura 4: Distribuição das respostas para as “Atividades do projeto”

De acordo com a Figura 4, na Q1 a maior parte dos alunos assinalou 
que aprendeu muito com as ações a que se submeteram. A proximidade 
dos dados da Q3 e Q4 sugere que tanto as atividades realizadas na escola, 
quanto a atividade em ambiente externo contribuíram para a aprendiza-
gem de novos conteúdos. Observando o resultado da Q5 pode-se inferir 
que o interesse/gosto que as ações despertaram nos alunos foram funda-
mentais para que os mesmos aprendessem novos conteúdos, uma vez que, 
quase a unanimidade dos alunos afirmaram ter gostado muito de partici-
par do projeto, podendo assim, associar aprendizagem e prazer.

Estratégias Utilizadas no Projeto

Quadro 3: Análise da estatística descritiva referente às “Estratégias do Projeto”

Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  

Média 4,53 Média 4,42 Média 4,37 Média 4,51 Média 4,84

Desvio 
padrão 0,67 Desvio 

padrão 0,66 Desvio 
padrão 0,62 Desvio 

padrão 0,86 Desvio 
padrão 0,37

Moda 5,00 Moda 5,00 Moda 4,00 Moda 5,00 Moda 5,00

Mediana 5,00 Mediana 5,00 Mediana 4,00 Mediana 5,00 Mediana 5,00

Intervalo 2,00 Intervalo 2,00 Intervalo 2,00 Intervalo 4,00 Intervalo 1,00

Mínimo 3,00 Mínimo 3,00 Mínimo 3,00 Mínimo 1,00 Mínimo 4,00
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Q6  Q7  Q8  Q9  Q10  

Máximo 5,00 Máximo 5,00 Máximo 5,00 Máximo 5,00 Máximo 5,00
Q6. Apresentação e direcionamento dos conteúdos pelos monitores; Q7. Apresentação de trabalho 
e considerações pessoais sobre o tema; Q8. Atividade de análise e reflexão sobre o conteúdo du-
rante o projeto; Q9. Atividade de vivência ativa com o conteúdo (prática); Q10. Visita Educativa;

O Quadro 3 apresente valores para Média entre 4 e 5 pontos, ou seja, 
na opinião dos alunos as estratégias utilizadas no projeto foram aponta-
das como excelentes ou muito boas, sendo que, prevaleceu a resposta de 
valor “excelente”, ou seja, Moda igual a 5, com exceção para a Q8 que teve 
a maior incidência de respostas no item muito bom (4). O Desvio Padrão 
manteve-se próximo de 0,5, indicando pouca variação de respostas (inter-
valo 1 ou 2), porém, na Q9 o intervalo de resposta ficou em 4, indicando 
ocorrência de respostas fora da Média. Destaca-se no quadro o alto valor 
da Média para a Q10. Na figura apresentada a seguir é possível verificar a 
distribuição das respostas por questão.

Figura 5. Distribuição das respostas por questão sobre as “Estratégias utilizadas no projeto”

Diante dos dados apresentados na Figura 5 as estratégias utilizadas 
no projeto atenderam as expectativas da maior parte dos alunos, com des-
taque para a visita educativa (Q10) e o pequeno número de respostas que 
não aprovaram as estratégias desenvolvidas, avaliando-as como regular ou 
fraca.
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Participação do Aluno no Projeto

Quadro 4: Análise da estatística descritiva referente às “Participação no Projeto”

Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

Média 4,70 Média 4,98 Média 4,49 Média 4,70 Média 4,49 Média 4,72

Desvio 
padrão 0,51 Desvio 

padrão 0,15 Desvio 
padrão 0,77 Desvio 

padrão 0,46 Desvio 
padrão 0,67 Desvio 

padrão 0,45

Mediana 5 Mediana 5 Mediana 5 Mediana 5 Mediana 5 Mediana 5

Moda 5 Moda 5 Moda 5 Moda 5 Moda 5 Moda 5

Intervalo 2 Intervalo 1 Intervalo 3 Intervalo 1 Intervalo 3 Intervalo 1

Mínimo 3 Mínimo 4 Mínimo 2 Mínimo 4 Mínimo 2 Mínimo 4

Máximo 5 Máximo 5 Máximo 5 Máximo 5 Máximo 5 Máximo 5

Q11. Interesse nas atividades desenvolvidas na escola; Q12. Interesse na visita educativa; Q13. 
Construí novas ideias sobre o tema nas atividades desenvolvidas na escola; Q14 Construí novas 
ideias sobre o tema nas atividades desenvolvidas na visita educativa; Q15. Aprendi mais sobre 
o conteúdo nas atividades realizadas na escola; Q16. Aprendi mais sobre o conteúdo durante a 
visita educativa.

No Quadro 4 há prevalência de respostas para Moda igual a 5, sendo 
que a Média das respostas está acima de 4,5, com exceção da Q13 (4,49) 
e Q15 (4,49). Por meio desses indicadores é possível perceber que eles se 
interessaram e aprenderam muito sobre os conteúdos tratados. O Desvio 
Padrão da Q13 e Q15 está acima de 0,6 com intervalo de respostas de 3 
pontos, indicando a existência de respostas divergentes da Média. 

Na sequência estão apresentadas figuras comparativas entre as respos-
tas a respeito das atividades desenvolvidas na escola e na visita educativa. 

Figura 6. Distribuição das respostas Q11 e Q12 – “Interesse do aluno nas ações do projeto”
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A Figura 6 apresenta a distribuição das respostas relativas ao interes-
se dos alunos nas atividades do projeto. Destaca-se na figura que quase a 
totalidade dos alunos respondeu ter se interessado muito pelas atividades 
desenvolvidas na visita educativa, muito embora, grande parte dos alunos 
também demonstrou interesse por aquelas realizadas na escola.

As Figura 7 e 8 referem-se respectivamente à construção e ampliação 
dos conhecimentos a partir das ações. Nas duas situações os alunos atri-
buem à visita educativa maior potencial para o desenvolvimento de novos 
conhecimentos.

 

 
Figura 7. Respostas Q13 e Q14

Figura 8. Respostas Q15 e Q16

Muito embora a visita educativa indique valores superiores para “mui-
to”, pressupondo grande potencial formativo dessa ação, as atividades 
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desenvolvidas na escola também se apresentam com essa condição, o que, 
nos mostra que a aprendizagem se faz a partir do conjunto de situações 
didáticas, nas quais, os alunos constroem novos conhecimentos. Trata-
se, portanto, como referenciado anteriormente, não de transformar a 
Educação Física “num discurso sobre a cultura corporal de movimento, 
sob pena de perder a riqueza de sua especificidade, mas deve constituir-se 
como uma ação pedagógica com aquela cultura” (BETTI; ZULIANI, 2002, 
p. 75). 

Avaliação realizada pelos monitores 

Muito embora se trate de um projeto com característica extensionis-
ta, que se difere das atividades de estágio supervisionado (porque é isen-
to da burocracia que o acompanha; as atividades são realizadas apenas 
com escolares dispostos a participar; ocorre no período letivo contrário 
ao da aula; é organizado e desenvolvido conjuntamente entre monitores 
e formador; sem a presença do professor da classe), ele prevê atividades 
muito próximas às de ensino, tanto do formador, quanto do universitário 
aprendiz.

Foram dois os universitários submetidos à avaliação. Ao serem questio-
nados sobre a experiência, ambos afirmam que as ações trouxeram novas 
idéias sobre o tema proposto e o trabalho com a área. Afirmaram também 
que o conhecimento sobre a Educação Física, constituído até o momento 
de sua formação, teria sido até certo ponto, suficiente para acompanhar as 
atividades do projeto. Asseguram que o interesse, o envolvimento com as 
atividades e o próprio desempenho teria sido fundamental para o traba-
lho durante o projeto. Trata-se de um aprendizado que valoriza a atuação 
na futura profissão. Trata-se de uma aprender com as características do 
praticum, um tipo de profissional que busca o seu conhecimento a par-
tir da própria prática; termo utilizado por estudiosos do ensino reflexivo 
(Alarcão (1996); Zeichner (1993), Pérez Gómes (1992)) como referência ao 
aprendizado a partir da prática. Segundo Schön (1992), é concebido como 
um tipo de “aprender fazendo”, no qual os futuros profissionais come-
çam a praticar mesmo antes de compreenderem racionalmente o que es-
tão fazendo. Para o autor toda profissão requer um conhecimento prático 
que, leva o profissional a um saber fazer próprio, que ele denomina de 
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“habitus”. Assim, para toda a atividade o “conhecimento na ação” seria a 
primeira etapa do pensamento prático. 

Ao longo desse processo, enquanto o formador exerceu o papel de me-
diador entre os conhecimentos já construídos e a ação/profissão, o futuro 
profissional se envolveu com experiências da “profissão”, fonte de conheci-
mento para o aprendiz. Assim, encontramos nessa ação os elementos “ati-
vos” e “passivos”, segundo Dewey (1936). 

Em seu aspecto activo (sic), a experiência (sic) é tentativa – signi-
ficações que se torna manifesta nos termos experimento, experi-
mentação que lhe são associados. No aspecto passivo, ella (sic) é 
soffrimento (sic), passar por alguma cousa (sic). Quando experi-
mentamos alguma cousa (sic), agimos sobre ella (sic), fazemos al-
guma cousa com ella (sic); em seguida soffremos (sic) ou sentimos 
as consequencias (sic) (p.181 – grifos do autor).

Por elemento ativo entendemos a condição do estudante universitário, 
ainda sem o “domínio” pleno do conhecimento, discutir e elaborar planos 
de ação, desenvolvê-los, avaliá-los, ou seja, os elementos ativos relacionam-
-se à experimentação. A partir da experiência os graduandos, aqui conhe-
cidos por Graduando 1(G1) e Graduando 2 (G2), relatam as consequências 
sentidas:

G1 – É uma experiência muito boa, que todos os graduandos de-
veriam passar [...] além de ser muito gratificante passar para as 
outras pessoas o conhecimento que tenho e estou adquirindo.

G2 – Poder planejar, avaliar o projeto e entender a diferença do 
aprendizado dentro e fora da sala de aula [...] sensação de ensinar, 
entender que dar aula é complicado, porém, gratificante.

O relato de ambos pressupõe a condição de ensinar e a sensação da 
experiência vivida. Como consequência além de a sentirem como gratifi-
cante perceberam que ainda não estão preparados para a atuação. Tal im-
pressão é relatada por eles quando questionados sobre os pontos negativos 
do projeto e a possibilidade de melhoria das ações.
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G1 – Tive um pouco de dificuldade para passar o meu conheci-
mento; falar em público, porém, preciso praticar mais, para ser o 
mais natural possível.

G2 – Faltou conhecimento dos graduandos para desenvolver as 
atividades em sala de aula; precisamos estudar mais [...] no início 
muita insegurança e no decorrer das aulas houve dificuldade em 
gerar os debates e extrair o conhecimento prévio dos alunos.

Tais falas implicam no aspecto passivo da experiência, resultado pes-
soal, a consequência da ação desenvolvida na visão do aprendiz, futuro 
professor, ao refletir sobre a ação desenvolvida. Esse aspecto também é 
retomado pelos graduandos quando perguntados a respeito daquilo que 
ainda sentem que precisam melhorar na sua prática futura.

G1 – Como disse anteriormente, praticar mais a fala em público; 
mais objetividade ao apresentar as aulas aos alunos.

G2 – [...] imaginar melhor a situação de aula para planejar melhor 
os conteúdos e, depois, seguir mais ao certo o que foi planejado.

Ainda que algumas ações tenham sido objeto de análise por parte dos 
graduandos, a consequência do projeto para a formação do futuro profis-
sional ainda nos parece velada, sem a possibilidade de maior aprofunda-
mento, pois, ainda falta clareza a respeito das informações pinçadas na 
experiência e outras que estão por vir, uma vez que, trata-se de um projeto 
em andamento e com poucas experiências desenvolvidas. Nos próximos 
passos do projeto está previsto o aumento do número de participantes para 
ampliar os dados. Diante disso o que inquieta ainda é a convicção de que 
não é apenas o elemento ativo da ação que nos forma, mas sim o entendi-
mento que, quando nos submetemos a uma experiência sofremos, senti-
mos as suas consequências, é o sentido e o sem sentido resultado da expe-
rimentação, algo pessoal e situacional e que foi relatado pelos licenciandos 
que partilharam da experiência. Para finalizar, é oportuno apresentar as 
considerações trazidas por Larrosa (2004), sobre o sentido da experiência: 
“a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 
que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (p.116).
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Considerações finais

Como descrito anteriormente, trata-se de um projeto com apenas um 
ano de desenvolvimento e, muito embora os resultados apontem para di-
ferentes pontos positivos, tanto para os graduandos, quanto para os alunos 
da escola, a sua realização, enfrenta diversos desafios. Ainda assim é gra-
tificante poder oportunizar novas experiências aos jovens que se formam 
e se informam; propiciar a possibilidade de sentir que o conhecimento ex-
trapola os muros da escola; que cultura é currículo e o conteúdo está nos 
mais variados ambientes. Além disso, a convivência, os ensinamentos e as 
experiências vividas por todos durante o projeto é algo que não se esquece.

Há expectativas que a cada ano de realização do projeto novas experi-
ências e desafios serão propostos, gerando novos conhecimentos que ali-
mentarão a continuidade do projeto. Porém, diante do exposto, é razoável 
apenas afirmarmos o que a descrição das ações nos mostra até o momento: 
professores ainda em formação, mesmo sem terem contato com muitos 
conteúdos curriculares, tendo interesse, envolvimento com as ações e tra-
balhando em situações mais controladas (com turmas constituídas com 
número menor de alunos que outras do ensino regular de Educação Física 
e com interesse em participar das aulas), têm a condição de desempenhar 
o seu futuro papel profissional, ensinar. Mesmo assim, as informações 
analisadas até aqui não possibilitam apresentar a contribuição das ações 
descritas para a formação desses universitários. Por hora fica a clareza de 
que essa experiência possibilitou acreditar que é possível a realização de 
projetos integradores entre ensino-pesquisa-extensão que apresentem es-
treita relação com a futura área de atuação do professor. 
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Futebol Escola:  

o elo entre o esporte e a educação 

JULIO WILSON DOS SANTOS1

DIOGO HENRIQUE CONSTANTINO COLEDAM2

 

Introdução, história e evolução 

O Projeto Futebol Escola foi concebido em 2006 e teve suas primeiras 
atividades desenvolvidas fora da Unesp, em uma instituição de jovens. A 
partir de 2007 o Projeto teve seu cadastro e aprovação pela Pró-reitoria 
de Extensão (PROEX) da UNESP, sob a coordenação do Professor Julio 
Wilson dos Santos, contratado para ministrar a disciplina de futebol 
no Curso de Educação Física no Departamento de Educação Física da 
Faculdade de Ciências, UNESP, câmpus de Bauru.

Desde sua criação, o Projeto evoluiu e passou por transformações que 
vão desde o local de atuação, parcerias com instituições e estratégias de 
ensino. Inicialmente, com a perspectiva de atender crianças e jovens ca-
rentes, de baixa renda e em situações de risco social. Esta concepção ainda 
é mantida, porém, há participantes do Projeto com características distin-
tas, oriundos de bairros e classes sociais diferentes, o que tem propicia-
do maior a interação entre os participantes, como por exemplo, alunos da 
rede pública e particular de ensino, alguns filhos de funcionários e profes-
sores da própria UNESP.

1 Departamento de Educação Física, Faculdade Ciências, UNESP, câmpus de Bauru.
2 Ex-aluno do Curso de Educação Física, Faculdade Ciências, UNESP, câmpus de Bauru, 

professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de São Paulo - 
IFSP, câmpus Boituva.
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O Projeto teve sua primeira ação no segundo semestre de 2006, em 
uma instituição de recuperação e assistência cristã (RASC), que abrigava 
menores de família desestruturada (Figura 1). Após a aprovação do Projeto 
(2007) pela PROEX, com a concessão de duas bolsas, houve a implantação 
do Projeto na Praça de Esportes da UNESP e na Escola Municipal Núcleo 
de Ensino Renovado (NER) Profa Lydia Nava Cury, cabendo a um bolsis-
ta responsável pelo desenvolvimento das atividades em cada um dos lo-
cais. Em 2007, o Projeto foi desenvolvido o ano todo em parceria com a 
Associação Comunitária Caná - Projeto Caná, uma instituição não gover-
namental, sem fins lucrativos, localizada no Bairro Ferradura Mirim, com 
turma mista. No segundo semestre de 2008, um dos nossos monitores vo-
luntários desenvolveu o Projeto na E.E. Prof. José Ranieri, com crianças da 
5ª série do ensino Fundamental, do gênero masculino, onde o mesmo co-
letou dados para seu Trabalho de Conclusão do Curso de Educação Física. 

Figura 1: Primeira ação do Projeto na instituição de recuperação e assistência cristã (RASC), 
em 2006.

A partir de 2009, conseguimos uma parceria muito importante com a 
empresa de ônibus coletivo Bauru Trans que forneceu transporte para os 
participantes, como cortesia. Isso fez com houvesse um aumento significa-
tivo no número de participantes, com 206 inscritos naquele ano, e  frequ-
ência média de 75 alunos/dia. No entanto, a partir do segundo semestre de 
2012 a empresa que fornecia transporte deixou de fazê-lo, devido a ques-
tões financeiras. Isso fez com que fosse reduzido pela metade o número de 
alunos que frequentavam o Projeto, uma vez que a Praça de Esportes da 
UNESP localiza-se afastada da cidade e da residência dos nossos alunos. 
A partir daí, algumas crianças passaram a vir a pé ou de bicicleta. Esta 
situação foi amenizada, em parte, com uma parceria feita com a Secretaria 
de Educação do município de Bauru, no segundo semestre de 2013, que 
perdurou apenas até 2015, pois também devido a motivos financeiros a 
Secretaria de Educação não pode mais fornecer o transporte.
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Dentre os participantes do Projeto, ao longo de 10 anos, houve o aten-
dimento de 130 crianças em média por ano. Oitenta e seis (86) alunos de 
graduação em Educação Física passaram pelo Projeto, como monitores 
voluntários ou bolsistas, sendo 43 bolsas de auxílio a ensino e extensão 
(BAEE I e BAEE II) e uma VUNESP.

Fundamentação teórica

O futebol é o esporte mais praticado em nossa sociedade. É uma ma-
nifestação esportiva que envolve as dimensões do lazer, da educação e do 
rendimento. Como qualquer outro esporte ou habilidade motora, o futebol 
também se aprende. Mais do que uma prática esportiva em si, o futebol 
pode ser um meio de educação, principalmente, por se tratar de uma ma-
nifestação espontânea de  nossa sociedade, e também uma atividade para 
a promoção da saúde.

O processo ensino-aprendizagem envolve diferentes metodologias de 
ensino, onde são desenvolvidos os fundamentos técnicos e as táticas indi-
viduais e coletivas do futebol, através de exercícios, atividades lúdicas, jo-
gos com regras adaptadas e o jogo formal. O referencial teórico do Projeto 
é baseado em métodos de ensino diferentes, que são aplicados de acordo 
com as faixas etárias e o nível de desenvolvimento dos alunos. Assim, pro-
curamos, ensinar o futebol a todos, ensinar bem, ensinar mais do que o 
futebol e ensinar a gostar do futebol (FREIRE, 2011). Na prática, o ensino 
é focado em três processos diferentes, centrado nas técnicas do jogo, no 
jogo formal, o jogo em si, e em jogos condicionados (GARGANTA, 1995), 
que compreendem os métodos analítico-sintético, com ensino dos funda-
mentos técnicos de maneira isolada, o método global, o jogo em si, e o 
método situacional, no qual as situações do jogo e as regras são adaptadas 
a jogos em espaços menores, com objetivos específicos. Complementando 
tais procedimentos e, baseado no desenvolvimento motor (GALLAHUE; 
OZMUN, 2001) e cognitivo (PIAGET, 2012) dos alunos, os conteúdos são 
organizados de acordo com as faixas etárias. Mesmo quando o tema da 
aula é o mesmo para todas as turmas (exemplos: passe, posicionamento, 
ataque-defesa), a forma de abordar o tema, a estrutura e o nível de exigên-
cia das atividades são diferentes.
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Objetivos

Os objetivos do Projeto são ensinar o futebol e utilizá-lo como meio 
para educar, desenvolver a cidadania e a incorporação de um estilo de vida 
saudável em crianças e jovens; criar um espaço no qual possa ser desenvol-
vido a dimensão prática da disciplina de futebol, contribuindo com a for-
mação dos futuros professores do curso de Educação Física da FC/UNESP 
de Bauru, além de servir como um espaço para a realização de estudos 
sobre o futebol e futsal, do grupo de pesquisa em Fisiologia Aplicada ao 
Treinamento Esportivo e Saúde (FITES), propiciando uma grande intera-
ção entre a extensão universitária, o ensino e a pesquisa. 

Além do futebol formal, a partir de 2016 o projeto passou a ter mais um 
objetivo, que é  divulgar a cultura do futebol através da exposição de filmes 
e jogos de mesa sobre o futebol. Nesse contexto, o Projeto Futebol Escola 
tem como objetivo não somente ensinar o futebol para crianças e jovens 
(Escola de Futebol), mas também fazer da prática do futebol uma escola 
para a vida (Futebol Escola), fazer um elo entre o ensino e a educação e 
colaborar para a formação de cidadãos que tenham uma base educacional 
sólida e que saibam vivenciar o futebol em suas diferentes dimensões.

Métodos e procedimentos

Estrutura de Funcionamento

O Projeto é desenvolvido na Praça de Esportes do câmpus da UNESP 
- Bauru, aos sábados, em dois horários, 09h00 às 10h30 e 10h30 às 12h00, 
nos quais há separação por faixa etária, 7-8 e 9-10 anos no primeiro ho-
rário, 11-12 e 13-14 no segundo horário. Embora a faixa etária do  partici-
pantes seja crianças e jovens de 7-14 anos, mesmo após os 14 anos alguns 
alunos continuam a frequentar o Projeto, até 16-17 anos, o que fez com 
que tivéssemos uma nova demanda. Outra peculiaridade do Projeto é a 
participação de meninas, conjuntamente com os meninos, ou seja, não há 
separação por gênero nas aulas. 
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A infraestrutura conta com duas quadras de futsal cobertas, sendo 
uma com medidas oficial (40 x 20 m) e outra menor (24 x 15 m) e mais 
duas quadras descobertas (26 x 18 m). Além das quadras temos um campo 
de futebol gramado. O material conta com bolas para iniciação e bolas ofi-
ciais de futebol e futsal, além de material alternativo, como cones, coletes, 
arcos, bancos e discos demarcatórios.

Metodologia de Ensino

O Projeto utiliza-se do futebol como meio de educar, onde são traba-
lhados os conceitos de cooperação, respeito, regras, disciplina e da impor-
tância da prática do esporte e como exercício para a saúde. Obviamente, 
o ensino do futebol, através do desenvolvimento das habilidades motoras 
específicas e as ações táticas do jogo, são metas a serem desenvolvidas. 

Ambas as modalidades, futebol e futsal, são trabalhadas, uma vez que 
dispormos de quadra e campo de futebol gramado e também devido ao 
interesse dos alunos em ambas modalidades. Além disso, o futsal, enquan-
to um jogo adaptado do futebol para a quadra, desenvolve as habilidades  
específicas do futebol, devido o tamanho da bola e do espaço de jogo serem 
menores. O futsal é praticado no primeiro semestre do ano e o futebol no 
segundo semestre, sendo que, esporadicamente, há aulas alternadas das 
duas modalidades, em cada semestre. Mesmo quando ocorre o jogo de 
futebol, a prática é feita através de jogos em campos reduzidos (JCR), de 
acordo com a faixa etária. O JCR propicia maior contato com a bola do que 
o jogo oficial de 11 x 11 (ALLEN, 1998). Assim, os JCRs (1x1, 3x3, 4x4, 5x5…
…9x9) e o futsal, são estratégias para o desenvolvimento das habilidades 
do futebol e também ajudam no desenvolvimento da tática ou da inteligên-
cia para o jogo. O jogo oficial de futebol de 11 x 11 é praticado a partir dos 
13 anos e com 11-12 anos em situações específicas.

A estratégia de utilizar os JCR requer adequação ao tamanho do cam-
po de futebol. Esta é outra preocupação no Projeto, adequação do tamanho 
do campo às faixas etárias. Na Tabela 1 são apresentadas as adequações do 
número de jogadores e tamanho do campo a cada faixa etária. Além da 
adequação do tamanho do campo, outro problema que ainda é ignorado 
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na iniciação do futebol é o uso de traves oficiais, de adultos, para crianças. 
Nas aulas de futebol são utilizadas traves com medidas diferentes, adequa-
das a cada faixa etária (Tabela 1 e Figura 2). Para o jogo de 11 x 11 acima de 
13 anos são utilizadas traves oficiais (7,32 x 2,44 m) e campo com medida 
82 x 69 m.

Tabela 1: Dimensões das traves de acordo com as faixas etárias dos jogos em campo reduzidos 
(JCR) e a dimensão do campo para os respectivos JCR. 

Idade
(anos)

Traves
(m)

JCR
(n)

JCR
(n)

Dimensão do Campo
(m)

7-8 3,0 x 1,4 5v5 e 7v7 1v1* 10 x 20

9-10 4,0 x 2,0 5v5 e 7v7 5v5 20 x 30

11-12 5,0 x 2,2 7v7 e 9v9 7v7  30 x 45

13-14 5,0 x 2,2 7v7 e 9v9 9v9 45 x 60

15-17 5,0 x 2,2 7v7 e 9v9 11vs11** 80 x 64

* Todos participam de jogos de 1 x 1. ** Dimensão do campo a partir dos 13 anos, com jogos de 
11 x 11 e uso da trave oficial (7,32 x 2,44 m). 

Figura 2: Três traves utilizadas para faixas etárias diferentes. Medidas em metros.

Quando o jogo de 11 x 11 ocorre para as categorias menores de 13 anos, 
as dimensões são reduzidas em 10%, baseada na medida padrão do campo 
que possuímos (80 x 64 m). No caso do futsal, os jogos de 5 x 5, a quadra é 
adaptada da medida de 40 x 20 m, com as dimensões reduzidas em 5% na 
largura e 10% no comprimento, ambas reduções proporcionalmente de-
crescentes para cada categoria (Tabela 2). Outra estratégia utilizada para 
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adequar o espaço à faixa etária é a prática do jogo de futsal na quadra 
oficial (40 x 20 m) realizado com 6 ou 7 jogadores nas categorias 9-10 e 
7-8 jogadores, respectivamente. Esta é uma alternativa quando há muitas 
crianças e também quando não se pretende enfatizar o aprimoramento 
tático específico do jogo. Neste caso, o jogo de futebol em si é o objetivo.

Tabela 2: Dimensões do campo para jogos de futebol (11x11) e da quadra para jogos de futsal 
(5x5), em suas respectivas categorias

Idade
(anos)

Campo 
(m)

Quadra
(m)

7-8 56 x 45 32 x 17

9-10 65 x 52 36 x18

11-12 72 x 58 38 x 19

A partir de 13 80 x 64 40 x 20

Estrutura das aulas

As aulas têm duração de 1h30 e são estruturadas em cinco partes: 1-) 
conversa inicial; 2-) atividade recreativa ou fundamentos técnicos sobre o 
tema da aula; 3-) jogo adaptado ou JCR; 4) jogo em si, com goleiro, popu-
larmente conhecido como “coletivo”, mas, com regras adaptadas às respec-
tivas faixas etárias, com relação ao espaço, número e ações do jogador; 5-) 
conversa final. Antes das aulas, que ocorrem aos sábados, às sextas-feiras 
ocorrem as reuniões pedagógicas, com o objetivo de planejar e avaliar o 
andamento das aulas e do Projeto, o comportamento dos alunos e discutir 
textos que orientam a organização do Projeto. 

Devido a grande procura pelo Projeto (atendimento diário que varia 
entre 50-70 crianças), as aulas ocorrem em mais de um campo ou quadra 
simultaneamente, uma vez que o número de participantes por faixa etária 
chega a mais de 30 alunos. Para tanto, ao longo destes anos, o Projeto sem-
pre contou com uma média de 11 monitores/ano. Atualmente, para a or-
ganização das aulas, os monitores são distribuídos em 4 grupos, com pelo 
menos 2 monitores veteranos em cada grupo, para a organização das aulas. 
Cada grupo fica responsável por organizar a aula e trazê-la para a reunião 
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para ser discutida. Na condução das aulas há sempre dois monitores re-
gentes e os demais acompanham e dão apoio, sendo que um monitor do 
grupo responsável pelo dia fica responsável por fazer o relato da aula com 
base no Plano de Aula preestabelecido na reunião da semana. A Figura 3 
contém fotos das aulas.

Figura 3: Aulas de futsal nas quadras externas e ginásio (A - painel superior) e aulas no campo 
de futebol (B - painel inferior).

Avaliações

Inicialmente, para participar do Projeto, pais ou responsável do alu-
no tem de preencher uma ficha pessoal, que consta de endereço, conta-
tos e escolaridade. Além das informações pessoais, uma anamnese com 
informações relacionadas à saúde dos alunos são levantadas. Conforme 
já mencionado anteriormente, os monitores fazem observações e avaliam 
o comportamento dos alunos durante as aulas. Os pontos observados 
durante as aulas são: a disciplina, a cooperação, o respeito às regras, aos 
colegas e aos monitores, a evolução das habilidades do futebol e futsal e 
o conhecimento das regras do jogo. A avaliação desses itens é feita pelos 
monitores e coordenador do Projeto na reunião pedagógica subsequente e 
feitos encaminhamentos.

Uma avaliação antropométrica também é realizada com as crianças e 
serve para caracterização das mesmas. No acompanhamento do desenvol-
vimento da habilidade dos alunos,  um teste de avaliação da habilidade foi 
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feito para verificar a evolução dos alunos. Para tanto, utilizamos um teste 
de Little e Williams (2006), que consiste em percorrer a distância de 20 
metros, com mudanças de direção de 100° a cada 5 metros sem a utilização 
da bola, e que foi adaptado para a realização do percurso conduzindo a 
bola em zig-zag (drible) através dos 20 m, com mudança de direção a cada 
5 m (COLEDAM; SANTOS, 2011). No ano de 2011 aplicamos este teste no 
início do primeiro e final do segundo semestre para verificar a evolução 
da habilidade na condução de bola. O resultado demonstrou uma evolução 
significante dos alunos, redução do tempo de 12,97 para 10,76 s.

Além das avaliações de rotina do Projeto, são feitas algumas interven-
ções por monitores, alunos do curso de Educação Física da FC, UNESP, 
câmpus de Bauru, para realização de trabalhos de iniciação científica (IC) 
e Conclusão de Curso (TCC). Os principais métodos utilizados nestes estu-
dos envolvem a comparação das ações técnicas (passe, desarme, finalização, 
posse de bola) e da intensidade do jogo (medida pela frequência cardíaca) 
nos JCRs, tanto no futsal como no futebol, nas diferentes faixas etárias. 

Festivais de Futebol

Uma forma de incentivar e promover atividades diferenciadas para os 
participantes do Projeto é através da organização de Festivais. Os Festivais 
servem para desenvolver os objetivos do Projeto e integração de nossos 
alunos com alunos de outras instituições, como as escolas de futebol e es-
colas de ensino básico. Diferente de um campeonato, o festival ameniza o 
caráter competitivo, através da adaptação das regras e da forma de com-
petição, e também tem como objetivo integrar os participantes e propiciar 
desafios através do jogo formal. 

Um exemplo destes festivais foi a realização, em 2009, de um festival 
em parceria com uma escola de futebol, na qual os jogos foram disputa-
dos em nosso campo de futebol, dividido em 4 mini-campos, cada um 
para uma categoria diferente (Figura 4). As equipes jogaram com outras 
equipes de nível similar (jogar “com” e não jogar “contra”) e todos rece-
beram certificados ou medalhas, independente se venceram ou perde-
ram. Há constatação dos vencedores, mas não há desprezo pelos aqueles 
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perdem uma partida. Acreditamos que aprendemos mais com as derrotas 
e que podemos melhorar com elas. Nos Festivais são servidos lanches para 
confraternização (Figura 4). Outro aspecto fundamental nos Festivais é a 
distribuição dos alunos em cada equipe, feita pelos monitores, de modo 
equilibrado, por nível de habilidade. As crianças também aprendem a se 
organizar para a prática, respeitar regras, horários e a respeitar o outro.

Figura 4: Fotos de Festivais realizados no Projeto. Jogos de futebol utilizando 4 campos simulta-
neamente (foto acima), premiação e lanche após festival de futsal (fotos abaixo). 

Outro Festival organizado no Projeto, ocorreu em 2016, ano em que foi 
realizado um Festival de Jogos de Mesa de Futebol, conjuntamente com a 
apresentação de filmes sobre o futebol. O Festival contou com torneios de 
pregobol (futebol de preguinho) e pebolim adaptado, confeccionados pelos 
monitores (Figura 5), futebol de botão (futebol de mesa), apresentação de 
filme e o jogo de futebol formal (Figura 6). Das 9h00 às 10h50 os alunos 
assistiram a um filme e das 11h00 às 12h00 ocorriam os jogos de pebolim, 
pregobol, futebol de botão e futsal, estes em sistema de rodízio. Cada equipe 
foi composta por 5 jogadores que se enfrentavam dentro de cada categoria, 
nas 4 modalidades de jogos. A vitória contava 3, empate 2 e derrota 1 ponto. 
Na competição de futebol de botão, pregobol e pebolim eram somados a 
vitória de cada jogo, dentre os cinco componentes da equipe para estipular 
a classificação da equipe, ou seja, foi valorizado o resultado coletivo e não a 
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vitória individual, pelo confronto entre os 5 componentes das duas equipes. 
Para concretização do Festival, contamos com a colaboração da Seção de 
Marcenaria do campus de Bauru, com as madeiras para o pregobol, e da 
Pro-reitoria de extensão (PROEX) e da Comissão Permanente de Extensão 
da Faculdade de Ciências, através de auxílio financeiro para a compra dos 
campos e as equipes para os jogos de futebol de botão, material para cons-
trução do pregobol e pebolim.

Figura 5: Confecção dos campos de pregobol (madeira, papel do campo e contact, pregos) e 
pebolim (caixas de papelão, varetas de bambu e prendedores de roupa).

Figura 6: Festival de jogos de futebol de mesa e filmes. A = Pebolim, B = Jogo de botão, C = 
Pregobol, D = Jogo de futsal, E = Orientação dos monitores, F = Apresentação de filme. 

Todos os jogos tinham a duração de 10 min, com rodízio entre as equi-
pes. Cada equipe foi constituída por 5 jogadores, sendo que no futsal jo-
gavam 5x5 e nos demais jogos de mesa havia o confronto individual dos 5 
jogadores contra os 5 jogadores de equipe adversária.
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Jogo de Futsal: jogo formal disputado em quadra, com 5x5, sendo um 
deles o goleiro;

Futebol de Botão: regras convencionais;
Pregobol: com uma moeda de 5 centavos, cada jogador podia dar ape-

nas um toque para tentar o gol, caso não ocorresse o gol, era passada a vez 
para o adversário. O campo de madeira (40 x 30 cm e gol com 6 cm de 
largura) e com uma madeira (2 cm) fixada em todo o seu perímetro   para 
evitar que a moeda não saísse do campo, exceto no espaço da meta, onde 
ocorria o gol (Figuras 5 e 6). Cada campo possuía uma equipe de 11 joga-
dores distribuídas de acordo com diferentes sistemas táticas, (4-3-3; 4-4-2, 
3-5-2; 4-1-4-1 e variações) para que as crianças visualizassem as diferentes 
opções de distribuição dos jogadores no campo. 

Pebolim: os campos foram confeccionados pelos monitores em caixas 
de papelão, com varetas/espetos de churrasco como apoio para fixação dos 
jogadores, que foram constituídos com prendedores grandes de roupas de 
madeira (Figuras 5 e 6). De acordo com o tamanho da caixa de papelão, as 
equipes foram compostas por 3 jogadores na defesa e 2 no ataque.

Relação entre ensino, pesquisa e extensão 

O Projeto Futebol Escola permite uma grande interação entre a ex-
tensão universitária, o ensino de graduação e a pesquisa, que podem ser 
facilmente visualizadas, conforme as informações descritas abaixo. 

 O Projeto está consolidado como um espaço para os alunos da dis-
ciplina de Futebol e Práticas Formativas em Futebol do curso de licen-
ciatura em Educação Física vivenciarem a prática do ensino do futebol. 
Uma das atividades programadas dessas duas disciplinas é feita no Projeto 
Futebol Escola, na qual os alunos conhecem o Projeto, fazem observações 
e relatórios, desenvolvendo parte do conteúdo prático das disciplinas, vi-
venciando a organização, planejamento, execução e regência de aulas e 
algumas avaliações específicas do futebol. Isto é facilitado pela situação 
do professor da disciplina de Futebol e Práticas Formativas em Futebol 
ser o Coordenador do Projeto Futebol Escola. Esta ação coloca os alunos 
do curso de Educação Física desde o primeiro ano diante da realidade do 
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ensino do futebol e possibilita o primeiro contato coma relação ensino e 
aprendizagem, algo que não seria possível no contexto de aula teórica ou 
mesmo em aula prática. Neste processo, os discentes vivenciam a organi-
zação da aula, a postura dos monitores, as respostas dos alunos do Projeto 
e como esta interação ocorre. Com isso, alguns alunos se identificam com 
o Projeto e começam a fazer parte do grupo de monitores do Projeto, já 
desde o primeiro ano da graduação. 

Os relatos dos monitores ao longo dos anos demonstram a importân-
cia do Projeto na contribuição para a formação deles: 

“O projeto serviu de ferramenta para que fosse possível aplicar os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, principalmente na dis-
ciplina de Futebol durante o 1° semestre, além de ter me colocado 
no papel de professor e como devemos preparar e adaptar as aulas 
para os alunos” (Lucas Bueno Gimenez, aluno do 1º ano).

“O Projeto Futebol Escola me proporcionou experiências na didá-
tica de ensinar, a lidar com os alunos e imprevistos que ocorrem 
diariamente […]. Eu aprendo bastante com eles, na limitação de 
cada um, cada aluno tem uma maneira e seu tempo para aprender. 
O Projeto me agrega tanto na minha formação profissional como 
na minha vida pessoal” (Mariane Alves da Corte Gonçalves, aluna 
do 2º ano).

“O projeto futebol escola contribui para que eu desenvolva cada 
vez mais o meu dialeto com os alunos, no caso crianças, e também 
aprender a dar aulas práticas e me tornar um professor de educa-
ção física melhor. Ajudou a desenvolver a relação teoria-prática, 
coisa muito difícil de ocorrer nas aulas de graduação” (Henrique 
Pereira Santiago, aluno do 3º ano). 

O Projeto também propicia o desenvolvimento da pesquisa. Muitos 
dos monitores do Projeto procuram fazer o seu TCC sob a orientação 
do Coordenador do Projeto e ter como participantes da pesquisa os alu-
nos Projeto, ou seja, a pesquisa é desenvolvida dentro do Projeto Futebol 
Escola ou  conjuntamente com parceiros do Projeto. Em paralelo, os orien-
tados também aderem a participação do Grupo de Pesquisa em Fisiologia 
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Aplicada ao Treinamento Esportivo (FITES), que também é coordenado 
pelo Prof Dr Julio Wilson dos Santos. 

Os estudos realizados no Projeto têm como objetivos principais, iden-
tificar a intensidade de esforço no futebol e futsal, medida pela frequência 
cardíaca e lactato sanguíneo, verificar o comportamento das ações téc-
nicas (passe, desarme, finalização, envolvimento no jogo) em campos de 
dimensões diferentes e também as diferenças entre o futebol e o futsal, nas 
diferentes faixas etárias. Dentre os estudos realizados no Projeto, vários 
deles foram apresentados Congressos e publicados em periódicos científi-
cos, conforme listados mais abaixo, neste capítulo. 

Resultados e produtos gerados 

O Projeto propiciou a geração de produtos diferentes. Artigos em pe-
riódicos, apresentação de resumos em Congresso, entrevistas em jornais e 
TV e organização do evento Seminário Ciência e Futebol, realizado con-
juntamente com a disciplina Estudos Avançados em Futebol. 

Três artigos em periódicos científicos foram desenvolvidos no Projeto, 
dois deles sobre os efeitos do aquecimento realizado através de exercícios 
dinâmicos e jogo de futebol em campo reduzido sobre a agilidade e saltos 
vertical e horizontal (COLEDAM; SANTOS, 2010; COLEDAM; SANTOS, 
2011), demonstrando que o jogo de futebol em campo reduzido é uma óti-
ma opção de aquecimento. O outro estudo demonstrou que a percepção 
subjetiva de esforço pode ser um parâmetro para controlar a intensidade 
do aquecimento realizado através da corrida em crianças (COLEDAM; 
COSTA; DOS-SANTOS, 2010).

Os resumos apresentados em Congressos nacionais são 11, enquanto 
que em eventos intencionais somam 8 resumos, nas modalidades de pôster e 
apresentação oral, sobre as temáticas dos estudos desenvolvidos no Projeto e 
a apresentação do Projeto Futebol Escola em si, em Congressos de Extensão. 

Os trabalhos acadêmicos realizados no Projeto, no formato de TCC fo-
ram 5 (VIEIRA, 2008; MENDES, 2011; XAVIER, 2012; MUNHOZ, 2015; 
PENAFIEL, 2016). Os resultados mostraram que o jogo de futsal é mais 
intenso do que no futebol (PENAFIEL, 2016), no jogo de futsal as crianças 
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têm maior contato com a bola e executam mais ações técnicas do que no 
futebol (MUNHOZ, 2015). Além disso, mesmo jogando no campo de fute-
bol, no JCR de 5 x 5 e de 7 x 7 crianças de 9 anos executam maior número 
de passes, finalizações e desarmes comparação ao 11 x 11, assim como no 
de 5 x 5 também as crianças têm maior número de participações nas três 
fundamentos do que no 7 x 7 (XAVIER, 2012). Na comparação entre jo-
gadores sub-13 federados com alunos do Projeto de Futebol, os jogadores 
federados permaneceram mais tempo em alta intensidade (mais tempo 
acima de 85% da frequência cardíaca máxima) (MENDES, 2011). Em um 
estudo sobre a comparação dos métodos de ensino no futsal, foi verificado 
que o método de ensino situacional (jogo sem situação de jogo) apresentou 
melhor resultado do que o método analítico-sintético, nas avaliações de 
habilidades específicas e na situação específica de jogo (VIEIRA, 2008).

Parcerias, recursos humanos e financeiros

Juntos, os parceiros contribuíram para que o Projeto tivesse condições 
plenas para funcionamento. Os parceiros externos foram vários, a institui-
ção RASC, a Escola Municipal Núcleo de Ensino Renovado (NER) Profa 
Lydia Nava Cury, E.E. Prof. José Ranieri, a Associação Comunitária Caná - 
Projeto Caná, do bairro Ferradura Mirim, Secretaria de Educação do muni-
cípio de Bauru e empresa de transportes coletivos Bauru Trans. Além destes, 
não podemos deixar de destacar o apoio da PROEX da UNESP, que em to-
dos anos concedeu auxílio, financeiro ou de bolsa para monitoria do Projeto, 
e da Faculdade de Ciências, que também tem colaborado com o Projeto.

Desde o primeiro ano de cadastro na Pró-reitoria de extensão, em 
2006, o Projeto recebeu recursos da PROEX- UNESP. Em média foram 
captados R$ 1.100,00 por ano. Além disso, contamos também com a co-
laboração de uma empresa privada Beto’s Presentes e o apoio da empresa 
de transporte coletivo Bauru Trans e da Secretaria de Educação do muni-
cípio, através do fornecimento de transporte, outra conquista importante, 
que perdurou por 6 anos. 

A concessão de bolsa de apoio acadêmico e estudantil (BAEE II) pela 
PROEX para monitores do Projeto também é algo que colaborou muito 
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para seu desenvolvimento, pois em todos os anos pelo menos uma bolsa 
foi concedida ao Projeto, via edital da PROEX, totalizando 16 bolsas nos 10 
anos do Projeto. Além dos bolsistas de extensão BAEE II, bolsistas BAEE 
I, que recebiam a bolsa devido às necessidades financeiras, tiveram seus 
Planos de Atividades desenvolvidos no Projeto. Quatro orientandos de 
iniciação científica (PIBIC e PROPE-Pesquisa) do Coordenador também 
participaram do Projeto, integrando a pesquisa e a extensão.

Sem dúvida alguma, os principais responsáveis pelo andamento e su-
cesso do Projeto são os monitores, alunos do curso de Educação Física da 
FC, UNESP câmpus de Bauru. Embora algumas bolsas foram concedidas, 
a maioria dos monitores são voluntários. Eles desenvolvem várias funções 
no Projeto, como a mesma responsabilidade dos bolsistas, embora tenham 
menos funções e horas de dedicação. As atividades previstas para os bol-
sistas incluem a organização das avaliações antropométricas e dos festi-
vais, planejamento, regência e relato do desenvolvido das aulas, participa-
ção das reuniões semanais (programação, conteúdo, estratégias, execução 
e avaliação), organização, leitura e discussão de textos, coleta e tabulação 
de dados das pesquisas desenvolvidas no projeto para apresentação e pu-
blicação, e auxílio como co-orientadores dos estagiários voluntários, que 
ingressam no Projeto, totalizando carga horária semanal de 10 horas. Os 
voluntários têm uma carga horária em média de 6 horas por semana e 
participam nas reuniões de planejamento (programação, conteúdo, estra-
tégias, execução e avaliação), na execução das aulas e colaboram também 
nas avaliações. Quando há transporte, todos tem a função de buscar as 
crianças acompanhando-as no ônibus. 

Considerações finais

O Projeto Futebol Escola completou 10 anos em 2016. Nestes 10 anos 
os seus atores, coordenador, monitores, alunos e colaboradores, construí-
ram uma bela história. Através das ações do Projeto, a Universidade cum-
pre seu papel com a extensão, levando atividades a comunidade, abrindo 
as suas portas para que os cidadãos saibam o que existe dentro de seus 
muros, muita vezes escondidos aos olhos da sociedade, que demanda por 
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muitas necessidades. Inicialmente proposto para assistir pessoas de baixa 
renda em situação vulnerável, o Projeto foi além, pois permite a interação 
de pessoas de diferentes classes sociais e propicia às crianças e jovens a prá-
tica do futebol, de maneira saudável, alegre e como um meio de educar e a 
se tornarem cidadãos melhores, com uma base educacional sólida. Como 
dizia o primeiro monitor-bolsita do Projeto, Diogo Henrique Constantino 
Coledam, “é o elo entre o Esporte e a Educação”.

O Projeto possibilita aos discentes do curso de Educação Física viven-
ciarem a prática do ensino do futebol e a relação professor-aluno e serve 
como um espaço para o desenvolvimento de estudos, principalmente com 
crianças, das quais nós necessitamos de muito mais conhecimento.

Finalizando, é possível afirmar que o Projeto Futebol Escola cumpre 
muito bem seus objetivos, pois propicia a vivência do futebol em suas dife-
rentes dimensões e o entendimento do futebol como fenômeno sociocultu-
ral. Com isso, a UNESP cumpre seu papel social, principalmente,  por ser 
uma universidade pública e de excelência.
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20
Projeto de extensão  

Ensinando e Aprendendo Handebol: 
inspirações e conquistas

LÍLIAN APARECIDA FERREIRA1

LÍGIA ESTRONIOLI DE CASTRO2

TALITA FABIANA ROQUE DA SILVA3

Inspirações

Elaborado inicialmente para suprir a carência de políticas públicas 
esportivas e de lazer em bairros da periferia da cidade de Bauru/SP e con-
tribuir para formação dos alunos do curso de Educação Física, o proje-
to de extensão “Ensinando e aprendendo handebol” adquiriu proporções 
significativas ao longo de seu desenvolvimento. Com mais de dez anos de 
realizações, de 2003 a 2016, mobiliza atualmente cerca de 380 pessoas, 
entre beneficiários, graduandos e bolsistas. Este projeto vem se firman-
do e se fortalecendo devido parcerias fundamentais com as instituições: 
Faculdades Anhanguera, Prefeitura Municipal de Bauru/Secretaria de 
Educação, Centro Espírita Amor e Caridade - CEAC e Serviço Social 

1 Docente do Departamento de Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Do-
cência para a Educação Básica da UNESP/Bauru. Coordenadora do projeto de extensão 
Ensinando e Aprendendo Handebol. Líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Abor-
dagens Táticas nos Esportes Coletivos (NEPATEC).

2 Docente da rede estadual de ensino de São Paulo. Mestranda junto ao do Programa de 
Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica da UNESP/Bauru. Colaboradora do 
projeto de extensão Ensinando e Aprendendo Handebol. Membro do NEPATEC.

3 Docente da rede estadual de ensino de São Paulo. Mestranda junto ao do Programa de 
Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica da UNESP/Bauru. Colaboradora do 
projeto de extensão Ensinando e Aprendendo Handebol. Membro do NEPATEC.
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do Comércio – SESC, que contribuem de diferentes maneiras para sua 
continuidade.

O público alvo a que se destina o projeto de extensão são crianças e 
adolescentes de regiões periféricas da cidade, de ambos os gêneros, opor-
tunizando práticas educativas inclusivas. A frequência com que são rea-
lizadas as intervenções é semanal, diferindo o dia da semana de acordo 
com o núcleo. Para atender esta relevante quantidade de crianças e adoles-
centes, e compreendendo as dificuldades de mobilidades deste público, o 
projeto conta com três núcleos de funcionamento em regiões distintas da 
cidade, maximizando a oferta por atividades de caráter esportivo: Praça 
de Esportes da UNESP; Projeto Colmeia; Escola Municipal Cônego Anibal 
Difrância. Cada núcleo do projeto de extensão “Ensinando e aprendendo 
handebol” tem como responsáveis estagiários bolsistas e voluntários do 
curso de graduação em Educação Física, que atuam diretamente na prepa-
ração, realização e avaliação das atividades. Tais ações são supervisionadas 
pela coordenadora do projeto que orienta e auxilia estes alunos na avalia-
ção e planejamentos das aulas por meio de reuniões quinzenais. 

Figura 1: Aulas do projeto de extensão no núcleo Praça de Esportes da UNESP. Fonte: Arquivos 
pessoais de uma das autoras
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Figura 2: Aulas do projeto de extensão no núcleo EMEF Cônego Anibal Difrância. Fonte: 
Arquivos pessoais de uma das autoras

Figura 3: Aulas do projeto de extensão no núcleo Colmeia. Fonte: Arquivos pessoais de uma 
das autoras

A matriz que sustenta o projeto de extensão “Ensinando e aprendendo 
handebol” consiste em ampliar o processo educativo de formação humana 
para além dos envolvidos diretamente no processo de ensino e aprendi-
zagem dos esportes, incorporando também os outros atores sociais (pais, 
responsáveis, comunidade etc.). Por meio desta perspectiva de trabalho, a 
sociedade em geral é contemplada já que os valores internalizados extra-
polam o ambiente de ensino institucionalizado. Os espaços destinados à 
tal projeto de extensão universitária primam pela convivência social entre 
os participantes, promovendo a alteridade, o respeito ao outro e se preocu-
pando com as transformações das práticas institucionais rumo à democra-
tização e participação ativa na sociedade.

Além das finalidades mencionadas anteriormente, o projeto de ex-
tensão “Ensinando e aprendendo handebol” é de grande importância aos 
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graduandos de Educação Física, na efetivação das atividades curriculares 
exigidas pelo curso (prática como componente curricular); para realização 
de investigações (que possam resultar em monografias de graduação, ela-
boração de textos para apresentação em eventos científicos da área, artigos 
para publicação em periódicos etc.) e na proposição de situações de si-
mulação profissional junto à disciplina curricular Handebol, tanto no que 
corresponde ao ensino deste esporte quanto à organização/administração/
realização de festivais esportivos. Esses discentes quando em contato com 
ambientes de ensino e aprendizagem propiciados pela extensão universitá-
ria modificam condutas anteriores, adquirindo maior segurança para mi-
nistrar aulas, melhoram aspectos metodológicos e didático-pedagógicos 
adotados a priori, despertam um olhar mais crítico e avaliativo acerca do 
que é ensinado e aprendido nas aulas, desenvolvem uma postura de com-
promisso com o aluno e seu processo de emancipação enquanto sujeito 
social e identificam a necessidade de promover pesquisas que os embase. 

Articulado ao ensino, a pesquisa torna-se parceira imediata do pro-
jeto, pois tem sido por meio dela que são superados desafios, materializa-
dos reflexões sobre superações/dificuldades e identificados novos motes 
investigativos que alimentam as ações dos graduandos com novas estra-
tégias, conteúdos, conceitos etc. Para auxiliar estas atividades e conceder 
um suporte sólido aos membros do projeto, são estimuladas participações 
no grupo de pesquisa denominado Núcleo de Estudos e Pesquisas das 
Abordagens Táticas nos Esportes Coletivos – NEPATEC, com reuniões 
que que acontecem uma vez por mês. Essas ações, desempenhadas por 
toda a equipe de graduandos participantes do projeto de extensão, cria no 
grupo uma cultura de análise e reflexão das práticas realizadas, transfor-
mando a maneira de avaliar, planejar e conduzir aulas futuras. 

O projeto de extensão em questão, por intermédio de suas ativida-
des, promove uma aproximação entre a universidade e a comunidade. 
Tal aproximação se efetiva por meio de uma atividade sistematizada e 
organizada com vistas a oferecer um serviço de boa qualidade, sempre 
alimentado por dinâmicas de investigação. Mas não se trata somente de 
oferecer o esporte com meio de lazer à população, mas também de rela-
cionar o saber acadêmico ao saber popular, encontrando novas perspec-
tivas de análise acerca do ensino do handebol e, portanto, de receber algo 
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da comunidade também. Nessa via de acesso duplo, onde se ensina e se 
aprende, há um compromisso com a formação inicial dos graduandos do 
curso de Educação Física, para que os mesmos sejam incentivados a incor-
porar em suas vidas profissionais uma prática acadêmica consciente social 
e politicamente.

Mobilizados por esses princípios, são possibilitados à população, que 
se encontra à margem de políticas públicas de lazer, especificamente de 
natureza esportiva, experiências educativas para iniciação à modalidade 
handebol, orientadas, sistematizadas e gratuitas para aqueles que não têm 
condições financeiras de frequentar escolas privadas de esporte. Este cam-
po de ensino materializado torna-se ímpar para as reflexões do profissio-
nal de Educação Física que tem o esporte como ferramenta significativa no 
processo de formação humana. 

Afinal, diferentes de outros animais, nós nos relacionamos com este 
mundo de modo muito peculiar. Nossos instintos são bastante reduzidos 
e, portanto, grande parte das nossas ações ocorre por meio de situações 
de aprendizagens que vamos construindo na relação com o mundo e com 
as pessoas (MERLEAU-PONTY, 2006). Nesse processo de descobertas é 
que vamos sendo, na medida mesma em que nos tornamos mais humanos. 
Assim, nenhum ser humano é acabado, e sua busca constante por este vir 
a ser o permite ser mais (MANUEL SERGIO, 2003). 

Podemos entender este constante cenário de aprendizagens como um 
celeiro do processo educativo, uma vez que no tocar, no cheirar, no falar, 
no ouvir, no olhar..., vamos construindo/desconstruindo e reconstruin-
do sentidos para nossa existência. Mas não pode ser possível destacarmos 
tantos sentidos se não falarmos do corpo e, mais do que isso, não relacio-
narmos o corpo ao movimento. Afinal, o sentir (corpo) e o relacionar-se 
(movimento) são duas faces de uma mesma manifestação que nos permite 
a realização do ser humano no/com o mundo. É nessa relação corpo e mo-
vimento que o jogo esportivo, como instrumento educativo, pode possibi-
litar a promoção do humano. 

Estes elementos apontam para uma necessidade de rompimento do 
ensino da técnica pela técnica, sinalizando para uma preocupação com a 
lógica do jogo esportivo e dos valores em prol da humanização que serão 
construídos. Algumas orientações para este viés da lógica dos esportes se 
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assentam em dinâmicas que valorizam os participantes, o próprio jogo, os 
processos de criação, a motivação, o lúdico, as tomadas de decisões. 

Para isso, ao invés do modelo esportivo tradicional, são utilizados 
jogos simplificados, nos quais as regras sejam menos complexas, menos 
jogadores ou espaço reduzido para facilitar a compreensão e aumentar 
as experimentações dos aprendizes (GRAÇA e GARGANTA, 1992). Pela 
redução do número de jogadores, diminuição dos espaços de ação e de-
limitação das ações, é concebido um contexto mais simplificado para o 
ensino da leitura do jogo esportivo, sem que seja perdida a inteligência e 
a liberdade de tomada de decisão dos envolvidos. Também é importante e 
conveniente que os aprendizes entendam a relação deles com a bola, com 
seu companheiro de equipe e adversário e, assim, vão adquirindo uma no-
ção de ocupação racional do espaço de jogo. 

Como destaca Belbenoit (1974), o esporte em si não carrega consigo uma 
natureza que o caracteriza como sendo do bem ou do mal, são os usos que 
fazemos dele que podem nos conduzir para um ou outro caminho. Deste 
modo, é fundamental que pensemos nas formas de conduzir este processo, 
ou seja, em acordo com a proposição de Belbenoit (1974), é preciso pensar 
nos processos didático-pedagógicos de encaminhamento do conteúdo es-
portivo com o intento de, de fato, contribuirmos para a promoção humana. 

Com tais proposições temos a expectativa de ampliar este processo 
educativo de formação humana para além dos envolvidos diretamente no 
processo de ensino e aprendizagem dos esportes, incorporando também 
os outros atores sociais (pais, responsáveis, comunidade etc.). Isso pode ser 
uma experiência viva de reconfiguração das lógicas simbólicas que ron-
dam o imaginário social (do craque, do dom, do treino excessivo e dolori-
do, do castigo, do xingamento, dos exercícios descontextualizados do jogo, 
ou do jogo pelo jogo sem orientações, estrutura genuinamente competi-
tivas dos eventos – tipo campeonatos seletivos) e, portanto, nos auxilie a 
construir novas maneiras de ver e reconhecer o humano que joga: capaz de 
aprender sempre, do respeito às diferenças e aos tempos de aprendizagem, 
da organização sistemática e planejada das aulas/atividades em articulação 
com os elementos estruturais, funcionais e operacionais do jogo, estrutu-
ras cooperativas dos eventos – tipos festivais participativos e integrativos 
(FERREIRA e cols. 2005).
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Aprender o handebol, neste contexto, não significa apenas entender o 
jogo na sua estrutura oficial, mas ter esse tipo de conhecimento é neces-
sário e um direito daquele que aprende. Além disso, como sugere Parlebas 
(2008), é preciso organizar o ensino das práticas corporais, no nosso caso 
aqui do handebol, a partir de sua lógica interna, ou seja, a estrutura e di-
nâmica que impõem os modos de ação àqueles que participam do jogo.

Segundo Knijinik (2009), o handebol é definido como um jogo de opo-
sição–cooperação e invasão, sendo que a ocupação do espaço é comum a 
todos os jogadores, exceto as áreas do goleiro. Assim, o jogo ocorre de for-
ma que todos participam simultaneamente, seja atacando ou defendendo. 
Entretanto, a posse de bola entre os jogadores e as equipes é desigual, ou 
seja, variável. Nesse sentido, a todo o momento a modalidade apresenta 
desafios à inteligência dos jogadores, ora de cooperação com os compa-
nheiros, ora de confronto com os adversários. 

O objetivo do jogo consiste em atacar e defender, tanto o seu espaço 
em quadra, quanto o seu alvo, e assim marcar os pontos, utilizando-se de 
estratégia individual e coletiva para isso. (MITCHEL; OSLIN; GRIFFIN, 
1997).

Os princípios gerais do jogo de handebol são: conquistar superiorida-
de numérica, sobretudo próximo à área do goleiro, sendo fundamental a 
orientação corporal em direção a esta área; manter a continuidade do jogo 
ofensivo com fluidez e engajamento; provocar descontinuidade das ações 
ofensivas, diminuindo a velocidade do ataque; ocupar espaços tanto no 
sentido longitudinal, quanto no sentido transversal; antecipar-se aos even-
tos tanto espacialmente quanto temporalmente e ajudar mutuamente nas 
situações de ataque e defesa, favorecendo a invasão da área e dificultando 
na direção oposta (KNIJNIK, 2009). 

Por ser um esporte de cooperação-oposição simultâneas, o handebol 
configura uma situação motriz que demanda uma série de tomada de deci-
sões dos participantes. Essa tomada de decisão não é apenas de quem tem a 
posse de bola, mas sim de todos os jogadores, que atuam cooperativamen-
te, trocando informações com seus companheiros de equipe; e em oposi-
ção, com informações enganosas para seus adversários (RIBAS, 2014). 

É fundamental para que os objetivos do projeto “Ensinando e apren-
dendo handebol” sejam alcançados, que o conhecimento a respeito do jogo 
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de handebol ultrapasse os limites do jogo formal. Sendo assim, a maneira 
como essa aprendizagem é conduzida interfere no resultado do conhe-
cimento que é produzido. Considerar que todos têm o mesmo direito de 
aprender e participar, é essencial para que haja um entrosamento do gru-
po e uma inclusão real, na qual não existe a valorização dos melhores e a 
busca incessante por vitória. A possibilidade de aprender e utilizar deste 
conhecimento para sua vida, utilizando dele em outros ambientes, formar 
o aluno de maneira contextualizada, com valores humanos é um objetivo 
a ser alcançado em todos os encontros. Trabalhar de maneira a evidenciar 
as três dimensões do conhecimento: saber ser, saber sobre e saber fazer, 
traz para o projeto um caráter mais amplo, na qual o jogo tem um papel 
central, mas que possa ampliar a formação das pessoas.

Considerando as perspectivas que orientam este projeto de extensão, 
baseadas na construção de valores universalmente reconhecidos para a 
convivência social e o desenvolvimento de atitudes mais cooperativas e 
solidárias entre os participantes, uma possibilidade enriquecedora traba-
lhada nas aulas envolve a metodologia Callejera. O eixo central proposto 
por ela ultrapassa a modalidade em si, enquanto referência técnica e tática, 
uma vez que a preocupação por quem protagonizou o jogo passa a ser prio-
ridade. O esporte começa sendo o atrativo, porque ele convoca a pessoa 
ao jogo, e ao longo do tempo com as intervenções discutidas e decididas 
coletivamente ocorre a internalização de valores em prol da convivência 
pacífica humana. 

Esta metodologia, que nasceu na Argentina, tem uma dinâmica pró-
pria, que subdivide o jogo em três tempos, sendo o primeiro uma roda 
inicial para combinar as regras, o segundo o jogo propriamente dito e o 
terceiro uma roda de conversa final para análise junto ao mediador se 
os acordos estabelecidos foram cumpridos. Os gols são convertidos em 
pontos de 1 a 3, quem vence tem 3 pontos, o empate confere 2 pontos e a 
derrota no jogo vale 1 ponto. Contudo, a pontuação não é finalizada no 
jogo. Na roda de conversa final, após o jogo, os jogadores se reúnem para 
analisar, refletir e decidir sobre as ações dos jogadores que estiveram pre-
sentes ao longo do jogo. Tais ações são analisadas a partir de três pilares 
que sustentam a metodologia Callejera, entre eles: solidariedade, respeito 
e cooperação. A partir do diálogo estabelecido neste momento é possível 
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reverter o resultado final do jogo, de modo que esses elementos também 
são pontuados. Outras duas importantes especificidades trazidas por esta 
metodologia são: a ausência de árbitro no jogo e a obrigatoriedade de times 
mistos nas disputas, impulsionando a participação de mulheres neste cam-
po esportivo (ROSSINI, 2012).

Outra competência que engrandece as possibilidades a serem traba-
lhadas dentro do projeto, são as aberturas para novas maneiras de apren-
der, que não são somente aquelas baseadas na aprendizagem da técnica e 
tática esportivas, mas que valorizam o conhecimento em seu aspecto mais 
amplo. Não basta que nosso aluno tenha uma aprendizagem, mas sim que 
ela seja significativa. De acordo com Ausubel (1976), a aprendizagem só 
será significativa se não for incorporada de maneira arbitrária à estrutu-
ra cognitiva, ou seja, a aprendizagem ocorre de maneira efetiva quando o 
aluno utiliza das aprendizagens adquiridas para sua vida fora do contexto 
da aprendizagem (escola, projeto de extensão). 

Figura 4: Dinâmicas de handebol de campo e handebol callejero. Fonte: Arquivos pessoais de 
uma das autoras

Existem diversas maneiras de representar o conhecimento, e uma 
das possibilidades é de natureza declarativa, considerando, como propõe 
Anderson (1995), que o conhecimento declarativo refere-se aos conheci-
mentos sobre conceitos, fatos e descrições. Já especificando melhor dentro 
dos jogos esportivos, os conhecimentos táticos declarativos se referem ao 
entendimento do posicionamento dos jogadores e das situações de jogo, 
ou seja, “saber o que fazer” dentro das situações dinâmicas que o jogo irá 
propor. Neste sentido, dinâmicas como: análise de vídeos com jogos dos 
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próprios alunos; a atuação dos alunos como árbitros e como treinadores 
em alguns jogos, ações que estimulem as reflexões sobre as tomadas de 
decisões em situações variadas do jogo são alguns exemplos que podem ser 
acessados para o desenvolvimento destas aprendizagens.

Por envolver uma proposta de ação coletiva, o projeto em questão está 
assentado nas ideias da pesquisa-ação colaborativa. Esta abordagem meto-
dológica requer um intenso investimento de energia e tempo de todos os 
envolvidos e, além disso, é um processo que necessita de negociação cons-
tante, uma vez que se caracteriza pela efetiva troca de experiências entre 
os participantes deste processo, que pode oportunizar “(...) uma reflexão 
conjunta e colaborativa, teoricamente subsidiada e orientada, sobre temas, 
questões, aspectos e ou problemas identificados na prática pedagógica 
cotidiana, considerada ponto de partida e de chegada daquela reflexão” 
(REALI e cols., 1995, p.71). 

Pimenta (2005) pontua que a pesquisa-ação colaborativa se caracte-
riza pelo fato de que os sujeitos que nela se envolvem buscam uma meta 
comum, muito embora, neste processo, os envolvidos tenham papéis di-
versificados. A pesquisa-ação colaborativa não visa só alcançar a reflexão/
transformação da ação dos envolvidos, mas sim, criar no grupo uma cul-
tura de análise e reflexão das práticas realizadas. Ampliando seu concei-
to com o acréscimo da preocupação com as transformações das práticas 
institucionais rumo à democratização social e política da sociedade, a 
pesquisa-ação colaborativa adquire o adjetivo crítica, sendo identificada 
como pesquisa-ação colaborativa crítica. 

A estrutura da pesquisa-ação envolve necessariamente a dimensão da 
pesquisa e a dimensão da ação. Em termos da dimensão investigativa há 
um destaque para a análise do processo de ensino e da aprendizagem do 
handebol, utilizando como técnicas de coletas: as filmagens/observações/
descrições das aulas; entrevistas com os alunos e graduandos, os pais/res-
ponsáveis pelos alunos e os membros das instituições envolvidas. 

A ação é orientada pelas atividades semanais de aula, planejamento e 
avaliação empreendidas nos três núcleos que circunscrevem o Projeto de 
Extensão Ensinando e Aprendendo Handebol.
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Conquistas

Ao longo destes treze anos de desenvolvimento do projeto muitas fo-
ram as conquistas, os números e os setores envolvidos (33 trabalhos apre-
sentados em eventos acadêmicos; 18 festivais de handebol; 16 bolsas de 
auxílio à extensão; 11 monografias de graduação; 9 minicursos oferecidos; 
4 eventos organizados; 3 palestras em mesas redondas de eventos acadêmi-
cos; 2 dissertações de mestrado (uma concluída e uma em andamento); 2 
monografias de especialização; 2 produções de material pedagógico sobre 
handebol; 2 entrevistas para a televisão; 1 projeto do Núcleo de Ensino; 1 
grupo de pesquisa: Núcleo de Estudos e Pesquisas das Abordagens Táticas 
nos Esportes Coletivos (NEPATEC)) expressam seu compromisso com o 
ensino, a pesquisa e a extensão, fortalecendo e valorizando este tripé tão 
defendido pela universidade pública.

Em termos quantitativos e dos desdobramentos qualitativos das inves-
tigações realizadas junto ao projeto de extensão Ensinando e Aprendendo 
Handebol foi possível identificar 8 eixos de análise: Ensino do handebol 
por parte de professores ( estudos); Aprendizagem dos alunos ( 
estudos); Metodologia de Ensino ( estudos); Formação inicial de 
futuros profissionais ( estudos); Avaliação ( estudos), Análise 
temporal do projeto de extensão ( estudos), Formação continu-
ada de professores ( estudo), O goleiro de handebol ( estudo). 
Devido às limitação quanto ao tamanho do capítulo, a apresentação irá se 
concentrar nos 3 primeiros eixos.

No eixo Ensino do handebol por parte de professores, o cam-
po de atuação dos futuros professores (bolsistas ou estagiários do projeto) 
demarcado pela educação escolar ganhou relevo, sendo materializado por 
pesquisas que se utilizaram de entrevistas e questionários com os profes-
sores. Também se fizeram presentes neste eixo de investigação, os estudos 
com professores atuantes em escolas que, durante a graduação, foram par-
ticipantes do projeto de extensão. 

De modo a apresentar uma síntese dos resultados, pudemos perceber 
que: os professores manifestam uma preocupação com a perspectiva lúdi-
ca de ensino, destacando a valorização do prazer nas aulas e a participação 
ativa dos alunos na resolução de situações-problemas. Os docentes utilizam 
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uma grande variedade de conteúdos e estratégias de ensino que possibili-
tam aos alunos vivenciar as dimensões criativas, interativas e lúdicas do 
jogo. Manifestaram uma postura democrática; dinâmica de diálogo com 
os alunos, valorizando o que eles têm a dizer sobre a experiência vivencia-
da; envolvimento dos alunos nos processos decisórios do projeto; crença 
na transferência das aprendizagens de atitudes e comportamentos para 
outros ambientes que não só o projeto (rua, casa, trabalho, para a vida); si-
nalizam que todo este processo requer tempo, ou seja, uma aprendizagem 
que vem de um trabalho contínuo. Apresentam diferentes objetivos para 
as suas aulas, desde tirar a exclusividade do futebol até a formação integral 
dos alunos com o intuito de fazê-los superar as suas limitações. Em relação 
às avaliações, além dos questionários e provas, os docentes observam o 
desenvolvimento dos alunos e discutem com os mesmos sobre os conteú-
dos aprendidos. O aluno estabelece inter-relação com o professor, podendo 
discutir e refletir sobre os conteúdos, o que pode favorecer o aprendizado 
de atitudes na construção da autonomia do mesmo. Os docentes se inte-
ressam pelo ensino do handebol na escola; ressaltam a dimensão lúdica, 
prazerosa e interessante do esporte; destacam a necessidade de se diversi-
ficar os conteúdos nas aulas e, por isso, o handebol tem sua importância 
no ensino; relataram desconhecimento, por parte dos alunos, do handebol; 
entendem que a facilidade para se ensinar o handebol está associada ao 
espaço físico que pode ser adaptado; informaram que desenvolvem traba-
lho de aperfeiçoamento do handebol em turmas de treinamento na escola; 
vinculam o handebol ao futebol, vendo-os como semelhantes e de fácil 
aprendizagem; manifestam enfrentar dificuldade para ensinar o hande-
bol em função da sua reduzida divulgação na mídia televisiva; apontam 
a dificuldade em ensiná-lo por causa dos excessos de dribles dos alunos e 
a ausência de posicionamento defensivo zonal. Os conteúdos e estratégias 
desenvolvidas pelos docentes são: Fundamentos, regras, histórico, jogos-
-adaptados são desenvolvidos de forma unânime pelos docentes. Alguns 
poucos realizam festivais esportivos. Desenvolvem minijogos. Ensinam, 
articulados ao futsal e ao handebol, atividades de condicionamento. 
Alguns realizam campeonatos esportivos. Defendem o trabalho com jo-
gos adaptados e minijogos para contribuir com a motivação dos alunos, 
deixando a aula mais divertida. Os jogos adaptados oferecem condições 
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para que seja feita uma correção mais individualizada dos movimentos 
dos alunos. As olimpíadas escolares estão presentes nos argumentos de 
três professores, definindo os conteúdos que ensinam (presença de regras 
e ausência de festivais adaptados). A forma como ensinam está relacionada 
à maneira como aprenderam na faculdade, criticando-a. Para os docentes 
que participaram, como bolsistas ou estagiários do projeto de extensão as 
aprendizagens advindas desta processo foram caracterizadas por elabora-
ção de planos de aulas e o estímulo à reflexão em cada aula; a ouvir, trocar 
experiências, elaborar aulas em conjunto, discutir e refletir sobre a prática, 
desenvolver responsabilidade, compromisso e a trabalhar com o outro; a 
ensinar o handebol conhecendo e aprimorando os seus conhecimentos, 
aprendendo estratégias, desenvolvendo segurança para trabalhar com a 
modalidade na escola; dinâmicas de trabalho e reflexões formativas que 
proporcionaram o 1º contato do professor com o aluno, a expor o objetivo, 
a oferecer feedback na aula, a fazer avaliação diagnóstica, a lidar com ques-
tões imprevisíveis, a ter uma visão mais crítica, a criar estratégias dinâmi-
cas e motivantes, a transmitir valores, e aproximação da universidade com 
a escola por meio de pesquisas das práticas. 

Ainda que a maioria dos resultados dos estudos se mostrem alinhados 
a uma perspectiva inclusiva, de incentivo à participação ativa dos alunos, 
assentada em dinâmicas e ações reflexivas e ancorada em valores para a 
pacífica convivência humana, há ainda inúmeros desafios para este cená-
rio. Há ainda muitos professores que ensinam o handebol na escola pauta-
dos pelo esporte formal, ensinando principalmente, regras e fundamentos, 
de modo fragmentados e tendo como referência exclusivamente os gestos 
motores do jogo e não o jogo em si e o entendimento do mesmo. Embora 
utilizem jogos recreativos e jogos adaptados como estratégias de ensino, 
estes, em sua maioria, são meios para desenvolver os fundamentos e as 
regras. Existe a necessidade de implementação de programas de formação 
continuada que possibilitem a reflexão por parte do professor, sobre sua 
prática, a fim de que o mesmo compreenda o ensino que está sendo adota-
do e a necessidade de mudanças.

Sobre o eixo Aprendizagem dos alunos foram realizadas pesqui-
sas que tinham como aporte as reflexões sobre o que e como os alunos 
aprendem nas aulas de handebol, bem como, as apreciações/insatisfações 
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que eles fazem das atividades e dos festivais realizados, se valendo para 
tal, tanto de coletas realizadas com alunos do próprio projeto de extensão 
quanto com estudantes de instituições escolares públicas.

Os resultados apontaram que os alunos, após um ano de participação 
nas aulas, demonstraram melhoras na execução dos fundamentos especí-
ficos do handebol, na relação entre meninos e meninas, na compreensão 
do jogo sem competição exacerbada, na convivência em grupo, no com-
portamento em aula; na análise crítica do jogo, nos valores referentes à so-
lidariedade e respeito às diferenças do outro. Acerca dos conhecimentos 
declarativos manifestados pelos alunos, eles têm um conhecimento funcio-
nal da quadra, conhecem as linhas: 6m, 7m, lateral e tracejada. Não sabem 
sobre os posicionamentos específicos dos jogadores, se lembram apenas do 
goleiro. Apontam que os árbitros, em número de dois, cuidam da justiça 
do jogo. Sabem que não podem invadir a linha dos 6m, dar duas saídas, 
entendem que podem executar no máximo três passadas segurando a bola 
sem quicá-la contra o solo. Para muitos, as regras são conhecidas, mas não 
compreendidas. Apresentam uma visão clara da ideia de ataque e defesa. 
Demonstram conhecer variações do sistema defensivo, em bloco e indivi-
dual, mas não falam sobre a organização do ataque. O fundamento mais 
citado é o drible, sendo também indicados, por ordem de recorrência: o 
passe, o arremesso, a progressão, o bloqueio, a finta e a recepção. Com re-
lação ao goleiro, a maioria dos alunos sabe que ele também pode jogar na 
linha, pode defender com todas as partes do corpo e é peça fundamental 
no jogo, devendo apresentar flexibilidade, reflexo, coragem e atenção. Tais 
alunos, em geral, acessam os primeiros conhecimentos sobre o handebol na 
escola (veem jogos, fazem trabalho de história da modalidade na Educação 
Física), alguns poucos assistem as reduzidas apresentações do esporte na 
TV e destacam que o handebol deveria aparecer mais na mídia. Já sobre a 
construção do conhecimento declarativo por parte dos estudantes no con-
texto escolar, houve evolução do conhecimento relacionado ao handebol 
demonstrado pelos alunos, tanto para as questões conceituais técnico tá-
ticas quanto para a ação motriz. Isto porque no início da pesquisa eram 
poucos os alunos (30%) que tinham algum conhecimento acerca deste 
esporte e ao final da coleta de dados 92% dos alunos demonstraram um 
nível de conhecimento declarativo revelador da apropriação dos saberes 
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da modalidade. Na realização da ação motriz foi possível identificar que 
ocorreram mudanças no comportamento dos alunos, sendo elas identifi-
cadas por um jogo mais organizado e a análise da situação de jogo antes de 
realizar o passe ou o arremesso. Quando alunos dos três núcleos do projeto 
foram investigados a respeito do que os desagradava nas aulas, os resul-
tados revelaram que 36 alunos não declararam nada a respeito; 19 gosta-
vam de tudo nas aulas, 11 não gostavam de discussões e desentendimentos 
entre os participantes nas aulas; 08 não gostavam de ficar na sala, assistir 
vídeos e escrever; 7 se manifestaram insatisfeitos com o tempo de aula, di-
zendo que as aulas eram muito curtas. Propostas como atividades intera-
tivas proporcionam melhor proximidade dos companheiros que jogam e 
assim o respeito entre eles aumenta, reduzindo o desentendimento advindo 
dos esbarrões característicos deste jogo esportivo. Outra ação importante 
é conversar com os alunos, explicando primeiramente que o contato cor-
poral, dentro das regras, é uma característica própria do esporte e por isso 
deve ser compreendido por eles. É necessário também evidenciar que, na 
maioria das vezes, brigas, xingamentos, empurrões e discussões são desen-
cadeados por motivos como intolerância e desrespeito ao outro. É preciso, 
em rodas de conversa, por exemplo, que o professor incentive os alunos a 
reconhecer suas próprias limitações e as de cada colega, considerando as 
diferentes faixas etárias, níveis de habilidade, histórias pessoais com o es-
porte. Definir coletivamente regras de convivência nas aulas e escrevê-las 
em um painel é também uma alternativa para que os alunos construam 
uma identidade relacional no e com o grupo. Incluir os alunos na análise 
das aulas é assegurar que eles sejam envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem e nos ajudem a construir cenários pedagógicos que, de fato, 
assumam sentidos para eles. Correspondente às situações de violência que 
eram manifestadas pelos alunos em algumas aulas do projeto de extensão 
foi realizado um estudo que buscou identificar quais manifestações eram 
estas e quais estratégias poderia ser adotadas para superá-las. Foram sina-
lizados pelos alunos: xingamentos contra colegas e professores, agressão fí-
sica, revide corporal, ofensas à familiares, recusa de interação com colegas. 
Estes resultados, deram condições para que as intervenções nas aulas se 
orientassem por novas dinâmicas como: pausa da aula para uma conversa 
em grupo sempre que acontece alguma coisa relacionada às situações de 
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violência. Neste momento, ocorre um diálogo entre os alunos e os estagiá-
rios sobre o comportamento manifestado. Embora esta dinâmica nem sem-
pre implique em uma mudança imediata no comportamento do aluno, ela 
permite que o aluno e todo o grupo discuta sobre a questão, refletindo e re-
vendo importantes elementos para um convívio mais agradável. Construir 
regras coletivamente também é uma alternativa, pois os alunos se tornam 
responsáveis tanto pela identificação e delimitação das mesmas quanto pelo 
respeito a elas. As rodas de conversa, no final da aula, também são interven-
ções que tem sido realizadas e que tem contribuído para que os alunos pos-
sam manifestar suas sugestões e reivindicações acerca de toda a aula. Em 
tais rodas, as ocorrências nos jogo são relacionadas com as situações vividas 
por eles em suas comunidades, pois estas correlações buscam estabelecer 
um vínculo afetivo entre o vivido e o refletido, de modo que as experiências 
educativas vivenciadas no projeto possam, de fato, estar presentes na vida 
dos alunos que participam do projeto. O trabalho que encerra este eixo se 
debruçou em analisar o que os alunos apreciavam ou não em um festival 
de handebol com regras adaptadas: 10% responderam que não gostaram 
dos jogos, enquanto 80% afirmaram ter gostado. Dois itens se destacaram 
como os mais citados acerca da apreciação positiva do jogo: Jogaram bem; 
Foi divertido/legal. O fato de terem conseguido arremessar ao gol e rece-
bido passes ganhou mais relevo que a realização de gols. Também foram 
itens relevantes: Houve cooperação na equipe; Boa marcação ataque/defesa; 
a equipe não desanimou. Quanto à apreciação negativa do jogo, três foram 
os itens mais indicados: Houve erros de arbitragem; Agressividade da outra 
equipe; Outra equipe fez muitas faltas. Com relação às apreciações positi-
vas, o tipo de jogo realizado despertou prazer e satisfação aos participantes, 
revelando uma valorização maior do processo do jogar (arremessar ao gol) 
que do produto final (fazer o gol), bem como, de ações cooperativas entre 
os parceiros. Pelas respostas negativas, as relações de oposição se estabele-
ceram pelos intensos contatos, gerando uma demanda pela arbitragem que 
parece não ter atendido as necessidades dos jogadores. 

Os resultados aqui encontrados foram fundamentais para a reconfigu-
ração das ações de ensino e relação com os alunos do projeto, contribuindo 
para a redefinição de objetivos de aula, estratégias e ensino, organização e 
realização de festivais esportivos, planejamento participativo.
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Com o mesmo número de estudos que o eixo anterior, Metodologia 
do Ensino foi tematizado enquanto busca e compreensão de perspectivas 
de ensino que estivessem assentadas na inclusão, participação ativa, toma-
da de decisão, criatividade do aluno, construção de atitudes de convivência 
pacífica e que pudessem ser realizadas no projeto de extensão.

O estudo a partir de análise bibliográfica do mini-handebol identificou 
que este estrutura de jogo possibilita aos alunos principiantes uma grande 
estimulação, diversão e um fácil acesso ao entendimento e aprendizagem do 
jogo propriamente dito, ao mesmo tempo em que pode orientá-los a situa-
ções futuras direcionadas ao handebol. Na pesquisa, também de natureza 
bibliográfica, sobre o fútbol callejero e suas implicações para o handebol des-
tacou o protagonismo e diálogo entre os jovens de comunidades em vulne-
rabilidade social. Incorporação de atitudes como a igualdade de gênero e as 
construções de valores como solidariedade, respeito e cooperação. Homens 
e mulheres jogam juntos, dialogando e decidindo coletivamente as regras do 
jogo, no primeiro momento, e avaliando o que ocorreu no jogo, no terceiro 
momento. Os diálogos tem o auxílio de um mediador que acompanha este 
processo. A vitória é concedida ao grupo que respeitou as regras criadas co-
letivamente e soube acolher as diferenças. Possibilita expandir o processo 
de socialização como via de transmissão de valores fundamentais à convi-
vência social harmônica. Proporciona também oportunidades para que os 
jovens transformem sua realidade, conheçam outros lugares e pessoas. A in-
vestigação com ex-praticantes do handebol adaptado para idosos/as, identi-
ficou que o ambiente criado nas aulas contribuiu para uma rica convivência 
com troca de experiências, saberes, fruição da vida de boa qualidade, união 
e coletividade. Com a prática do jogo esportivo coletivo e o apoio do grupo, 
os/as idosos/as conseguiram superar os obstáculos que sentiam para jogar. 
As interações constantes, características do handebol adaptado, se apresen-
taram como fundamentais para o interesse e permanência dos participantes 
na prática deste jogo. Os vínculos afetivos entre os participantes formaram 
um importante alicerce na constituição de novos sentidos para a vida. O 
relato de experiência sobre a “leitura do jogo” desenvolvida no projeto de 
extensão apontou atividades que se mostraram efetivas no desenvolvimento 
da tomada de decisão dos alunos no jogo, tais como: 1)jogo dos técnicos: 
trata-se de um jogo de handebol formal, entre os próprios alunos, no qual 
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um dos participantes exerce o papel de técnico, tendo um tempo específico 
para observar e dar instruções à sua equipe; 2)plateia analítica: caracteriza-
-se por um jogo de handebol, vivenciado pelos próprios alunos, durante este 
jogo o professor motiva e questiona os que assistem a observar, torcer, opi-
nar e comentar a partida; 3)handebol estátua: durante o jogo de handebol, o 
professor, ao manifestar o comando de voz estátua, faz com que os jogadores 
parem a jogada e fiquem “congelados” onde quer que estejam, a partir daí os 
alunos são incitados a analisar o jogo. Na investigação de análise do projeto 
a partir da utilização da abordagem tática de ensino, foi possível verificar: 
os alunos demonstraram um entendimento do jogo como algo mais com-
plexo, manifestando uma ocupação mais adequada da quadra; antecipação 
de jogadas; objetividade em deslocamentos com melhores condições para 
finalização a gol; motivação em defender (em bloco); melhor relação com o 
parceiro (minimizando situações de individualismo e de anarquia). Ainda 
podemos afirmar que houve mudanças comportamentais dos alunos, so-
bretudo no que se refere ao respeito às regras e aos colegas, bem como, à 
diminuição de reclamações e maior motivação durante as atividades. O jogo 
como situação problema foi o objeto de uma investigação desenvolvida ao 
longo de 1 ano. As evidências encontradas foram: reestruturação cognitiva 
quando houve demanda de tomadas de decisões; reconfiguração do nível de 
relação “eu-bola” com o uso de diferentes materiais; eficácia em situações de 
jogos reduzidos; melhoria nas estratégias de desmarque, ocupações espaciais 
mais variadas oferecendo melhores condições de jogo; autonomia estratégi-
ca; aprimoramento de aspectos motivacionais defensivos e ofensivos; maior 
comunicação e contra-comunicação entre jogadores; apreciação do jogo em 
quadra de areia com superioridade numérica ofensiva.

Passando pelo mini-handebol, a inspiração Callejera, o handebol 
adaptado para os/as idosos/as, as atividades de incentivo à tomada de deci-
são, ancoradas na abordagem tática, e o jogo como situação problema elu-
cidaram importantes recursos que passaram a ser acessados pelo projeto 
e que foram incorporados nas reflexões do grupo em prol da melhoria da 
qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos.

Além destes relevantes estudos como aporte para redefinição, ajus-
tes e materialização de uma extensão comprometida com a formação dos 
graduandos e a prestação de serviço de boa qualidade à comunidade, há 
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também os festivais de handebol e eventos que vem, desde a origem do 
projeto de extensão Ensinando e Aprendendo Handebol, definindo os 
contornos das nossas ações.

Figura 5: Festivais de Handebol realizados na Praça de Esportes da UNESP. Fonte: Arquivos 
pessoais de uma das autoras

Figura 6: Festivais de Handebol realizados no SESC. Fonte: Arquivos pessoais de uma das 
autoras

Figura 7: Eventos no SESC - O Handebol competitivo no mundo e os Esportes Callejeros. 
Fonte: Arquivos pessoais de uma das autoras
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Figura 8: Organização e realização do evento em comemoração aos 10 anos do Projeto de 
Extensão. Fonte: Arquivos pessoais de uma das autoras

Para finalizar, mas sem acabar...

Neste momento, toma tamanho certo a poesia de Guimarães Rosa: 
“Sempre sei, realmente. Só o que eu quis, todo o tempo, o que eu pelejei 
para achar, era uma coisa só - a inteira - cujo significado e vislumbrado 
dela eu vejo que sempre tive. A que era: que existe uma receita, a norma 
dum caminho certo, estreito, de cada uma pessoa viver - e essa pauta cada 
um tem - mas a gente mesmo, no comum, não sabe encontrar; como é que, 
sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber?”

É com o coletivo: alunos, funcionários, docentes, instituições par-
ceiras, Pró-reitoria de Extensão, Faculdade de Ciências, Departamento 
de Educação Física, que alimentamos este tempo do projeto Ensinando e 
Aprendendo Handebol! Pois como bem disse Guimarães Rosa na poesia, 
embora cada um tenha sua pauta na vida, a gente nunca a encontra sozi-
nho, precisamos do outro!
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Introdução

A natação

A natação é uma das modalidades que mais evoluiu no Brasil nos últi-
mos anos. Atualmente vem sendo procurada por diferentes faixas etárias. 
Vários são os motivos que levam as pessoas a escolherem a natação como 
atividade física.

Dentre eles está a relação entre as forças físicas que agem sobre o in-
divíduo dentro da água, como a ação do empuxo que minimiza a ação da 
gravidade, reduz o impacto nas articulações e o bem estar provocado com 

1 LAPEF, Departamento de Educação Física, Faculdade Ciências, UNESP- Bauru
2 SORRI Bauru – Centro Especializado em Reabilitação de Bauru-SP
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o corpo imerso no meio líquido. Damasceno (1992) e Lima (1999) afirmam 
que a natação pode ser praticada em todas as fases da vida sem risco de 
restrições.

A prática de atividades aquáticas objetiva desde perder o medo/receio 
da água, passa pela aprendizagem dos estilos e aquisição de técnicas e ren-
dimento, visando melhorar o desempenho na execução dos estilos e no 
geral a melhoria do condicionamento físico, qualidade de vida e a saúde 
dos praticantes. 

Para tanto, é necessário conhecer quem é o seu aluno (Prado Jr., 2006), 
a individualização da estimulação a partir da avaliação diagnóstica, a prá-
tica regular da modalidade (CATTEAU; GAROFF, 1990) e avaliar pro-
gressivamente a melhoria do desempenho aquático; quer seja pela forma 
de execução dos componentes do nado, como também pelo desempenho 
na piscina, que é fundamental para verificar se a habilidade foi aprendida 
(FREUDENHEIN; GAMA; CARREDO, 2003). 

Sem dúvida nenhuma a idéia de nadar o mais rápido possível ou 
mesmo baixar tempos e recordes pessoais prevalece para a maioria dos 
praticantes como um incentivo e estimulador da prática. Acompanhar a 
evolução dos praticantes, organizar suas práticas, passar o feedback aos 
mesmos pode servir de motivação a continuidade da prática da modalida-
de (SCHMIDT; WRISBERG, 2001).

O ensino da natação ou das atividades aquáticas, segundo Freudehiem 
(1995) apoia-se em conceitos amplos, que contemplam principalmente 
a adaptação total ao meio líquido a partir da percepção da ação da água 
sobre o seu corpo e da ação da água em diferentes posições e posturas, 
enfatizando-se a diversidade com relação à utilização dos materiais, aos 
espaços e às profundidades do ambiente aquático, bem como a integração 
entre outros alunos, mesmo que de níveis de aprendizados diferentes.

Para Schmith e Wrisberg (2001), em qualquer processo de ensino, 
como no caso da natação, deve ser considerando o nível de aprendizado do 
aluno, sua faixa etária, sua capacidade de realização da tarefa motora e a 
condição motivacional em que se encontra.
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Figura 1: Foto do complexo aquático do Departamento de Educação Física (DEF), da Faculdade 
de Ciências (FC) da UNESP Bauru. Local onde ocorrem as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, envolvendo as atividades aquáticas, desenvolvidas em meio líquido. Piscina coberta 
e aquecida, com total estrutura de acessibilidade. Materiais alternativos e oficiais disponíveis 
facilitam o oferecimento das atividades extensionistas também.

Fica fácil perceber, portanto, que existe a necessidade de tratamos as 
atividades aquáticas de forma individualizada e a partir do objetivo da 
pessoa que a procura. Assim, indicar adaptação ao meio líquido, apren-
dizagem e aperfeiçoamento dos estilos, a prática da hidroginástica, hi-
droterapia/ reabilitação e/ou a inclusão da natação na vida da pessoa com 
deficiência; é essencial para que a natação não seja apenas uma “atividade 
física molhada” ou “ginástica molhada”, mas sim que traga benefícios e 
satisfação aos seus praticantes. Na Figura 1 (acima), fica evidente que o 
espaço físico determina as possibilidades de atividades possíveis de serem 
realizadas e os objetivos a ser alcançados.



326 Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

A Natação para Pessoas com Deficiência – Natação 
Adaptada

Falando um pouco a respeito da Educação Física Adaptada (EFA), a 
natação é uma das atividades indicadas para pessoa com deficiência (PCD) 
visando à melhoria no desempenho físico, motor, cognitivo e afetivo social 
(TSUTSUMI et.al., 2004). É também um meio que favorece a inclusão da 
PCD em práticas regulares de atividade física, quer seja pela liberdade de 
ação corporal para aquelas que possuem limitação motora, como também, 
pela necessidade de descoberta, adaptação corporal no meio aquático. 

Nesta perspectiva, é possível observar em aulas de academias e proje-
tos envolvendo pessoas com diferentes tipos de deficiência, o desenvolvi-
mento das potencialidades e diversos objetivos que podem ser alcançados 
e planejados.

Segundo Prado Jr. (2004), a prática regular de atividade física é funda-
mental para a PCD, porém, é necessário conhecimentos sobre as caracterís-
ticas dos diferentes tipos de deficiências, suas limitações e potencialidades.

Assim, identificar o nível de desempenho em que se encontra a PCD, 
por exemplo, em aulas de natação, permite avaliar a potencialidade para o 
treinamento e encaminhar aquele indivíduo com real interesse no esporte 
adaptado (esporte paralímpico), aprimorar metodologias de iniciação es-
portiva e de aperfeiçoamento em meio líquido.

Segundo Bichusky (2008), analisando a inclusão da PCD em acade-
mias de ensino da natação em 10 escolas, dos 3.015 inscritos, somente 19 
possuíam algum tipo de deficiência, ou seja, 0,61%. Fica evidente que qual-
quer programa de estímulo de treinamento paralímpico deve inicialmente 
valorizar a ampliação de programas de iniciação a prática da natação para 
a PCD. E este é um dos propósitos em uma de nossas frentes de trabalho 
na extensão universitária.

Van Munster e Alves (2010) argumentam que quando recebemos um 
aluno PCD para a prática da natação, o desafio de entrar na piscina é mais 
um dentro do processo de inclusão social em uma sociedade pouco adap-
tada. Para os autores, iniciar e avançar no processo ensino-aprendizagem 
da natação está diretamente relacionado ao vínculo de confiança que se 
estabelece entre profissional e a PCD.
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A inclusão da natação na rotina do indivíduo PCD, além de ser um 
novo contexto de estimulação em busca de autonomia, gera também, mo-
tivação e aprendizagem dos participantes (PRADO Jr. et. al., 2004). 

É fundamental uma conversa com a PCD, colocar os objetivos do trei-
namento, as metas, as mudanças que devem ocorrer na rotina de vida e 
principalmente, suas potencialidades e limitações, visando aderência e 
manutenção na prática.

Para Keberj (2002), é importante para os professores de natação com-
preender as deficiências de seus nadadores, de modo que estejam cons-
cientes das limitações e possibilidades, para oferecerem o máximo de 
apoio emocional, bem como, físico, quando necessário.

Desta forma, o processo pedagógico do ensino da natação será eficien-
te e possibilitará à PCD o domínio sobre seu próprio corpo e locomover-se 
com segurança no meio líquido, uma vez que o ambiente aquático permite 
deslocamentos muitas vezes restritos ao indivíduo com deficiência (PCD) 
em meio terrestre.

A Hidroginástica

A hidroginástica é uma prática aquática muito procurada por adultos 
e indicada, na maioria das vezes por motivos de saúde e reabilitação (de 
lesões ou patologias). O aumento da obesidade de uma forma geral na po-
pulação tem crescidos nas últimas décadas.

O acúmulo de gordura corporal é um dos agravantes a diferentes pro-
blemas de saúde. Portanto, avaliar estas características, inserir na rotina a 
prática de atividade física e controlar a ingestão de alimentos são variáveis 
fundamentais para o combate da obesidade.

A importância de se conhecer o padrão de gordura e não somente o 
grau de obesidade relaciona-se com o prognóstico de risco de saúde. A ava-
liação da composição corporal tem recebido importância cada vez maior 
devido ao papel dos componentes corporais na saúde humana (MOESCH 
JR.; PEDERNEIRAS, 2013).

O excesso de gordura corporal e sua distribuição centralizada no cor-
po, cintura e quadril, se destacam pela influência no aparecimento das 



328 Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

doenças cardiovasculares pelo fato de ser forte preditora da quantidade de 
gordura visceral (PEREIRA; SICHIERI; MARINS, 1999).

As atividades aquáticas, em especial, a hidroginástica, vêm se tornan-
do uma das atividades mais procuradas visando combater estes fatores de 
riscos na fase adulta e na terceira idade (MOESCH JR.; PEDERNEIRAS, 
2013; SCARABEL, 2013; SOVA, 1998). 

Extensão Universitária “Natação na Unesp” – 
nossas frentes de atuação

No projeto de extensão “Natação na UNESP”, visamos estender a 
prática de atividades aquáticas buscando atingir diferentes objetivos, tais 
como: o combate ao sedentarismo e obesidade; melhoria do condiciona-
mento físico, aprendizagem, benefícios à saúde, bem estar e convivência 
social, dentre outros.

O objetivo do projeto de extensão foi incluir a prática de atividades 
aquáticas na rotina de vida das pessoas visando à melhoria no seu desem-
penho na água e motivar a continuidade da prática. A partir deste contex-
to, propusemos dois projetos de extensão na Unesp Bauru, sendo denomi-
nadas duas frentes de atuação do projeto, ilustradas na Figura 02 a seguir:

1. “Natação para Pessoas com Deficiência”, que se propõe como ob-
jetivo incluir a prática de atividades aquáticas no rotina de vida da PCD, 
visando a adaptação, reabilitação (em alguns casos), aprendizagem e aper-
feiçoamento dos movimentos corporais no ambiente aquático; e

2. “A Prática da Natação na Unesp Bauru: Da adaptação ao meio lí-
quido ao treinamento de técnicas”, que engloba o processo ensino aprendi-
zagem dos estilos de natação e no caso das aulas de hidroginástica, a busca 
por saúde, controle postural e combate ao sedentarismo são objetivos co-
muns para diferentes faixas etárias.
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Figura 2: Esquema gráfico do organograma do Projeto de Extensão Universitária “NATAÇÃO 
NA UNESP”, com as frentes: Natação para Pessoas com Deficiência (Aprendizagem e 
Aperfeiçoamento/ Treinamento); e Prática da Natação na Unesp, com aulas de Iniciação, 
Aperfeiçoamento e Hidroginástica, todas oferecidas à comunidade local (interna e externa à 
Unesp Bauru), sob coordenação do Prof. Dr. Milton Vieira do Prado Jr, DEF/ FC, Unesp Bauru.

Em ambos os casos, buscamos propor uma avaliação do nível de de-
sempenho e características físicas dos praticantes, que abordaremos neste 
capítulo. Em especial ênfase na avaliação do desempenho dos inscritos no 
projeto, que visa o processo ensino aprendizagem da natação e da avalia-
ção do perfil antropométrico dos praticantes de hidroginástica, aspectos 
que daremos maior ênfase no decorrer do texto.

Método e procedimentos

Em ambas as frentes de trabalho, nosso trabalho consiste de estudo 
qualitativo de observação direta da realidade investigada, sendo que a aná-
lise da evolução do comportamento motor dentro do meio líquido é obser-
vada a partir da aplicação de uma avaliação motora dos participantes nos 
últimos dois anos do projeto, comparando seu nível de desempenho motor 
na água no início das atividades e após o período de prática.
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Sujeitos Participantes

 Inscreveram-se e participaram do projeto:
• 80 sujeitos na atividade de Hidroginástica;
• 60 sujeitos na fase de adaptação e aprendizagem dos estilos da 

natação;
• 60 sujeitos no aperfeiçoamento/ treinamento e prática livre;
• 15 sujeitos na natação máster.

O programa de natação visou à adaptação ao meio líquido e o domínio 
corporal na água, buscando a iniciação, aprendizagem, aperfeiçoamento 
dos estilos da natação, bem como a melhora do bem estar físico e condi-
cionamento dos praticantes de hidroginástica.

A análise qualitativa foi realizada durante as aulas, realizadas pelos 
professores, a partir da descrição dos estilos, realizada por Palmer (1990) 
e Catteau e Garrof (1990).

No caso dos iniciantes, foi feita a análise da respiração, flutuação e 
propulsão durante 25 m. Já aos participantes que estavam no aperfeiçoa-
mento, foi solicitado nadar 50 metros dos 04 estilos, ou pelo menos 25m 
para aqueles que avaliavam não conseguir terminar o percurso inicial.

As tentativas de execução dos participantes foram gravadas para aná-
lise posterior do tempo de saída, virada, o número de braçadas executadas, 
a velocidade de execução; bem como o tempo total, visando verificar o 
nível de desempenho do grupo. 

Em relação aos praticantes de Hidroginástica, além de uma anam-
nese inicial foi analisado o conjunto de características antropométricas 
dos inscritos. Foram avaliados 53 participantes de projeto de extensão de 
Hidroginástica na UNESP em Bauru–SP. A amostra continha 44 mulheres 
e 09 homens. Todos assinaram o termo de consentimento livre e esclareci-
do. 07 não compareceram aos dias de avaliação.

Foram coletados os dados de circunferência de cintura e quadril, al-
tura e peso. Foram calculados o Índice de Massa Corporal (IMC) e Razão 
Cintura Quadril (RCQ), e os dados comparados com tabelas de referencia 
divididos por idade proposto por Pitanga (2005).
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No caso da Natação para Pessoas com Deficiência, foi aplicada a ava-
liação em 16 sujeitos vinculados ao Centro Especializado em Reabilitação, 
instituição parceira no projeto, que atende PCDs com deficiências varia-
das (Síndrome de Down, Paralisia Cerebral, Deficiência Múltipla, TCE, 
Deficiência Intelectual).

O protocolo aplicado de Prado Jr., et al. (2012) subdivide o desempenho 
na água em 5 níveis: I- Adaptação ao meio líquido-introdução as habilida-
des aquáticas; II- Habilidades fundamentais; III- Desenvolvimento dos na-
dos; IV- Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nados; V- Refinamento, 
aperfeiçoamento e desenvolvimento dos nados.

As aulas foram realizadas semanalmente, na piscina aquecida (figura 
03 e 04) do DEF-FC-Unesp Bauru, de 25m por 17m e com profundidade 
entre 1,40m a 1,80m, com rampa de acesso e facilidades inclusivas.

Figura 3 e 4: Imagens de momentos de aulas e treinamentos. À esquerda, praticantes do aper-
feiçoamento/treinamento adulto. À Direita, atividades de iniciação aquática com crianças.
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Resultados e discussão

Natação

Fica evidente a evolução dos participantes a partir do período de prá-
tica, como esperado pela literatura e como objetivo dos projetos de exten-
são, demonstrando a priori que é possível melhorar o nível de habilidade 
motora na água a partir da prática regular da atividade como previsto por 
Freudenhein, Gama e Carredo (2003). 

Os inscritos no processo de adaptação e aprendizagem, a maioria 
dominaram o controle da respiração, flutuação ventral e o deslocamen-
tos com movimentos de pernas e braços, já iniciando a coordenação do 
estilo crawl e costa de forma rudimentar como previsto na proposta de 
Freudenhein (1995) podendo ser classificados segundo a proposta de 
Schmidt e Wrisberg (2001) no estágio inicial da aprendizagem onde ainda 
não ocorre o controle motor eficiente com minimo dispendio de energia. 

Cerca de 10% dos inscritos ainda se apresentaram com dificuldade de 
domínio corporal na água influenciado principalmente pela falta de co-
ordenação da respiração durante a flutuação e propulsão no meio líquido 
quer seja na iniciação dos movimentos dos estilos crawl e costas.

Resultado este segundo Palmer (1990), Catteau e Garoff (1990), Lima 
(1999) e Velascos (1994), totalmente esperado, pois muitos adultos evitam 
a entrada no meio líquido, principalmente devido ao medo de se afogar. 

Benda (1999) argumenta que a reeducação respiratória é um dos prin-
cipais objetivos que as pessoas buscam a natação. Conseguir dominar a 
respiração e reforçar que a pessoa sobrevive ao meio líquido, romper este 
receio é uma das grandes conquistas para quem não sabe nadar. Portanto, 
ter observado esta dificuldade é importante para individualizar o trabalho 
e planejar as atividades respeitando o tempo de evolução de cada pessoa 
nas aulas. 

 Na fase de aprendizagem e aperfeiçoamento, ficou evidente a melhoria 
no desempenho dos estilos melhorando a coordenação dos movimentos e 
principalmente a dminuição no ciclo de braçadas na execução de 25m dos 
estilos crawl e costas o que demonstrou a melhora qualitativa na utilização 
das forças propulsoras do corpo no meio líquido, conforme esperado por 
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Palmer (1990) na sequência do processo de aprendizagem e a partir da 
Prática conforme previsto por Schmith e Wrisberg (2001). 

Quando avaliamos o desempenho dos alunos classificados na fase 
de aperfeiçoamento, foi possível verificar uma análise temporal, já que a 
maioria consegue deslocar-se consecutivamente por 25 ou 50m realizando 
os estilos de natação.

Um dado inicial importante é que dos 36 participantes, 20 (55,6%) de-
les se dispuseram a nadar as provas de 50m. Destacamos também, que dos 
que se propuseram a nadar 50 metros somente 10 (35%) conseguiram rea-
lizar os 04 estilos, reforçando a idéia da necessidade de aperfeiçoamentos e 
para alguns a aprendizagem dos estilos peito e borboleta.

Quando analisamos os dados temporais tanto nos 50m como no 
25m, verificamos que em média o desempenho no estilo crawl foi mais 
veloz que os demais estilos: 50m (crawl 47,01±12,1; costas 64,17±18,07; 
peito 65,68±16,14; borboleta 56,57±12,5); 25m (crawl 28,29±5,46; costas 
37,54±9,8; peito 40,77±11,71; borboleta 33,17±5,93).

 Observando os dados, nota-se que o estilo borboleta em média teve os 
tempos melhores que os estilos costas e peito, porém reforçamos que ape-
nas 10 sujeitos realizaram o estilo borboleta e provavelmente possuem me-
lhor desempenho que os demais participantes. Isto é reafirmado quando 
correlacionamos os tempos entre o estilo crawl e os demais e verificamos 
que em todos os casos obtivemos um r > 0,83, portanto, aquele que teve 
melhor desempenho no estilo crawl, manteve a tendência de ser melhor 
nos demais estilos.

 Uma forma de entender as diferenças entre os participantes foi com-
parar a maior velocidade com a menor obtida nos estilos: velocidade má-
xima e mínima (crawl - 1,54 e 0,64; costas - 1,15 e 0,45; peito – 1,07 e 0,45; 
borboleta - 1,16 e 0,64). Portanto, as diferenças individuais são significati-
vas entre os sujeitos e isto fica reforçado quando verificamos a variabilida-
de que ocorre no tempo de saída e virada dos estilos. 

No estilo crawl a média do tempo de saída foi de 4,03s (minimo de 1s 
e máximo de 9s). Já o tempo de virada teve a média de 5,4s (mínimo de 1s 
e o máximo de 6s). Outro fator númerico que expressa a técnica executada 
pelos sujeitos e evidencia as diferenças temporais são em relação ao núme-
ro de ciclo de braçadas executadas em 25 metros. 
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Verificamos que em média foram realizados 11,38 ciclos, sendo que 
o mínimo de ciclos foi de 7 ciclos e o máximo foi de 17 ciclos. Neste caso 
quanto mais braçadas executadas, significa que o sujeito foi menos eficien-
te e teve que se esforçar mais. 

Tais diferenças também foram encontradas nos estudos de Cardoso 
(2011) e Pires e Pelegrinotti (2010), sendo que as diferenças encontradas 
em atletas foram menores das observadas no presente estudo. Desta forma, 
existem diferenças gritantes no desempenho influenciado pela diferença 
na idade dos participantes, tempo de prática e principalmente nível de exe-
cução dos estilos, que justifica nossas frentes de atuação subdivididas em 
aprendizagem/iniciação dos estilos e treinamento/ aperfeiçoamento, tanto 
para pessoas com quanto sem deficiência.

Para buscarmos equiparar o nível de desempenho e/ou melhorar o de-
sempenho daqueles mais eficientes nestes testes será necessário melhorar 
o tempo obtido pelos sujeitos durante o nado a partir de uma economia 
de movimento, diminuir o ciclo de braçadas, aumentar o a velocidade de 
nado e otimizar desempenho no tempo de saída e virada: aspectos a serem 
trabalhados nas etapas seguintes do treinamento/ aperfeiçoamento. 

Desta forma, é indicado que estas variáveis sejam treinadas nesta etapa 
e constantemente avaliadas para acompanhar a melhora do desempenho 
tanto na aprendizagem como no aperfeiçoamento dos estilos de nado.

Hidroginástica

Já no caso da hidroginástica é evidente a mudança do comportamento 
na vida diária dos inscritos, sendo que relatam claramente a disposição e o 
interesse em ampliar os dias de prática. 

Verificamos que a média de idade dos homens foi de 47,7±9,17 e mu-
lheres 52,72±11,48, portanto podendo ser classificados entre a fase de adul-
to jovem e início da terceira idade.
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Figura 5: Imagens de momentos de aulas de hidroginástica. Dois momentos: à esquerda, ativi-
dade com deslocamentos livres e sem materiais. À direita, exercícios com uso de materiais adap-
tados com jogos, músicas e brincadeiras. Observa-se a grande incidência de senhoras (adultos 
sexo feminino) nas atividades.

A maioria são senhoras na terceira idade (Figura 5), que estimularam 
outras pessoas a participar, a partir da identificação de melhoria ocorrida 
com a prática o que levou a uma lista de espera de cerca de 50% das va-
gas do projeto, que demonstram aceitação e necessidade de continuidade e 
ampliação de horários, para mais atendimentos e demandas.

 Fica evidente a partir dos relatos na anamnese a melhoria na execução 
dos movimentos, ritmo da aula e nas variáveis do condicionamento físico, 
principalmente no condicionamento aeróbio e resistência muscular loca-
lizada dos praticantes apontadas pelos próprios praticantes após o período 
de prática como é esperado por Fernandes e Costa (2006). 

Os resultados apresentaram ainda que 57% das mulheres e 89% dos 
homens apontaram “Condição Física” como objetivo principal para parti-
cipar das aulas de hidroginástica. Em relação á prática de outras atividades 
físicas além da hidroginástica, 78% Homens e 55% Mulheres não praticam 
nenhuma outra atividade como esperado no estudo de Bonachela (1994). 
Ou seja, a hidroginástica é um importante aspecto facilitador para comba-
ter o sedentarismo e a obesidade adulta. Daí sua importância como práti-
ca extensionista a ser oferecida à comunidade interna e externa da Unesp 
Bauru.
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Em relação ao risco cintura quadril (RCQ), verificamos que 83% 
das mulheres e 50% dos homens encontram-se com risco alto e muito 
alto. Dados preocupantes, porém semelhantes aos estudos de Moesch e 
Pederneiras (2013) e Scarabel (2013): em relação à avaliação do IMC e da 
RCQ, os dados obtidos revelam que os participantes em sua maioria es-
tão classificados acima do peso corporal ideal esperado para a faixa etária 
Mulheres 77% e Homens 80%, sendo que foram encontrados sujeitos já em 
grau de obesidade.

Dentre os participantes, notamos que 59% das Mulheres e 33% dos 
Homens são hipertensos e 41% das Mulheres são diabéticas. Dentre os 
Homens, nenhum dos participantes é diabético. Estes fatores necessitam 
acompanhamento para o desenvolvimento das aulas, bem como para ve-
rificar evidente melhoria nestes fatores a partir da prática e orientação 
médica.

Na análise realizada com a introdução da Natação para Pessoa com 
Deficiência, dados importantes merecem atenção e destaque nesse mo-
mento. Primeiro deles é que 100% melhoraram sua autonomia, dentro das 
possibilidades que o tipo de deficiência impunha inicialmente. 

Portanto, foi prazeroso observar e ser relatado pelos participantes que 
se sentiam mais seguros, sem medo desde a chegada à piscina, entrada na 
água, deslocamento na água; mesmo que alguns ainda necessitavam do 
auxílio individualizado do professor e/ou monitor(es).

Destacamos a rápida adaptação na respiração dos participantes classi-
ficados nos níveis I e II (40%), porém estes ainda aprentaram dificuldade 
na coordenação motora dos movimentos dos estilos. 50% dos participan-
tes no projeto encontravam-se entre no Nível III, onde dominavam os mo-
vimentos dos estilos crawl e costas, necessitam evoluir na economia de 
força e menor tensão muscular durante a execução dos movimentos. 

Um dado que demonstra a potencialidade e a superação dos limites 
imposto pelo pela deficiência foi que 10% dos alunos já encontram-se no 
nível 04, no qual iniciam a fase de aumentar a distância a ser nadada, vi-
sando o aumento da resistência, domínio da virada dos estilos crawl e cos-
tas e início dos estilos borboleta e peito.

Ficou evidente a necessidade de organizarmos a prática conforme o 
desempenho e limitação de cada participante. Observamos também, no 
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dia-a-dia a melhora da auto-estima, do interesse pela atividade e do desejo de 
evoluir no desempenho na água, o que demonstra que a natação já faz parte 
de sua rotina, conforme esperado por Prado Jr. et al. (2004) e Keberj (2002).

Considerações finais

Os resultados obtidos a partir da prática demonstraram que os obje-
tivos definidos nos projetos de extensão estão sendo alcançados, em espe-
cial, quanto à melhoria no desempenho motor na água e no condiciona-
mento físico, nas duas frentes de atuação. O mais evidente é que muitos 
dos inscritos permanecem no projeto sinalizando que a atividade aquática 
realmente foi incluída na sua rotina de vida. Desta forma, é prioridade a 
necessidade de continuidade do projeto e sua ampliação, em virtude da 
adesão e de essas atividades serem as principais atividades regulares e su-
pervisionadas deste público.

Em relação aos praticantes de hidroginástica pudemos verificar que a 
procura pela modalidade na sua maioria aponta a saúde, combate a obe-
sidade, melhora na qualidade de vida como meta. O acompanhamento da 
prática da hidroginástica e seu impacto nas variáveis analisadas serão de-
cisivos para que os objetivos pessoais sejam atingidos.

Em relação a Pessoa com Deficiência (PCD), os resultados superam a 
melhoria do controle corporal na água, influencia diretamente a autoesti-
ma, motivação e a mudança da expressão “eu não consigo” por iniciativas 
de tentativa, além é claro do avanço nas tarefas motoras no meio líquido, 
tanto para PCDs com deficiência intelectual, quanto físico-motora.

Fica evidente que o tipo de deficiência influencia no desempenho aquá-
tico e na seleção para continuidade no treinamento. Porém, a continuidade 
da estimulação é fundamental para superar as limitações, dominar o medo 
e melhorar o desempenho aquático e, sendo assim, poderíamos indicar 
participantes do projeto para as turmas do treinamento. Assim, seria fun-
damental realizar a classificação funcional dos participantes para definir 
objetivos, metas e conversar com a PCD sobre o real interesse em iniciar 
um programa de treinamento com o aumento na frequência, volume e in-
tensidade do treinamento. 
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Figura 6: Imagens de uma reportagem sendo feita nas dependências do DEF-FC, Unesp Bauru, 
com entrevista a uma das atletas do projeto, usuária da SORRI Bauru, em virtude de seu desta-
que em competições e participação no projeto após Acidente Vascular Encefálico.

Evidencia-se também, a necessidade de uma avaliação periódica para 
adequação da estimulação da PCD, quer seja evidenciando suas potencia-
lidades, bem como entendendo seus limites. Por ser tratar de um projeto 
em continuidade onde alguns participantes permaneceram durante os úl-
timos anos, podemos inferir que a natação foi incluída na vida da PCD, o 
que é fundamental numa sociedade que almeja ser inclusiva.

Reafirmamos que, conforme a literatura, será prioritária a criação do 
vínculo entre a pessoa com deficiência e o professor/treinador, bem como 
o conhecimento sobre a deficiência, as adaptações necessárias no processo 
ensino-aprendizagem para atingir os objetivos. Vale também ressaltar a 
inserção do projeto em reportagens na mídia local e regional, com partici-
pantes em diversas competições e trazendo resultados para o município de 
Bauru e suas parceiras de projeto (Figura 06, na página anterior).

Com base nesses dados, desde o oferecimento da possibilidade da prá-
tica de atividades aquáticas, passando pela avaliação dos inscritos, apli-
cação das aulas e avaliação dos resultados, é possível estimular o desen-
volvimento de pesquisa quer seja para analisar o processo pedagógico da 
atividade bem como enfatizar os benefícios da prática da natação na vida 
das pessoas.
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Assim, com envolvimento dos estudantes na execução do projeto, po-
demos vivenciar a articulação do ensino, pesquisa e extensão tão esperado 
no âmbito universitário.
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Motivação e Justificativa para implantação do projeto

Atualmente parte da população, especialmente crianças e adolescentes 
ficam ociosas fora do período escolar, por não ter acesso às atividades que 
estimule preencher o tempo vago. Também carentes de políticas sociais de 
atendimento que garantam o acesso ao lazer, cultura, esporte, cidadania e 
educação. Diante desse contexto, tornam-se necessárias ações preventivas 
que atendam a demanda implantando projetos nas áreas de: educação, es-
porte, cultura, lazer, saúde e cidadania garantindo melhoria na qualidade 
de vida dessas crianças e adolescentes.

Baseado nos fatos referidos, a implantação do Projeto de Extensão 
“Ginástica se aprende com brincadeira e arte” visa proporcionar às crian-
ças, condições adequadas de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo 
e social. O referido Projeto consiste em envolver professores, pesquisado-
res, alunos e a comunidade da cidade de Bauru, com a perspectiva de forta-
lecer os vínculos entre a UNESP e a comunidade local. O desenvolvimento 
deste contribuirá com a formação docente e discente, comprometendo-se 
com a sociedade, ao proporcionar condições de flexibilização das ativida-
des que atendem as necessidades destes moradores, em busca de melhores 
condições de saúde, bem estar e qualidade de vida. 
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Ao implementar a utilização dos equipamentos e dependências da 
UNESP, a mesma, estará otimizando os investimentos efetuados, além de 
propiciar à comunidade local a oportunidade de vivenciar programas es-
portivos de qualidade. Esse tipo de situação mostra a importância do papel 
da UNESP em devolver a sociedade os resultados de suas ações, e desta 
forma, contribuir com a formação de um futuro cidadão crítico e criativo, 
compromissado com a transformação da realidade que está a sua volta.

Contextualização Teórica 

Para crianças e adolescentes o esporte constituiu-se como meio de 
interação social, na maioria das vezes sua participação está vinculada a 
razões internas tais como: apreciam a competição, gostam de ação e exci-
tação, sentem-se bem quando desempenham ou mostram as habilidades 
e apenas se divertem (BERTUOL; VALENTINI, 2006; GOUVÊA, 2001).

De acordo com a literatura especializada, no período entre 5 e 10 anos 
de idade aproximadamente, a criança deve experimentar os mais varia-
dos tipos de movimentos, o que inclui as diversas atividades motoras, esta 
prática estimula o desenvolvimento das habilidades básicas (correr, sal-
tar, arremessar, rolar, chutar), as quais constituem alicerce para a apren-
dizagem das habilidades específicas presentes em todas as modalidades 
(GALLAHUE; OZMUN, 2005; MALINA; BOUCHARD; BAR-OR, 2009). 

Segundo Gallardo (2003) a infância caracteriza-se por concentrar co-
nhecimentos fundamentais para o restante do desenvolvimento humano, 
pois é nessa fase da vida que o ser humano forma sua base motora para a 
realização de movimentos mais complexos posteriormente. Neste momen-
to é importante que as crianças e adolescentes tenham um bom acompa-
nhamento no seu desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. Pode-se 
dizer que o nível de habilidades que os indivíduos conseguem alcançar 
depende das capacidades que estes trazem consigo para a situação da ta-
refa e a quantidade e qualidade de suas experiências práticas (SCHMIDT; 
WRISBERG, 2010). 

Portanto, devem-se discriminar os elementos fundamentais para 
motivar o aprendiz à prática de atividades motoras, para ser um agente 



343Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

transmissor dos valores educacionais que contribuam com seu desenvolvi-
mento global (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006). Para adquirir e man-
ter um estilo de vida saudável é necessário que crianças e adolescentes se 
sintam motivados a participarem de programas de práticas de atividades 
físicas e esportivas informais (VERARDI, et al. 2007). 

Neste caso o professor de Educação Física tem papel fundamental ao 
elaborar programas adequados, respeitando as características, necessida-
des e interesses dos indivíduos. Para que isso ocorra, torna-se necessário 
propor meios de avaliar crianças e adolescentes durante a realização de 
atividades motoras, a fim de diagnosticar e elaborar programas condizen-
tes com a população que se pretende trabalhar. Com o propósito de obter 
subsídios às condições reais, respeitando as necessidades individuais e o 
nível de maturação que se encontram estes indivíduos. As experiências 
adquiridas por meio da prática da Ginástica Artística pode se tornar em 
um aspecto importante de motivação para as crianças, desde que seja um 
instrumento que venha auxiliar o seu desenvolvimento, objetivando o ca-
ráter dos valores educativos e na formação da preparação de seu futuro. 

Diante desse contexto, o presente capítulo se propõe a relar a expe-
riência do Projeto de Extensão “Ginástica se aprende com brincadeira e 
Arte”. O Projeto se propôs a oferecer conhecimento teórico e prático, para 
crianças entre 5 e 10 anos de idade, de ambos os sexos, sobre a modalidade 
esportiva de Ginástica Artística. Por meio da Ginástica Artística, desen-
volver ações que contemplam as necessidades de educação, saúde, desen-
volvimento motor, integração social, que favoreçam o desenvolvimento 
bio-psico-social e a melhoria de sua qualidade de vida.

Caracterização dos participantes do projeto

As atividades foram desenvolvidas na Praça de Esportes do 
Departamento de Educação Física, Campus UNESP/Bauru, e atendeu 
aproximadamente 50 crianças, de ambos os sexos, entre 5 e 10 anos de 
idade. Pertencentes das Escolas da Rede Pública e Privada, filhos de fun-
cionários e professores da UNESP e da comunidade local. Os participantes 
foram divididos em faixas etárias de acordo com a idade (4, 5 e 6 anos de 
idade) (7, 8, 9 e 10 anos de idade). 
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Como estruturar o programa para iniciantes a 
Ginástica Artística?

A programação das aulas para aprendizagem em diversas modali-
dades esportivas deve propor orientação coerente, respeitando os níveis 
de desenvolvimento biológico, psicológico e social dos alunos (FREIRE, 
2003). A transmissão desse patrimônio cultural da humanidade, o esporte, 
deverá ocorrer procurando-se adaptar o nível de atividade ao estágio de 
desenvolvimento da criança. Portanto, devem-se discriminar os elementos 
fundamentais para motivar o aprendiz à prática esportiva, para ser um 
agente transmissor dos valores educacionais que contribuam com seu de-
senvolvimento global (VERARDI; DE MARCO, 2008).

Diante desta reflexão, as aulas foram ministradas duas vezes por se-
mana, com duração de sessenta minutos cada sessão. A organização, o 
planejamento e a aplicação dos programas e conteúdos durante as aulas 
foram realizados pelos bolsistas e voluntários do Projeto, juntamente com 
o Coordenador do mesmo, de acordo com a proposta de Freire (2003). As 
aulas determinadas e orientadas por faixa etária, favorecendo as questões 
lúdicas por intermédio de atividades recreativas (figura 1 e 2). A prática 
lúdica informal objetiva a participação da maioria da população, pois res-
peitam suas capacidades e limitações, o esporte passa a ser uma prática e 
não objetiva resultados esportivos (FERRAZ, 2002).

Figura 1: Proposta de planejamento das aulas. Fonte: dos autores.
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Inicialmente o principal objetivo dessas práticas foi contribuir com o 
desenvolvimento motor dos padrões fundamentais de locomoção, equi-
líbrio e manipulação. Posteriormente, com a participação no projeto foi 
ampliar o aprendizado das habilidades específicas inerentes a Ginástica 
Artística (figura 2). 

Figura 2: Conteúdos desenvolvidos nos Estágios de Preparação Pedagógica e Estágio de 
Preparação Esportiva. Fonte: dos autores.

A Ginástica Artística com propósito formativo colabora para o desen-
volvimento psicomotor da criança, por meio do incentivo familiar e nas 
experiências motoras variadas. Tem como objetivos o prazer, a alegria e 
interação, procura despertar o interesse e o gosto pela participação de vá-
rias modalidades esportivas (KREBS, 1992; GALLAHUE; OZMUN, 2005; 
FREIRE, 2003). Sendo assim, os conteúdos a serem desenvolvidos pelo re-
ferido projeto de Ginástica Artística foram atribuídos mediante dois está-
gios (figura 2) baseados em propostas de Krebs, (1992); Gallahue e Ozmun, 
(2005) e Freire (2003). O primeiro denominado de Estágio de Preparação 
Pedagógica subdividido em dois níveis: Nível 1: (4, 5 e 6 anos de ida-
de) e Nível 2: (7 e 8 anos de idade) e o segundo Estágio de Preparação 
Esportiva (9 e 10 anos de idade).

No Estágio de Preparação Pedagógica foram desenvolvidas ações 
motoras básicas da Ginástica Artística com caráter formativo como: 
Rolamentos (frente e trás), Parada de cabeça e Parada de mãos, Ponte 
(frente e trás), Roda e Rodante (figuras 3 e 5). 
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Figura 3: Atividades desenvolvidas no Estágio de Preparação Pedagógica. Fonte: dos autores.

No Estágio de Preparação Esportiva objetivou proporcionar a experi-
ência de habilidades motoras mais complexas (como: Reversão, Flic-flac, 
Mortal e Saltos), bem como, contato com os equipamentos específicos da 
Ginástica Artística (figuras 4 e 5). 
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Figura 4: Atividades desenvolvidas no Estágio de Preparação Esportiva. Fonte: dos autores.

Figura 5: Habilidades básicas da Ginástica Artística. Fonte: dos autores.
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Cabe destacar que para obter a progressão entre os Estágios, os alunos 
eram constantemente avaliados por meio da sua capacidade individual em 
dominar os elementos gímnicos de solo presentes no programa. Esta ava-
liação foi baseada nos aspectos técnicos e erros a serem evitados propostos 
por Araújo (2012). Sobretudo, avaliar torna-se importante, pois possibilita 
um diagnóstico do aluno no inicio da programação, detecta deficiências 
(permitindo uma orientação para superá-las) e acompanha o progresso 
dos indivíduos analisados. 

Apesar da classificação, pode-se dizer que o nível de habilidades que 
os indivíduos conseguem alcançar depende das capacidades que estes tra-
zem consigo para a situação da tarefa e a quantidade e qualidade de suas 
experiências práticas (SCHMIDT; WRISBERG, 2010).

No caso da ginástica artística as habilidades específicas inerentes à 
modalidade, são realizadas em diferentes aparelhos, ou seja, existe varia-
ção do ambiente onde será realizada a tarefa. Nota-se na ginástica artísti-
ca que diversos elementos (ex: rolamento, ponte, roda, etc.) inicialmente 
realizados no solo, ambiente considerado mais seguro, posteriormente 
observa-se a transferência dessas habilidades em diversos aparelhos (ex: 
trave, argolas, salto sobre a mesa, etc.). Para haver tal transferência de am-
biente, o aprendiz deve se sentir bem, seguro do movimento num primei-
ro ambiente menos complexo, para poder posteriormente experimentar 
o movimento em ambiente que requer grau mais elevado do seu domínio 
corporal. 

Ao estruturar os programas de prática da Ginástica Artística com o 
objetivo de desenvolver habilidades motoras através dos movimentos gi-
násticos, objetiva-se o caráter formativo, seus conteúdos não valorizam há 
exigência de alto padrão técnico e aborda a atividade de forma lúdica e 
espontânea (NUNOMURA; TSUKAMOTO, 2009.)

Pode-se considerar que, praticar e aprender Ginástica Artística são 
ações estreitamente relacionadas de uma atividade livre, alegre, agradável 
e divertidas. Por meio de elementos básicos da Ginástica Artística, procu-
rou-se durante a realização das aulas desenvolver ações que contemplam 
as necessidades de educação, saúde e desenvolvimento motor (SCHMIDT; 
WRISBERG, 2010). 
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As experiências adquiridas 

Ao final do projeto, no mês de dezembro, foi realizado o I Festival 
de Ginástica Artística do Projeto “Ginástica se aprende com brincadeira e 
arte” e oportunizou a todos os pais e familiares presentes, integração e ob-
servação da demonstração das habilidades apreendidas pelas crianças no 
decorrer do projeto (figura 4). O esporte é um agente importante no pro-
cesso de socialização de crianças, influenciados pelos familiares, profes-
sores, técnicos e amigos. Dessa maneira devemos analisar o envolvimento 
entre a criança e o esporte, de maneira muito cuidadosa, apresentando os 
requisitos necessários para o efetivo envolvimento com a prática esportiva. 

O incentivo e o acompanhamento dos pais constituem em fatores ge-
radores de prazer e satisfação das crianças e adolescentes principalmente 
durante a prática esportiva. Esta idéia é corroborada por Herris (1996, p. 
89), ao afirmar que, “a criança e o adolescente pode almejar certas realiza-
ções não pelo prazer da perícia, mas a fim de obter a aprovação parental”.

As experiências adquiridas por meio da prática da Ginástica Artística 
podem se tornar em um aspecto importante de motivação para as crian-
ças, desde que seja um instrumento que venha auxiliar o seu desenvol-
vimento, objetivando o caráter dos valores educativos e na formação da 
preparação de seu futuro. Não só o ambiente externo é importante para o 
desenvolvimento da criança, principalmente o ambiente interno represen-
tado pela família, assume um papel de fundamental importância ao longo 
desse período, é dela que as crianças recebem afeto, carinho e estímulos, 
e adquire estrutura suficiente para outras ambientes. Os adultos devem 
participar da vida das crianças, mostrando interesse pelas suas descober-
tas, questionamentos, o desenvolvimento infantil adequado depende da 
família (CRIPPA et al, 2003).
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Figura 6: I Festival de Ginástica Artística do Projeto “Ginástica se aprende com brincadeira e 
arte”. Fonte: dos autores.

As experiências adquiridas por meio da prática da Ginástica Artística 
pode se tornar em um aspecto importante de motivação para as crianças, 
desde que seja um instrumento que venha auxiliar o seu desenvolvimento, 
objetivando o caráter dos valores educativos e na formação da preparação 
de seu futuro (VERARDI; DE MARCO, 2008). Diante desse cenário, o 
presente Projeto se propôs a ensinar Ginástica com “brincadeira e arte”. 

Considerações Finais

Baseado nos fatos referidos, a implantação do Projeto Ginástica se 
aprende com brincadeira e arte, entende-se que proporcionou às crianças, 
condições adequadas de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e 
social. Contribuiu também, nas interações e convivência com a comuni-
dade, marcando valores de cooperação, dignidade, respeito e garantindo a 
efetivação dos direitos de cidadania.
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Cabe destacar também, que os resultados obtidos neste projeto podem 
proporcionar implicações práticas significativas; como a elaboração de no-
vas propostas pedagógicas, para melhor orientar e planejar os conteúdos 
das aulas e dos programas de iniciação esportiva, para utilização dos pro-
fissionais de Educação Física e técnicos, em benefício da integração entre 
o ambiente da prática da Ginástica Artística e as crianças e adolescentes.

Os resultados obtidos neste projeto também proporcionaram impli-
cações práticas significativas, na formação dos alunos (bolsistas e volun-
tários), pois, ofereceu possibilidades de apropriação do conhecimento por 
meio do ensino, da iniciação e aprofundamento científico e da extensão, 
contribuindo para o domínio das competências de natureza técnica ins-
trumental estruturada a partir de uma atitude crítica reflexiva e habilida-
des necessárias à atuação profissional, em consonância com as exigências 
da sociedade atual.
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23
Ginástica para Todos na Escola Estadual 

Prof. Ayrton Busch: possibilidades na 
formação docente em  

Educação Física Escolar

RUBENS VENDITTI JUNIOR1

MARCOS GABRIEL SCHUINDT ACACIO1

Apresentação

O projeto de extensão universitária de “Ginástica Geral/ Ginástica 
para Todos (GG/GPT) na Escola”, oferecido pelo Departamento de 
Educação Física da Unesp Bauru, envolve a comunidade escolar e local, 
facilitada pelas modalidades que permitem o convívio com as diferen-
ças e com a diversidade humana. A unidade escolar contemplada foi a 
Escola Estadual Professor Ayrton Busch, escola que atende 1.200 alunos 
nos níveis de Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) ao Ensino 
Médio. O projeto é desenvolvido desde Agosto de 2014 (terceira edição 
em 2016) na referida unidade escolar, duas vezes por semana, todas as 
terças e quintas-feiras, atendendo uma turma de 40 alunos crianças e 
adolescentes do 7° ano do Ensino Fundamental (anos iniciais) à 2ª Série 
do ensino médio. Em nosso grupo ginástico, dos 40 alunos, possuí-
mos dois alunos com algum tipo de deficiência e/ou necessidade espe-
cial, sendo um aluno do 8º ano do Ensino Fundamental (anos finais) 
com deficiência física e uma aluna da 2º serie do Ensino Médio, que 

1 Laboratório de Atividade Motora Adaptada, Psicologia e Pedagogia do Esporte/ Grupo 
de Estudos, Extensão e Pesquisas em Pedagogia do Esporte Adaptado - Faculdade de 
Ciências/ Depto. Ed. Física, UNESP BAURU (LAMAPPE/ GEPPEA-DEF/FC).
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possui surdez severa. A metodologia ocorreu por meio da realização 
de atividades e práticas corporais sistematizadas, a fim de desenvolver 
as capacidades motoras necessárias ao desempenho da GPT, elemen-
tos rítmicos das danças e práticas corporais expressivas, desenvolvendo 
composições coreográficas e grupos de apresentação. Em nossas inter-
venções sempre nos atentamos em articular e realizar atividades in-
clusivas, de modo a favorecer o processo de ensino-aprendizagem con-
templando alunos com e sem deficiência, para que as tarefas propostas 
possam inserir todos à cultura corporal de movimento e que estes pos-
sam apropriar-se dos conteúdos por meio da realização de vivências 
que não façam jus a nenhuma limitação e/ou restrição que o impeçam 
de participar. O programa de extensão atual possui como base a arti-
culação com ensino e pesquisa, uma vez que surgiu do contato discente 
em disciplinas na graduação e sua aplicação na extensão com bolsistas 
por dois anos e meio, além de compor-se como atividade e tema de es-
tudo em nosso laboratório e grupo de pesquisa (LAMAPPE/ GEPPEA 
– DEF/FC). Oferecemos a esses 40 participantes (crianças e adolescen-
tes) possibilidades de apropriação dos conteúdos pertencentes à cultu-
ra corporal de movimento, favorecendo também a interação social a 
partir da participação da comunidade local, estimulando o protago-
nismo juvenil e o respeito e convívio com as diferenças e a diversidade 
humana. A proposta deste ano, além da ampliação dos bolsistas e aten-
dimentos, trouxe também como fruto uma iniciação científica e espaço 
para pesquisas e intervenções (03 trabalhos de conclusão de curso de 
graduação e alguns alunos colaboradores e voluntários), facilitadas pela 
parceria com administração da escola, pais e professores. Ao conse-
guirmos manter o projeto e ampliar seus atendimentos, observamos 
aspectos na formação do professor de Educação Física escolar, além de 
questões atitudinais e motivacionais, mantendo o grupo já praticante e 
abrindo uma recente turma de novatos na mesma unidade escolar, bem 
como apresentando propostas metodológicas para a aplicação da GPT 
nas escolas e sua importância na formação do educador na realidade 
escolar brasileira.
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Introdução

Esta obra relata experiências advindas a partir da realização do projeto 
de extensão universitária em execução, intitulado “Atividades Expressivas 
Inclusivas: Ginástica para Todos na Escola”, envolvendo alunos de uma 
escola pública estadual da cidade de Bauru-SP (E.E. Prof. Ayrton Busch). 
As intervenções oferecem oportunidades de práticas corporais sistemati-
zadas e supervisionadas para grupos de pessoas com e sem deficiências, 
por meio de vivências com diferentes interpretações da Ginástica (natural, 
construída, artística, rítmica, aeróbica) integrando-as juntamente com ou-
tras formas expressão corporal (dança, folclore, jogos, teatro, mímica) de 
forma livre e criativa, constituindo a modalidade de Ginástica para Todos/ 
Ginástica Geral (GPT/GG), uma modalidade demonstrativa sem finalida-
de competitiva, facilitando a participação e integração dos participantes 
e desenvolvendo o sentimento de pertença e fortalecimento das relações 
interpessoais entre os elementos constituintes do projeto.

 

Figura 1 e 2: Integrantes do Grupo Ginástico Ayrton Busch, participantes do projeto de exten-
são universitária. À direita, alunos realizando vivências no Departamento de Educação Física 
– Unesp/Bauru (Outubro/2015).

Relataremos estas práticas corporais, de modo a fornecer subsídios 
que facilitem a atuação profissional e desenvolvam a capacitação aos pro-
fessores da área de Educação Física (EF), abordando as possibilidades de 
trabalho com a GG/GPT como prática corporal e inclusiva, para as diver-
sas faixas etárias e como modalidade viável de ser realizada em diversos 
espaços da escola. As figuras 01 e 02 (acima) ilustram momentos do proje-
to ocorrido em 2015.
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Por meio das práticas propostas, espera-se que os alunos desenvolvam 
as capacidades motoras e físicas, necessárias ao desempenho da GPT (re-
sistência, força, velocidade, agilidade, equilíbrio, flexibilidade e coorde-
nação motora global e fina), baseado nos princípios de participação e de 
demonstração, em que não existe a competição entre os participantes ou 
grupos de apresentação.

Busca-se estimular o bem-estar físico e psíquico, construção de ele-
mentos atitudinais, valores e aspectos socioculturais dos alunos; também 
proporcionar a criação coletiva e convivência, além de incentivar a prática 
de atividades físicas regulares, supervisionadas por profissionais e educa-
dores em contexto escolar e/ou comunitário.

Uma síntese dessa história... Dos Métodos Ginásticos 
à GPT atual

A Ginástica é uma manifestação corporal constituída pela humani-
dade e que adquiriu diferentes contornos ao longo da história (SOARES, 
2005). Inicialmente foi o próprio fundamento da área acadêmico-profis-
sional da Educação Física (EF), transformado em importante conteúdo 
pedagógico de ensino das práticas corporais.

Assim sendo, a ginástica foi por muitas décadas entendida como “edu-
cação do físico”, uma forma de “moldar” e “adestrar ou docilizar” o corpo, 
devolver sua capacidade de produção e, para isso, foi associada diretamen-
te à saúde. Tem-se então aquilo que Soares (2005) denominou de “edu-
cação do corpo” e que destaca a necessidade dessa compreensão por nós 
profissionais da EF:

Forma-se no século XIX, de um modo mais preciso que em ou-
tros momentos da história do homem ocidental, uma pedagogia 
do gesto e da vontade, configurando-se, assim, uma “educação 
do corpo”, já reconhecida como importante. [...] A ginástica, com 
suas prescrições, enquadra-se nesta pedagogia e faz-se portadora 
de preceitos e normas (SOARES, 2005, p.17).



357Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

Deste modo é que, para a autora, ao todo conhecido como “ginástica” 
é atribuída uma série de práticas corporais que envolvem força, agilidade, 
virilidade, energia, “exercícios militares de preparação para a guerra, são 
jogos populares e da nobreza, acrobacias, saltos, corridas, equitação, esgri-
ma, danças e canto” (SOARES, 2005, p.20).

É importante lembrar que historicamente, as primeiras sistematiza-
ções de exercícios físicos, foram os denominados Métodos Ginásticos, que 
tiveram como idealizadores autores como o sueco Ling, o francês Amoros 
e o alemão Spiess (COLETIVO DE AUTORES, 1992; SOARES, 2005). E 
a partir destas sistematizações que a EF passa a se configurar como uma 
área científica, a partir da transmissão desses métodos e técnicas de ensino 
e aquisição de habilidades corporais.

Segundo o Coletivo de Autores (1992), estes três (Ling, Amoros e 
Spiess) foram os grandes responsáveis por garantir reconhecido espaço no 
âmbito escolar para a ginástica, inclusive reconhecimento em comparação 
com outros componentes curriculares, isso porque “desenvolver e forta-
lecer física e moralmente os indivíduos era, portanto, uma das funções 
a serem desempenhadas pela EF no sistema educacional, uma das razões 
para sua existência” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.52)2.

Na EF escolar, historicamente o conteúdo Ginástica por muitos anos 
era inclusive confundido como a própria área da EF, compondo as práticas 
corporais como um todo e sendo sinônimo desta disciplina escolar. Após 
um intenso período de transformações que resultaram na configuração da 
Cultura Corporal de Movimento, temos estes elementos como o objeto de 
ensino na escola (jogos, danças, ginásticas, lutas e esportes), buscando sua 
legitimidade e reconhecimento3. 

2 Outra razão para a existência da Ginástica/Educação Física era o seu acentuado caráter 
científico advindo principalmente das ciências biológicas que fundamentavam a compo-
sição das séries de exercícios, pois em uma “sociedade onde a ciência transformara-se em 
uma nova ‘religião’, o caráter científico conferido à EF constituía-se em fator determi-
nante para sua consideração e respeito no interior do sistema educacional” (COLETIVO 
DE AUTORES, 1992, p.52), se comparada às outras disciplinas e conteúdos da escola.

3 Encontramos atualmente a EF escolar em fase de ampliação de seus objetivos; na compre-
ensão e sistematização das diferentes manifestações corporais para além do saber-fazer; 
perpassando a história, os elementos conceituais, a importância como patrimônio da hu-
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Assim, devemos considerar o objeto de ensino da EF na escola como 
sendo a Cultura Corporal, entendida como o acervo de formas de repre-
sentação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, 
exteriorizadas pela expressão corporal: “jogos, danças, lutas, exercícios 
ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que 
podem ser identificados como formas de representação simbólica de reali-
dades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desen-
volvidas” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.38).

Deste modo, a ginástica passa a ser valorizada e compreendida como 
um dos conteúdos de ensino da EF na escola, manifestação corporal com 
tradição porque detém significados e objetivos próprios que adquirem di-
ferentes contornos ao longo da história e que precisam ser conhecidos, ex-
perimentados, discutidos e transformados pelas diferentes gerações.

Para isso, a ginástica precisa receber tratamento didático-pedagógico, 
a fim de proporcionar aprendizagens significativas no sentido de propor-
cionar o desenvolvimento pleno dos alunos, independente de suas diferen-
tes habilidades e conhecimento prévios sobre o tema, além da utilização 
autônoma das diferentes técnicas, objetivos, códigos e significados presen-
tes nas diferentes modalidades, o reconhecimento de seu valor histórico e 
sua contribuição para os sujeitos4. A ginástica é um conteúdo que abrange 
um leque de possibilidades de suscitar no aluno a vontade de exercitar seu 
corpo. Pois a ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica acrobática e 
ginástica geral (ou ginástica para todos, atualmente) com e sem aparelhos 
proporcionam o exercício desse corpo de forma livre e criativa, elementos 
esses facilitadores para se desenvolver o ensino da modalidade.

manidade e o reconhecimento de que todos os alunos precisam conhecer, experimentar, 
discutir, refletir e aprender a usufruir do conhecimento oferecido pela EF escolar fora do 
contexto formal de ensino e para a vida.

4 Para Galvão, Rodrigues e Sanches Neto (2005), caberia à EF Escolar introduzir e integrar 
os alunos na Cultura Corporal de Movimento, desde a Educação Infantil até o Ensino 
Médio, formando os cidadãos e transformando as manifestações que caracterizam essa 
área. A conhecida Cultura Corporal de Movimento, presente no universo da Educação 
Física (EF), nos apresenta um leque de manifestações corporais e culturais envolvendo 
cinco conteúdos vigentes, que são: jogos, lutas, ginástica, danças e esportes (Coletivo de 
Autores, 1992).
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Assim, a ginástica seria uma manifestação corporal que guarda pro-
funda relação com a própria história de constituição do campo acadêmi-
co-profissional da EF e deve ser compreendida como conteúdo a ser sis-
tematizado no âmbito escolar, porque detém significados e objetivos que 
precisam ser conhecidos, experimentados, discutidos e transformados pe-
las diferentes gerações.

A GPT como possibilidade pedagógica inclusiva na 
Cultura Corporal de Movimento

A ginástica precisa ser tratada pedagogicamente, no sentido de pro-
porcionar aos alunos a experimentação, compreensão, re-significação, 
legitimação e construção de saberes que a evidencie como construção his-
tórica, transformando-se continuamente até resultar nas diferentes moda-
lidades existentes atualmente.

AYOUB (2003) discorre que a Ginástica para Todos (GPT), ou anti-
gamente denominada de Ginástica Geral (GG) pode ser a representação 
pedagógica da ginástica. Ainda destaca que a GG (GPT) “[...] não quer 
abandonar o prazer, o artístico, a inteireza lúdica da gestualidade, o riso, 
o divertimento, a festa; ao contrário, ela abre oportunidade para a recons-
trução do lúdico e suas possibilidades de ruptura com a rigidez apregoada 
pela ginástica científica” (AYOUB, 2003, p.73).

Comum também é o fato que os grupos de trabalhos em GG/GPT re-
únam suas experiências vividas em forma de composições coreográficas, 
para apresentação a diversos públicos e contextos. O local não é pré-defi-
nido: podem ser feitas em clubes, praças, ginásios, campos, palcos, teatros 
e até mesmo salas de aula.

As reuniões de várias coreografias resultam em festivais de GG/GPT, 
uma vez que não existe a competição, tendo estes festivais apenas caráter 
de exposição e compartilhamento dos produtos coreográficos.

Por estas características, considerando seus contextos, experiências 
e realidade social, as possibilidades neste trabalho com GG/GPT permi-
tem a estimulação de criatividade, trazendo-a para a realidade e contexto 
dos alunos, que permite um trabalho coletivo que estimula a cooperação, 
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solidariedade e distribuição de funções, contribuindo para a formação hu-
mana global (PEREZ-GALLARDO, 1998), além de experiências docentes 
aos graduandos5. 

Idealizando o Projeto “Atividades Expressivas 
Inclusivas: GPT/GG na Escola”

O projeto de extensão universitária, “Atividades Expressivas Inclusivas: 
Ginástica para Todos na Escola”, nasceu em Agosto de 2014, financiado 
pela PROEX e Faculdade de Ciências, oferecido pelo Departamento de 
Educação Física da UNESP, Câmpus de Bauru.

O mesmo se pauta no projeto de extensão universitária da Universidade 
Estadual de Campinas- UNICAMP (SOUSA, 2001; PAOLIELLO, 2008), 
que disponibiliza práticas de Ginástica para Todos aos alunos do curso 
de Educação Física, além de contemplar a toda comunidade local desde 
meados dos anos 1990 (PAOLIELLO, 2008)6. 

Na proposta desenvolvida pelo Grupo Ginástico da Unicamp (GGU) 
enfatiza-se a necessidade de se trabalhar a GG/GPT de maneira inclusiva, 
democrática e participativa, permitindo reflexões e ações sociais. Na pro-
posta do GGU, a GPT/GG é entendida como:

Uma manifestação da cultura corporal, que reúne as diferentes in-
terpretações da Ginástica (Natural, Construída, Artística, Rítmica 
Desportiva, Aeróbica, etc.) integrando-as com outras formas de 

5 Devido a estes aspectos, surgiu o interesse em buscar referenciais teórico-metodológicos 
que ofereçam caminhos para estes direcionamentos, possibilitando práticas inovadoras e 
re-significando assim também a EF Escolar, com conteúdos, especificidade e reconheci-
mento enquanto ciência, disciplina e sua importância na formação do ser humano global 
(PEREZ-GALLARDO, 1998).

6 O Grupo Ginástico Unicamp (GGU) foi criado em 1989 como um projeto de ensino, pes-
quisa e extensão da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) – Brasil, sendo composto principalmente de estudantes e professores de 
Educação Física que tem como objetivo a prática da GG/GPT e a difusão de sua proposta 
pedagógica na educação formal e não formal, assim como para o público em geral.
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expressão corporal (Dança, Folclore, Jogos, Teatro, Mímica, etc.), 
de forma livre e criativa, de acordo com as características do grupo 
social e contribuindo para o aumento da interação social entre os 
participantes. (PÉREZ-GALLARDO; SOUZA, 1997, p. 33).

A GG/GPT abrange diversas manifestações da ginástica e cultura cor-
poral (COLETIVO DE AUTORES, 1992), sem destituir-se de seu caráter 
lúdico, prazeroso e criativo. AYOUB (1998) afirma que a GG/GPT pode 
ser visualizada como uma prática corporal que promove uma síntese entre 
elementos do núcleo primordial da Ginástica e suas diversas manifesta-
ções contemporâneas.

GRANER (2001, p. 48) define a GG/GPT como “manifestação gím-
nica, que não se caracteriza como uma modalidade da ginástica, mas sim 
como uma síntese entre diferentes expressões gímnicas”. Por suas caracte-
rísticas (sem regras pré-estabelecidas, critérios e padrões como nas ginás-
ticas competitivas), além da liberdade de expressão por meio das tantas 
formas de ginástica, a GG/GPT é tida como uma atividade que pode esti-
mular a criatividade e voltada ao prazer pela prática7. 

Devido a todos estes aspectos, surgiu o interesse em aplicar estes re-
ferenciais teórico-metodológicos que ofereçam caminhos para estes dire-
cionamentos, possibilitando práticas inovadoras e re-significando assim 
também a EF Escolar8, com conteúdos, especificidade e reconhecimento 

7 Eis a riqueza em trabalhá-la na escola como uma síntese didática e pedagógica (GRA-
NER, 2001, p. 49) das ginásticas, sendo então uma “representante” deste conteúdo. Per-
mite ser ensinada e praticada por todos os alunos da escola, sem exclusões ou seleção. 
Não há restrições de idade, características corporais, habilidades físicas e materiais espe-
cíficos.

8 A justificativa e escolha da temática se devem ao interesse no tema (GG/GPT) e suas 
possibilidades de trabalho no âmbito escolar. O projeto encontra-se pautado nas teorias 
inclusivas e nas metodologias da GG/GPT, compondo-se de atividades integrativas de 
cunho inclusivo nas quais a ginástica se apresenta de maneira demonstrativa e sem fina-
lidades competitivas, caracterizando-se numa ginástica com apresentações e montagens 
de grupos de trabalho e coreografias sistematizadas criativas e montadas pelos próprios 
participantes e as possibilidades de atuação docente e profissional durante a formação 
e atuação docente em EF escolar. Estas práticas são consideradas como possibilidades 
de intervenção pedagógica, caracterizadas como um trabalho teórico-prático voltado à 
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enquanto ciência, disciplina e sua importância na formação do ser huma-
no global (PEREZ-GALLARDO, 1998). 

Por estas características, as oficinas podem contribuir pedagogica-
mente na formação destes participantes, considerando seus contextos, ex-
periências e realidade social. As possibilidades neste trabalho com GG/
GPT permitem a estimulação de criatividade, trazendo a Ginástica para a 
realidade e contexto sócio-cultural dos alunos, o que permite um trabalho 
coletivo que estimula a cooperação, solidariedade e distribuição de fun-
ções, contribuindo para a formação humana global (PEREZ-GALLARDO, 
1998), além de experiências docentes aos graduandos (figura 03, abaixo).

Figura 3: Esquema da proposta metodológica dos grupos GGU e GGFEF/ Unicamp (SOUZA, 
2001, p. 27).

As possibilidades da GG e os diversos conteúdos que 
pertencem a este universo.

O contato com as mais variadas experimentações motoras possibilita 
o enriquecimento motor e desenvolvimento de habilidades/gestos motores 

pedagogia do movimento e desenvolvimento humano integral dos indivíduos (social, 
cognitivo, comportamental e sensorial-motor) da Cultura Corporal, dentro do conteúdo 
abrangente oferecido pela GG/GPT na formação dos educadores.



363Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

que podem ser redefinidos, reinventados, alterados e reutilizados nos con-
textos destes indivíduos.

Assim, a GPT reúne interpretações das ginásticas, integradas com ou-
tras formas de expressão corporal (dança, folclore, jogos, teatro, mímica, 
etc.) de forma livre e criativa.

Desta forma, trabalhamos os conteúdos da EF, de forma diversificada, 
aplicada e direcionada ao público alvo desta pesquisa incluindo também 
pessoas com deficiência em contexto escolar 9.

Objetivos e unidade escolar parceira

Objetivos Específicos

O projeto atualmente pretende:
a)  continuar a oferecer oportunidades de práticas corporais sistema-

tizadas e supervisionadas para grupos de pessoas com e sem defi-
ciência nas modalidades de ginástica geral e atividades rítmicas, 
no contexto escolar;

b)  desenvolver e estimular a formação de um grupo de Atividades 
Rítmicas e um Grupo Ginástico na Unidade Escolar, baseados nos 
preceitos da ginástica de participação e de demonstração (GG/
GPT), integrando pessoas com e sem deficiência;

c)  aplicar conhecimentos vistos nas disciplinas da graduação vincu-
lados à GG/GPT e Educação Física Adaptada ao público de pes-
soas em condição de deficiência, integrando-as com pessoas sem 
essas situações de deficiência.

9 Um foco do projeto de extensão universitária foi observar a Importância na Formação do 
Aluno na Graduação em Educação Física: discorrendo a respeito de aspectos da atuação 
profissional e o contato efetivo com os alunos no contexto real da unidade escolar, que 
podem beneficiar os alunos que serão futuros educadores. Temos desenvolvido alguns 
artigos a respeito das experiências docentes e atuação profissional durante a graduação, 
bem como suas incidências na motivação profissional e nas escolhas das áreas e contextos 
de atuação em EF.
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d)  facilitar o Contato com o universo da Ginástica e da cultura cor-
poral, pela promoção de atividades dirigidas, orientadas e regu-
lares de GG para o público alvo da pesquisa e proporcionar aos 
alunos do curso de graduação em Educação Física oportunidades 
de contato e experiências educativas com a GG/GPT aplicada em 
contextos reais escolares; e

e)  oferecer estímulo à prática de GG escolar, oportunidades de ex-
pressão corporal e composições coreográficas desenvolvidas pelos 
próprios alunos participantes, estimulando suas potencialidades e 
o protagonismo juvenil nas comunidades atendidas. 

Objetivos Complementares

Também são objetivos complementares da pesquisa:
I)  colaborar na integração social-comunitária, com aproveitamento 

do tempo livre e ocioso dos praticantes de GG/GPT, oferecendo 
atividades dirigidas e sistematizadas no próprio contexto escolar, 
aproveitando as estruturas e materiais da unidade atendida; e

II)  facilitar possibilidades de inclusão, lazer e satisfação através das 
oficinas dirigidas, integrando nas atividades regulares da moda-
lidade as questões atitudinais e educacionais (tais como: trabalho 
com valores humanos, cidadania, integração social e relaciona-
mento comunitário).

Local das Atividades – Unidade Escolar escolhida

A unidade escolar escolhida foi a E.E. Prof. Ayrton Busch, localizada 
em região periférica da cidade de Bauru, estado de São Paulo.10

10 Segundo informações retiradas do Projeto Político Pedagógico e do Plano de Gestão da 
Escola, a instituição escolar E.E Ayrton Busch, com 1200alunos, está localizada na zona 
oeste, num bairro periférico de Bauru, Parque Jaraguá, na rua Professor Ayrton Busch, 
14-41, Bauru-SP. O bairro compreende as mediações da Rodovia Estadual Comandante 
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Aspectos metodológicos e procedimentais

Sujeitos Participantes e Horários das Atividades

Neste ano de 2015-16, nosso grupo ginástico conta com cerca de 40 
alunos, contendo meninos e meninas com ou sem deficiências, e de idades 
diversas (entre 12 a 17 anos de idade). Os integrantes realizam as ativida-
des em contra turno escolar, os alunos do grupo ginástico estudam no pe-
ríodo da manhã e noite, e o projeto, por sua vez, é desenvolvido no período 
da tarde, com dois encontros semanais de 120 minutos (2 horas).

Características da Pesquisa

No projeto de extensão, A GG/GPT surge como possibilidade de in-
tervenção pedagógica além de ser uma das frentes de estímulo às práticas 
corporais, ocupação do tempo livre dos alunos e promoção da cultura cor-
poral de movimento. O quadro 01 a seguir apresenta alguns detalhes do 
mesmo, que merecem ser destacados.

João Ribeiro de Barros (SP-294), que interliga Bauru a Marília-SP. Esta comunidade pos-
sui baixo nível socioeconômico, com baixo grau de instrução que raramente vai além do 
9º ano do Ensino Fundamental faixa etária entre 12 a 17 anos, de ambos os gêneros. Pe-
quena parcela de pais acompanha efetivamente a vida escolar do(s) filho(s), outra porção 
mantém-se ausente pelo trabalho e falta de estrutura familiar (pais presos, separação, 
dentre outras). Dadas as circunstâncias da realidade vivenciada pelos alunos, investimos 
nossos esforços em realizar a parceria com a gestão da escola, para assim inserir o projeto 
na referida comunidade, propiciando à comunidade a apropriação dos conteúdos perten-
centes à cultura corporal de movimento, contribuindo também para a interação social, 
a partir da participação da comunidade acadêmica e local, facilitada pelas modalidades 
que permitem o convívio com as diferenças e com a diversidade humana.
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Quadro 1: Aspectos importantes da metodologia da pesquisa e do projeto11

Período de intervenção: 11 meses Tipo de pesquisa: Qualitativa/ 
CASE (estudo de caso)

Coleta de Dados: análise dos relatórios e diário de campo; ques-
tionários dirigidos; tarefas extraclasse; observação sistemática; entre-
vistas com alunos, pais e professores; revisão literatura e avaliações 
conjuntas(metas atingidas e reestruturações). 

Observações: As aulas e capacitações propostas a serem plane-
jadas e organizadas serão registradas em relatórios sistematizados e 
também ocorrem anotações em diário de campo.

Ferramentas e recursos: Fotografias, depoimentos e filmagens fa-
zem parte do banco de dados para o fechamento da pesquisa.

Avaliações: Feedbacks/ Rodas de Conversa (autoavaliação, parti-
cipação e observações)11

Plano de Atividades, Metodologia e Etapas de 
intervenção

O projeto se pauta num projeto de extensão da Universidade Estadual 
de Campinas (SOUSA, 2001; 2008) que disponibilizam práticas de GG/
GPT aos alunos do curso de Educação Física e de contemplar toda co-
munidade próxima àquele campus desde meados dos anos 1990 e 2000; 
além das edições já finalizadas do projeto de extensão da Unesp Bauru, 
em andamento desde 2014 (PROEX- Atividades Expressivas Inclusivas: 
Ginástica para Todos na Escola, buscando a Diversidade Humana), que 

11 A avaliação foi considerada através da realização de rodas de conversa (momento em que 
os alunos expuseram seus pontos de vista sobre as atividades realizadas), auto avaliação 
(análise oral que o aluno faz do próprio processo de aprendizagem), observação de par-
ticipação (observações quanto ao desempenho do aluno em fatos do cotidiano das aulas, 
ressaltando suas dificuldades e potencialidades), e participação nas apresentações coreo-
gráficas (realizamos um festival na unidade escolar, para que as atividades e trabalhos 
construídos durante o projeto pudessem ser divulgados).
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enfatizam a necessidade de se trabalhar a GG/GPT de maneira inclusiva, 
democrática, permitindo reflexões e ações sociais. 12

A metodologia13 contempla o Planejamento, Elaboração e Aplicação 
das atividades físicas, supervisionadas pelos docentes colaboradores e 
por discentes participantes do projeto, vinculados ao grupo de estudos 
e pesquisas (LAMAPPE/ GEPPEA), discutindo aspectos vinculados à 
Pedagogia do Esporte e Educação Física Adaptada.

Desenvolvida a metodologia, esperamos que a GPT seja vista como 
ferramenta auxiliar para os futuros e atuais educadores; oferecendo expe-
riências e práticas corporais e motoras, dentro do ambiente escolar. 

Pretendemos sistematizá-la e torná-la de domínio público, aproprian-
do de conceitos da GPT no ambiente educacional escolar e usufruindo 
desta harmoniosa sinfonia de gestos, relacionamentos e descobertas da 
“Pedagogia do Movimento” para transformar o contexto social de atuação.

Com as experiências, além da observação e levantamento de dados 
em alguns encontros presenciais para nosso registro e posterior análise, 

12 Nas intervenções sempre nos atentamos em articular e realizar atividades inclusivas, 
para favorecer o processo de ensino-aprendizagem contemplando alunos com ou sem 
deficiência, a fim de que as tarefas propostas possam inserir todos os alunos à cultura 
corporal de movimento e que estes possam apropriar-se dos conteúdos por meio da reali-
zação de vivências que não façam jus à nenhuma limitação e restrição que o impeçam de 
participar. Sousa (2008) enfatiza a necessidade de se trabalhar a GG de maneira inclusiva 
e participativa, como no projeto.

13 Baseando-se nesta metodologia, ocorre uma fase de exploração e diversificação das pos-
sibilidades temáticas e de movimento, materiais e criação. Em seguida, surge o direciona-
mento e algumas pistas ou orientações técnicas com intervenção aos agentes pedagógicos 
que irão mediar estas atividades. Finalmente, surge a síntese e a assimilação com a par-
tilha de informações e seleção das opções de gestos e movimentos para depois direcio-
nar os conteúdos a uma composição coreográfica montada e estruturada pelos alunos; 
estimulando criatividade, criticidade e relações de convívio e cooperação. Os encontros 
sistematizados seguem um planejamento organizado em tópicos que abordam os princi-
pais conteúdos da cultura corporal e formas de expressão corporal (exploração de gestos, 
movimentos e materiais tradicionais e alternativos). Associados à questão exploratória, 
surgem atividades que proporcionam o relacionamento, a formação humana e a vivência 
de diversos valores humanos. As aulas registradas sempre em relatórios além de anota-
ções e diários de campo.
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anotamos os relatos dos participantes e dos acontecimentos durante todos 
os encontros, tiramos fotografias e fizemos filmagens.

As figuras 04 e 05 expostas a seguir mostram alguns registros foto-
gráficos destes momentos das nossas atividades realizadas nos espaços do 
DEF-FC, da Unesp Câmpus Bauru.

Conteúdos e Temáticas das Aulas

Figura 4 e 5: Atividades realizadas em visita técnica do grupo na Unesp Bauru (Outubro/ 2015): 
à esquerda, Práticas corporais no tablado de Ginástica, no DEF/FC, Unesp Bauru. À direita, 
Ritmo e Expressão Corporal na Sala de Dança (DEF/FC, Unesp Bauru).

Desenvolvemos conteúdos de Ginástica para Todos, pautando nossa 
intervenção em 11 temas escolhidos de forma conjunta entre orientador-
-aluno(s) bolsista(s).

As temáticas a serem exploradas com os alunos serão respectivamente: 
consciência corporal; criação de formas cênicas; danças e expressão cor-
poral; deslocamento; ginástica acrobática; ginástica aeróbica; ginástica ar-
tística; ginástica rítmica; lutas; percepção espaço temporal; ritmo; saltos e 
confecção de materiais alternativos.

Levamos propostas de confecção e utilização de material alternativo 
e adaptado (atividades de criação de brinquedos com diversos materiais, 
como garrafas plásticas, papelão, tampinhas, pratinhos descartáveis, bexi-
gas, jornais, lápis colorido e fitas coloridas) além da sistemática e gradativa 
elaboração de uma composição coreográfica com os integrantes das ativi-
dades de formação, explorando os temas e elementos ginásticos, rítmicos 
e culturais.
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Figura 6 e 7: Integrantes do Grupo Ginástico na E.E. Ayrton Busch, participantes do projeto de 
extensão universitária. À direita, alunos em reportagem a emissora de canal aberto regional (vi-
sibilidade do projeto na mídia- Outubro/2015) em atividade de exploração de material e ensaio 
coreográfico na própria unidade escolar.

Um aspecto interessante seria tratar na dimensão conceitual e proce-
dimental a questão da “ginástica inclusiva”, sobre o estímulo a inclusão dos 
alunos com deficiência durante as aulas no ambiente escolar e a questão 
da motivação dos professores. Na prática, as atividades são adequadas (por 
etapas), além de ser necessário se trabalhar com níveis de apoio e auxílio 
de tutores e estratégias de subgrupos e atividades divididas em classe (fi-
gura 06 e 07, acima).

Cronograma Mensal da última versão do Projeto de 
Extensão Universitária

O quadro 01, a seguir, apresenta nosso cronograma, conforme meto-
dologia apresentada para o projeto entre 2015-16, a contar:
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Quadro 1: Cronograma Mensal da última versão do Projeto de Extensão Universitária

• Março/2015: avaliação e seleção dos participantes, critérios e nor-
mas de participação. Divulgação e organização das aulas e novas 
turmas. Emissão de documentação e seleção de bolsistas e par-
ticipantes do projeto (voluntários, colaboradores, pesquisadores 
externos).

• Abril, Maio e Junho/2015: planejamento e desenvolvimento das 
atividades de treinamento físico, esportivo e artístico dos par-
ticipantes. Aulas e vivências aplicadas na escola. 11 TEMAS 
PROPOSTOS.

• Julho/2015: avaliações e revisão de planejamento. Participação 
em congresso científico e congresso interno de extensão univer-
sitária da Unesp. Relatório parcial e reunião dos coordenadores e 
educadores.

• Agosto, Setembro e Outubro/2015: planejamento e desenvol-
vimento de atividades e ensaios de coreografias. Composição 
coreográfica: edição e escolha de temas, música, figurino e 
maquiagem.

• Novembro/2015: festival interno e participação em festivais e 
eventos locais e regionais dos grupos formados (apresentações 
coreográficas em escolas, prefeituras e praças de esporte). Visita 
técnica à Praça de Esportes da Unesp Bauru: vivências aos parti-
cipantes e festival interno de ginástica, integrando grupos ginás-
ticos universitários, escolares e profissionais.

• Dezembro/2015 a Fevereiro/ 2016: relatório final e avaliação 
geral. Participação em Festival ou evento de Dança e Ginástica 
Nacional e/ou Internacional.

As atividades do projeto não se limitaram apenas à realização de au-
las no âmbito escolar, mas através deste trabalho foi possível contemplar 
grandes feitos com os alunos.

Dentre eles, é importante destacar participações em eventos científicos: 
a) apresentação cientifica no VII e VIII Fórum de Extensão Universitária 
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no Campus da Unesp/Bauru (2014; 2015); b) Apresentação oral - Relato 
de experiência, no Simpósio de Atividades Físicas Adaptadas no SESC de 
São Carlos/SP, realizado em maio de 2015; c) Participação no Congresso 
LEPESPE, de Psicologia do Esporte, Dança e Motricidade Humana, em se-
tembro de 2015.

Houve também uma série de apresentações das coreografias desen-
volvidas e geradas no projeto em conjunto com os alunos, apresentadas 
em diversos eventos, tais como a Festa Junina da E. E. Prof. Ayrton Busch 
(Junho/2015), “Festival Interno de Atividades Rítmicas, Ginástica e Dança” 
do DEF/FC Unesp Bauru (Junho de 2015)- apresentação aos graduandos 
do 2º ano do curso de Licenciatura em Educação Física (Noturno) além de 
workshop do projeto aos discentes e o convite formal para o “I Festival de 
Ginástica Geral” organizado pelo SESC Bauru, com o grupo sendo convi-
dado a participar do evento regional, com diversos grupos ginásticos que 
permitiu que experimentassem a participação em festival (07/11/2015).14

Resultados obtidos - alguns destaques

Como resultados já efetivos no projeto de extensão referido, temos:
• divulgação na cidade e comunidade, a respeito da GPT/GG 

como modalidade pertencente às diversas manifestações da cul-
tura corporal e suas possibilidades inclusivas no âmbito escolar. 
Importante frisar que temos aparecido na mídia local, regional e 
nacional (TV Unesp e Jornais de canal aberto), com reportagens 
do projeto e os resultados obtidos no contexto escolar15;

14 A exibição ocorreu no dia 24 de Junho de 2015 no Campus da Unesp de Bauru, em que 
os alunos integrantes do projeto visitaram o Campus da Unesp de Bauru e realizaram a 
exploração de aparelhos da Ginástica Artística, como: trave, solo, barras assimétricas, 
barra fixa, cavalo com alças, barras paralelas e trampolim. Docentes e alunos do DEF-FC 
ministraram, na sala de dança, jogos e brincadeiras, abordando elementos gímnicos e de 
expressão corporal.

15 Gravação de documentário da TV Unesp, abordando as atividades desenvolvidas com 
o projeto de extensão “Ginástica para Todos na Escola”. O documentário foi exibido no 
programa “Ciências Sem Limites” da TV Unesp, no dia 19 de Outubro de 2015. Gra-
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• formação de um grupo ginástico integrado (40 crianças e ado-
lescentes, ambos os gêneros, com e sem deficiências, faixa etária 
de 12 a 17 anos), que desenvolve e apresenta as coreografias do 
projeto, participando em eventos e festivais da região e do estado 
de São Paulo;

• espaço para complementação e formação profissional dos uni-
versitários envolvidos, em contato com o universo das possibi-
lidades em GG/GPT, atuantes em contexto escolar real: reali-
zação e aplicação de pesquisas e metodologias adaptadas, bem 
como elaboração de artigos e textos acadêmicos oriundos de 
nossas atividades e observações de campo (publicações e mate-
rial bibliográfico, técnico e científico; participação em congressos 
científicos);

• oficinas pedagógicas na rede pública estadual para apresentar a 
metodologia aos educadores;

• participação e apresentação cultural em festivais com a apresen-
tação dos produtos culturais (coreografias produzidas) oriundas 
do projeto;

• destaque em diversas temáticas nas aulas: meio ambiente (pre-
servação e comunidade escolar); co-educação, preconceitos 
(raça, gênero e classe social); valores inclusivos e participativos, 
questões relacionadas à sexualidade e adolescência, resolução 
de conflitos e conteúdos atitudinais- todos enfatizando as ques-
tões dos valores humanos e respeito e convívio com a diversidade 
humana, estimulando o protagonismo juvenil e convívio com as 
diferenças;

vação de reportagens produzidas pela equipe da Rede Record de Televisão, abordando 
as atividades desenvolvidas com o projeto de extensão “Ginástica para Todos na Escola”. 
As reportagens foram exibidas nos programas “Jornal SP Record” no dia 28 de Outubro 
de 2015 e no “Balanço Geral” exibido no dia 29 de Outubro de 2015. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=qTYpZ8KQx7c e https://www.youtube.com/watch?-
v=mmykTPXvp6E, respectivamente.
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• valorização da EF, sob a perspectiva da comunidade escolar; 
incentivo aos processos de socialização e troca de experiências 
entre os colaboradores.16

Figura 08: Momento dos encontros, com exploração de elementos da cultura corporal- tema: 
Lutas e Artes Marciais, com os participantes e os colaboradores do projeto, discentes da 
Educação Física, Unesp-Bauru. (arquivo pessoal).

16 Dentre as inúmeras experiências decorrentes do projeto de extensão, destacamos algu-
mas positivas, como: receptividade dos gestores da unidade escolar para conosco- alunos 
graduandos, bolsistas e voluntários (ou colaboradores) e professor orientador do projeto; 
disponibilização de espaços físicos para desenvolvimento do projeto (salas de aula, pátios, 
sala de multimídia, sala de informática, quadra poliesportiva); incentivo à criatividade e 
promoção da inclusão; valorização da cultura e experiência prévia dos alunos; realização 
de oficinas de materiais alternativos para suprir a ausência de materiais oficiais (pneus, 
bancos do refeitório, cama elástica, cordas, grades de quadra poliesportiva e demais es-
truturas como adaptação dos aparelhos ginásticos) com participação e colaboração de 
coordenação e outros colegas professores regulares da escola.
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Considerações finais

Este trabalho teve como proposta, discutir as questões relativas ao de-
senvolvimento de conteúdos envolvendo a Ginástica para Todos e EF no 
contexto escolar.

Hoje, temos uma escola configurada nos princípios da inclusão, 
da diversidade, do respeito às diferenças, à alteridade e co-educação. 
Transformar a realidade da EF escolar e compreender essa realidade por 
meio das transformações das práticas corporais pode permitir aos alunos 
melhor compreensão do passado, do presente e criar perspectivas para o 
futuro. E a história da ginástica e sua presença na EF escolar pode ser um 
espaço para um universo de possibilidades pedagógicas a respeito de vá-
rios assuntos e temas transversais.

A ginástica é um conteúdo que abrange um leque de possibilidades de 
suscitar no aluno a vontade de exercitar seu corpo. Pois a ginástica artística, 
ginástica rítmica, ginástica acrobática e ginástica geral ou (ginástica para to-
dos – GG/GPT) com e sem aparelhos proporcionam o exercício desse corpo 
de forma livre e criativa, elementos esses facilitadores para se desenvolver o 
ensino da modalidade, como destacado no decorrer do texto. Deste modo, a 
partir das experiências oriundas deste projeto de extensão, acreditamos que 
este estudo pode contribuir para a qualidade da formação dos graduandos 
e dos professores da rede de ensino, além de colaborar para uma melhor 
compreensão do papel de educador mediador de conhecimentos e das pos-
sibilidades da inclusão escolar através do conteúdo de Ginástica e GG/GPT, 
sua autenticidade e importância na cultura corporal.

Além dessa abordagem didático-pedagógica de trabalho, é importan-
te, como ocorre nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que a ginástica 
tenha seu espaço específico como conteúdo de ensino, transformando-se 
em atividade/conteúdo/ fim. Ou seja, que objetivos, conteúdos, experiên-
cias e significados próprios da ginástica sejam sistematizados e experi-
mentados a fim de demonstrar a importância dessa manifestação corporal 
como patrimônio da humanidade. 17

17 Rodrigues Júnior (2012), ao entrevistar professores em diferentes fases da carreira profis-
sional objetivando conduzir os docentes à reflexão, sobre os seus respectivos percursos 
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Assim, a ginástica deve ser compreendida como um dos objetos de 
ensino da EF na escola, manifestação corporal que guarda profunda e im-
bricada relação com a própria história de constituição do campo acadê-
mico-profissional da EF e isso por si só demonstra sua importância como 
conteúdo de ensino na escola, dentro do amplo leque da cultura corporal.

A constituição da ginástica, bem como das demais manifestações cor-
porais da Cultura Corporal de Movimento, como patrimônio da humani-
dade e como prática corporal que pode promover a melhoria da qualidade 
de vida dos sujeitos ao auxiliar na promoção da saúde e também na cons-
trução e aperfeiçoamento da relação com o próprio corpo e com os colegas 
é importante tarefa do professor de EF na escola.

Este patrimônio humano deve ser compreendido como conteúdo de 
tradição a ser sistematizado no âmbito escolar, porque detém significa-
dos e objetivos que precisam ser conhecidos, experimentados, discutidos e 
transformados pelas diferentes gerações.

O projeto também buscou trabalhar alguns objetivos atitudinais sobre 
o conjunto de conteúdos da Cultura Corporal, que sempre foram destaca-
dos no projeto. É possível perceber que todos guardam grandes relações 
com a ginástica (BRASIL, 1998, p.91), destacados no quadro 02 a seguir. E 
todos eles foram desenvolvidos e abordados nesse projeto. São eles:

biográficos, destacou, quando os mesmos retrataram o período em que foram alunos de 
EF na Educação Básica, como seus professores manifestavam este objetivo de utilizar a 
ginástica como meio de preparação e aperfeiçoamento para outros esportes, principal-
mente o futebol, o handebol, o basquetebol e o voleibol. Desta maneira, a ginástica era 
compreendida como atividade/conteúdo meio e não atividade/conteúdo/ fim do processo 
educativo formal desenvolvido em quadra de aula.
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Quadro 2: Objetivos atitudinais, previstos para a cultura corporal(BRASIL,1998, P.91), desen-
volvidos e trabalhados no projeto durante as atividades e na metodologia aplicada.

Objetivos atitudinais previstos para os conteúdos Cultura Corporal de Movimento

Predisposição para responsabilizar-se pelo desenvolvimento e manutenção de suas capacidades 
físicas (resistência aeróbica, força, velocidade, flexibilidade).

Valorização dos efeitos que as práticas corporais e hábitos saudáveis exercem sobre a aptidão 
física e a qualidade de vida.

Predisposição para participar em jogo esportivo, recreativo, ginásticas, lutas e atividades 
rítmicas e expressivas.

Valorização da cultura corporal de movimento como parte do patrimônio cultural da 
comunidade.

Valorização e respeito pelas sensações e emoções pessoais e as dos colegas.

 
Atualmente, existe a necessidade de se pensar a EF para a realidade 

da educação inclusiva. Mesmo depois de tantas reformas nas leis e nas es-
colas, ainda existem professores que se sentem despreparados para lidar 
com a inclusão e práticas corporais diferenciadas dos conteúdos esportivos 
clássicos, tal qual a GPT.

Faz-se necessário, então, descobrir fatores e motivos que dificultam a 
participação de todos os alunos e a inclusão desses alunos e procurar solu-
ções e novos facilitadores para que exista uma perspectiva favorável para 
seus alunos com condições de deficiência (PCDs).

A formação continuada dos professores e a capacitação de aspectos 
motivacionais presentes no processo inclusivo poderiam colaborar para 
uma melhor compreensão do papel e das possibilidades da inclusão es-
colar, ao permitir compreender os afetos, comportamentos e atores deste 
processo (educadores, familiares e alunos com e sem deficiência).

Quanto mais os professores procurem compreender e desenvolver suas 
habilidades para ensinar de maneira participativa e inclusiva, mais eles se 
sentem capazes de atuarem em contexto inclusivo. Isso apenas é possível 
mediante aplicações práticas dos conceitos e partilha de experiências que 
derem certo. Também apontamos a necessidade de treinamentos e capaci-
tações específicas em EF e GPT, para reforçarem as crenças e habilidades 
de atuação docente em contexto escolar inclusivo.
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Feitas essas considerações, consideramos essa experiência do projeto 
como algo extremamente positivo à formação acadêmica dos discentes en-
volvidos, com ricas contribuições sob a perspectiva de possibilitar confiança 
e estrutura em saber como lidar e se portar enquanto professor. O cresci-
mento e aprendizado quanto à segurança e regência de aulas dos discentes 
envolvidos como voluntários e/ou monitores no projeto é digno de destaque 
e merece ser considerado, uma vez que os mesmos passaram por situações 
de mediação de conhecimentos, conflitos, atitudes e procedimentos.

O incansável papel do educador consiste em transformar e permitir 
mudanças cada vez maiores no entorno escolar, partindo das ações docen-
tes e educativas, permeando as regras de convívio e trabalhos em equipe, 
além do diálogo com familiares, alunos e administração escolar. Desta for-
ma, finalizamos as atividades do projeto com a satisfação de um trabalho 
bem feito, que atingiu e superou expectativas iniciais. Vamos em frente 
para as próximas edições!
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24
Atletismo na Unesp:  

dos fundamentos ao aprimoramento

MÁRCIO PEREIRA DA SILVA

Apresentação

O Projeto de Extensão Atletismo na UNESP: dos fundamentos ao 
aprimoramento teve início em 2003-2004, sob a coordenação dos pro-
fessores Sylvio Minhoto Teixeira, na época responsável pela disciplina 
de Habilidades do Atletismo, e Flávio Ismael da Silva Oliveira, técnico 
de laboratório, ambos lotados no Departamento de Educação Física da 
Faculdade de Ciências, Campus de Bauru. Neste período, o projeto aten-
dendia especialmente universitários do campus de Bauru que se prepa-
ravam para participar dos Jogos Universitários entre os vários campi da 
UNESP (InterUnesp), e funcionários da UNESP que buscavam melhor 
qualidade de vida por meio da prática regular de exercícios físicos. A par-
tir de 2006, o projeto passou a ser coordenado pelo Prof. Márcio Pereira da 
Silva em parceria com o Prof. Flávio Ismael.

Com o decorrer dos anos, o projeto passou a atender um número cres-
cente de participantes provenientes da comunidade extra-campus, espe-
cialmente de regiões circunvizinhas ao campus, os quais, hoje, constituem 
a maior clientela atendida pelo projeto. Frente à mudança do público alvo, 
modificaram-se também os objetivos dos participantes, atualmente repre-
sentados, principalmente, pela busca de melhor desempenho para parti-
cipação em provas pedestres (corridas e caminhadas) e testes motores em 
concursos públicos, bem como aprimoramento do condicionamento físico 
voltado à melhoria do estado geral de saúde, associado ou não à prevenção 
e/ou ao controle de patologias/distúrbios orgânicos. Quase todo(a)s o(a)
s participantes praticam a corrida em seus treinos e em sendo esta uma 
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das atividades mais representativas do atletismo, justifica-se o nome do 
projeto.

Cabe destacar que ao longo dos seus anos de existência, o projeto sempre 
contou com o auxílio de alunos de graduação matriculados nos Cursos de 
Educação Física do campus de Bauru (integral e noturno), atuando como 
monitores/executores, na condição de bolsistas ou voluntários, responsá-
veis pelo atendimento em média de 30 participantes por semestre, dentre os 
quais alguns assíduos frequentadores do projeto por mais de 5 anos.

Fundamentação do projeto

A prática do atletismo pode ser associada a programas de condicio-
namento físico voltados a diferentes objetivos, independente da idade do 
participante, contribuindo com a melhoria da aptidão relacionada à saúde 
e ao desempenho, além de auxiliar no combate e prevenção a diversas pa-
tologias, muitas vezes manifestadas já na infância e adolescência.

Diversos programas têm buscado incentivar a prática de atividade físi-
ca em razão dos benefícios que lhes são conferidos, o que tem atraído mui-
tas pessoas para a prática de corridas de rua. A prática da corrida também 
tem sido indicada no tratamento de doenças cardiovasculares como hiper-
tensão arterial (FARINATTI et al, 2005), diabetes mellitus tipo 2 (SILVA e 
LIMA, 2002), obesidade e hipercolesterolemia (FAGHERAZZI et al, 2008), 
insuficiência cardíaca (SILVA et al, 2002), entre outras. 

Alguns estudos têm demonstrado que a corrida pode proporcionar 
aumento do número de vasos sanguíneos, o que contribui para elevar o 
fluxo sanguíneo no coração e nos músculos (AMARAL et al, 2008), bem 
como o consumo de oxigênio, hipertrofia excêntrica no coração, facilitan-
do aumento do volume sistólico e do débito cardíaco (GOODMAN et al, 
2005) e bradicardia de repouso (SILVA e LIMA, 2002; GOODMAN et al, 
2005; AZEVEDO et al, 2007), todos estes fatores contribuindo para que o 
organismo passe a ser mais eficiente (ANTUNES et al, 2001; IWASAKI et 
al, 2003; CAMPOS et al, 2010).

Dentre os resultados observados no decorrer dos anos de funcionamen-
to do projeto, destaca-se a melhora do condicionamento físico apresentado 
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por alguns participantes frequentadores mais regulares, de modo que estes 
puderam migrar do propósito inicial de melhoria da saúde para o de prepa-
ração atlética, voltado para a participação de provas pedestres (corridas de 
rua). Outro resultado interessante que vem sendo observado é a melhora nos 
índices de saúde de alguns participantes que apresentam(vam) patologias, 
a partir do melhor controle da pressão arterial, redução na glicemia, e/ou 
perfil dos lipídeos sanguíneos (colesterol e triglicérides).

Portanto, a participação em programas regulares de exercícios rela-
cionados à modalidade atletismo, englobando a diversidade de corridas, 
saltos, lançamentos e arremesso, possibilita o aprimoramento do condi-
cionamento físico dos participantes assíduos aos treinos, permitindo-lhes 
alcançar seus objetivos com segurança.

Objetivos

Com o desenvolvimento das suas atividades, o presente projeto busca:
• Contribuir para melhor qualidade de vida dos participantes, a 

partir da disponibilização de espaço para a prática saudável de 
atividade física sob adequada orientação/supervisão; lazer e inter-
-relação entre as comunidades interna e externa ao campus;

• Favorecer melhor formação/capacitação dos alunos-executores 
envolvidos, a partir das atividades/vivências pertinentes ao proje-
to, bem como dos alunos matriculados nas disciplinas Atletismo 
e Aprofundamento de Atletismo (Educação Física - FC, UNESP 
Bauru), possibilitando a articulação da extensão com o ensino e 
a pesquisa;

• Fomentar a iniciação científica entre seus alunos executores (bol-
sistas, voluntários, etc.), a partir de estudos fundamentados na 
observação e análise de aspectos que relacionam a prática do atle-
tismo, enquanto modalidade de atividade física, com seus efeitos 
sobre o estado de saúde e/ou desempenho atlético.
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Organização das atividades

Estrutura e funcionamento

As atividades do projeto são realizadas às segundas, terças e quintas 
feiras, das 18h00min às 19h30min, na Praça de Esportes do Campus de 
Bauru, utilizando a Pista de Atletismo e/ou Ginásio de Esportes. Atende 
um público formado pela comunidade extra campus e por funcionários e 
alunos vinculados às unidades da UNESP – Bauru, sendo a idade mínima 
para participar do projeto de 15 anos (mediante autorização dos pais ou 
responsáveis).

A divulgação do projeto fica a cargo dos alunos-executores responsá-
veis, e é realizada: por meio da fixação de cartazes/folders nas dependências 
internas do campus de Bauru e nos bairros circunvizinhos à instituição, 
por e-mails enviados às seções de graduação/pós-graduação e consequente 
distribuição aos alunos dos cursos vinculados as mesmas. Contamos tam-
bém com o apoio da Rádio UNESP, na divulgação do projeto.

Por meio de reuniões periódicas sob supervisão da coordenação do 
projeto, ocorre a capacitação dos alunos executores para o desenvolvimen-
to das atividades, cabendo aos mesmos:

• auxiliar na elaboração, aplicação e gerenciamento dos programas 
de atividade física;

• auxiliar na elaboração e aplicação dos programas de avaliação fí-
sica relacionados ao referido projeto;

• auxiliar na organização e realização dos Meetings Infanto-Juvenil 
de Atletismo na Unesp.

Ao ingressarem no projeto, os participantes preenchem uma anamne-
se para levantamento de informações sobre hábitos alimentares, exercícios 
habituais e histórico de doenças ou desconfortos associados ou não à pra-
tica de exercícios. Também são submetidos a uma avaliação física envol-
vendo medidas antropométricas (altura, peso, composição corporal e peri-
metria) e testes de aptidão física (flexibilidade, força/resistência muscular 
e condição cardiorrespiratória). Quando necessário, os participantes são 
orientados a realizar avaliação médica complementar à avaliação física.
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Ao final de cada semestre, os participantes são reavaliados, e assim 
verificam-se quais os efeitos promovidos pelos programas de atividade, 
reestruturando-os conforme os objetivos pretendidos. Outro fator que 
também é levado em consideração para avaliar o desenvolvimento dos 
participantes são os tempos e marcas obtidos em competições de atletismo 
– no caso dos programas de preparação atlética, e os resultados obtidos em 
Testes de Aptidão Física (TAF).

Atualmente, os participantes são divididos em três grupos de trabalho 
conforme os objetivos pretendidos: (1) condicionamento físico voltado à 
saúde, (2) preparação atlética para participação em competições e treina-
mento/preparação para TAF em concursos públicos, e (3) portadores de 
necessidades especiais (obesos, diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos, e/
ou com distúrbios osteomioarticulares).

Todos os grupos são diariamente orientados na realização do aqueci-
mento (Figura 1), que envolve corridas submáximas (2 a 3 voltas na pista 
ou gramado), alongamentos para todos os segmentos corporais e exercí-
cios de coordenação motora específicos da modalidade (educativos), além 
de treinos específicos de corrida e, pelo menos uma vez por semana, re-
alizam exercícios com requisição de força e/ou resistência muscular por 
meio de outros estímulos que não a corrida na pista (Figura 2). Embora 
sigam esta estrutura básica de treinamento, cada grupo realiza programas 
específicos direcionados aos seus objetivos, como a preparação atlética ou 
o condicionamento físico.
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a b

c d

Figura 1: Aquecimento envolvendo corrida submáxima (a), alongamentos (b) e exercícios educa-
tivos para corridas, aqui representados pelo dribling (c) e skipping (d).

Os equipamentos e materiais utilizados no projeto foram obtidos por 
meio de verba disponibilizada pela PROEX e FUNDUNESP, permitindo o 
desenvolvimento e acompanhamento dos treinos, bem como relização das 
medidas referentes à avaliação física dos participantes do projeto.
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a

c

b

d

Figura 2: Programa de exercícios com requisição de força/resistência muscular composto por 
estímulos para os músculos abdominais (a), paravertebrais (b), gastrocnêmios (c) e corrida em 
aclive/rampa (d).

Meeting de Atletismo

Outro compromisso assumido pelo projeto, a partir de 2009, está 
relacionado à realização do “Meeting Infanto-Juvenil de Atletismo da 
UNESP”, cuja organização/secretaria fica sob a responsabilidade dos 
alunos executores do projeto em cada ano (Figura 3), juntamente com os 
alunos matriculados nas disciplinas “Práticas Formativas em Atletismo” 
e “Aprofundamento de Atletismo” (Educação Física - FC, UNESP Bauru) 
que atuam como árbitros durante as provas (Figura 3).

Esta atividade tem por objetivo propiciar a participação de crianças/
jovens entre 10 e 15 anos, de ambos os sexos, em eventos de atletismo, 
permitindo-lhes vivenciar/exercitar conceitos de cidadania, tais como o 
respeito às regras, cooperação e disciplina, a partir de provas realizadas em 
conformidade com sua faixa etária (vide Quadro 1 e Figura 4), em espaço 
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específico para essa modalidade esportiva, um vez que tem sido realizado 
na Pista de Atletismo da Praça de Esportes do Campus de Bauru (Figura 3), 
comumente aos sábados. Ao final do evento, ocorre a premiação dos 1º, 2º 
e 3º colocados em cada prova (Figura 5), além de distribuição de medalhas 
de participação aos demais. Neste ano de 2016, foi realizada a 6ª edição do 
evento.

Quadro 1: Provas realizadas conforme categorias de faixa etária e sexo

Provas Categorias

60 Metros Rasos A

80 Metros Rasos B

100 Metros Rasos C

400 Metros Rasos C

600 Metros Rasos B

800 Metros Rasos A (F)

1000 Metros Rasos A (M)

Rev. 4x50 Metros A

Rev. 4x75 Metros B

Rev. 4x100 Metros C

Lançamento da Pelota A

Salto em Distância B e C
A= 10 a 11 anos; B= 12 a 13 anos; C= 14 a 15 anos; M= masculino; F= feminino.
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a

c

b

d

Figura 3: Pista de atletismo da Praça de Esportes-UNESP, Campus de Bauru, onde ocorre o me-
eting (a); equipe de arbitragem formada pelos graduandos de Educação Física (b); alunos execu-
tores do projeto confirmando as inscrições dos participantes (c); aquecimento dos participantes 
antes do início das provas (d).

Cabe ressaltar a parceria estabelecida com o Prof. Alcides dos Santos 
Gonçalves (Figura 5), grande entusiasta do atletismo na cidade de Bauru, 
responsável pela iniciação esportiva e aprimoramento das equipes de atle-
tismo que representam o município em competições regionais e estadu-
ais. A grande maioria das crianças e jovens participantes dos meetings são 
provenientes dos projetos sociais e equipes assessoradas pelo Prof. Alcides 
Gonçalves
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Figura 4: Algumas provas realizadas durante o IV Meeting Infanto-Juvenil de Atletismo da 
UNESP, em 2012: lançamento de pelota (a); salto em distância (b); corrida de 80 metros mascu-
lina (c) e feminina (d).
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Figura 5: Premiação dos 3 primeiros colocados em cada prova durante o IV Meeting Infanto-
Juvenil de Atletismo da UNESP, contando com o auxílio do Prof. Alcides dos Santos Gonçalves 
(imagem ao centro).

Resultados

Benefícios aos participantes

Ao longo dos anos, o projeto tem buscado propiciar aos seus partici-
pantes um mínimo de autonomia para realizar suas tarefas cotidianas, em 
especial quando envolvem treinos ou programas de exercícios que ocor-
rem fora dos dias e horários de atendimento do projeto.
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Com este propósito, está em elaboração um Guia de Corrida e 
Caminhada, com orientações sobre cuidados na condução dessas ativida-
des em dias/horários não supervisionados pelo projeto, referentes ao aque-
cimento/alongamento inicial, monitoramento da intensidade do exercício 
(zona de frequência cardíaca), percepção subjetiva de esforço (escala de 
Borg), alongamento final, além de dicas sobre proteção em relação a horá-
rios com temperaturas mais elevadas (calor), alimentação prévia ao exercí-
cio, hidratação, vestimenta e calçado adequados, etc. Portanto, pretende-se 
que os participantes possam gerenciar seus aquecimentos adequadamente 
(corridas submáximas, sequência de alongamentos e de exercícios educa-
tivos específicos de corrida), além da intensidade de seus programas de 
treinos (verificação e acompanhamento da frequência cardíaca e sensação 
subjetiva de esforço).

Mediante o objetivo de auxiliar na elaboração e execução dos trei-
nos de participantes corredores de rua de Bauru, buscamos ajudá-los na 
conquista de bons resultados no cenário de corridas da cidade e região. 
Dentre os resultados obtidos, destacamos o 1º lugar geral conquistado por 
Emerson Seirador na prova de 5km realizada durante a 20ª edição da Volta 
da USP, em novembro de 2010.

Destaca-se, também, o aumento do condicionamento físico apresenta-
do por alguns participantes frequentadores mais regulares do projeto, de 
modo que duas participantes tiveram aprovação no teste de aptidão física 
em concurso para o cargo de agente de polícia.

Vale ressaltar a melhora no condicionamento de um participante que 
ingressou no projeto (aos 25 anos de idade) com o objetivo de controlar seu 
quadro de dislipidemia, e que após obter melhora nos índices de coleste-
rol e triglicérides, que estavam elevados, passou a frequentar corridas de 
rua, migrando para o grupo de preparação atlética.

Ainda no âmbito da saúde, o mais antigo participante do projeto in-
gressou aos 56 anos com objetivo de melhoria do controle sobre seu qua-
dro de hipertensão e aprimoramento do seu desempenho em corridas. 
Atualmente, aos 63 anos, apesar de 7 anos mais velho, quando comparados 
seus testes ergométricos, observamos melhoras no VO2max (de 52,29 para 
62,93 ml/kg/min), no tempo (de 13 para 16min) e distância (de 1.343 para 
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1.834m) total dos testes, além de melhor resposta na frequência cardíaca 
e pressão arterial durante os testes e na recuperação após os mesmos.

Em geral, espera-se que os programas do projeto possam promover 
melhoras nos níveis de flexibilidade, melhor controle ponderal e aumento 
da aptidão cardiorrespiratória entre seus praticantes.

Com base nos resultados obtidos durante as provas dos meetings de 
atletismo, foi possível identificar o potencial dos participantes quanto ao 
seu desenvolvimento e/ou rendimento nas mesmas, especialmente em pro-
vas de velocidade, fornecendo subsídios aos seus professores/treinadores 
para elaboração de seus programas de treinos.

Formação dos Alunos Executores

Desde a sua criação, já passaram pelo projeto 55 alunos executores vin-
culados aos cursos de Educação Física (integral e noturno) da FC/UNESP, 
campus de Bauru, dentre os quais 1 atuou como bolsista BAAE III, 11 atu-
aram como bolsistas BAAE II, 14 como BAAE I e os demais como volun-
tários. Ressalto que alguns deste executores auxiliaram o projeto por mais 
de um ano, tendo a possibilidade de atuar como voluntário e/ou bolsista 
e que alguns bolsistas atuaram em anos distintos com diferentes bolsas 
(BAAE III, II ou I).

Um diferencial deste projeto está no fato de que seu horário de funcio-
namento (18h00min às 19h30min) permite que tanto alunos do curso in-
tegral quanto alunos do curso noturno, que trabalham durante o período 
da tarde e/ou advindos de outras cidades para as aulas em seus respectivo 
cursos, possam atuar como executores do projeto, sem comprometer o ho-
rário dos seus compromissos com aulas e atividades profissionais. 

Conforme relatos dos próprios alunos executores, sua participação 
no presente projeto, ao se envolverem com as atividades já descritas, tem 
possibilitado colocar em prática conteúdos abordados em disciplinas cur-
sadas na graduação, ajudando-os a aprender por meio de um processo que 
alterna momentos do fazer sabendo e do saber fazendo, considerando-
-se que, nas duas primeiras semanas de chegada ao projeto, os mesmos 
assumem o papel de participantes, sendo orientados a realizar as mesmas 
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atividades que os demais participantes. Com isso, possibilita-se por meio 
das experiências nas atividades propostas que estes estabeleçam maior 
empatia com os participantes do projeto, passando a perceber melhor as 
exigências decorrentes dos programas. A partir dessa vivência, assumem 
atribuições que passam pelo acompanhamento dos programas, orientação 
das atividades, elaboração dos treinos e discussões sobre as adequações aos 
programas/treinos em função dos resultados observados durante os dias 
de atividades e após as avaliações feitas ao longo dos semestres.

A partir dos resultados obtidos nas diferentes frentes de atendimento, 
o projeto tem contribuído, também, com a formação acadêmico-profis-
sional dos graduandos envolvidos (bolsistas e voluntários), dando suporte 
à elaboração de trabalhos acadêmicos apresentados e/ou publicados em 
congressos/eventos da área, auxiliando, também, na elaboração de traba-
lhos de conclusão de curso (TCC) relacionados ao universo do atletismo. 
Portanto, a execução do projeto tem fornecido subsídios para o desenvol-
vimento acadêmico dos alunos executores, a partir dos dados levantados 
durante os treinos e avaliações.

Com relação a este aspecto, o Quadro 2 agrupa todas as produções 
oriundas das atividades do projeto desde o seu início até os dias atuais.

Quadro 2: Produção científica vinculada ao projeto

ITEM QUANTIDADE

Artigo publicado em periódicos Nacionais 1

Resumos em Eventos Nacionais 4

Resumos Expandidos em Eventos Nacionais 5

Apresentação de Trabalhos em Eventos 15

Textos em jornais Nacionais 1

TCC(s) 5 concluídas e 1 em andamento

Bolsas de Iniciação Científica (IC)/Agência 1

Material Audiovisual 2
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Integração Ensino, Pesquisa e Extensão

O crescimento na realização de provas de rua em distâncias variadas 
(corridas de 5 e 10Km, meia maratona, etc.), em Bauru e região, atraiu 
praticantes para o projeto solicitando orientação adequada na preparação 
física dos mesmos. Nesse contexto, os alunos executores, supervisionados 
pela coordenação do projeto, intensificaram as discussões sobre aspectos 
relativos à frequência, volume, intensidade e especificidade das ativida-
des que compõem os programas individuais de cada participante, funda-
mentados na literatura vigente sobre o tema. Com isso, tornou-se possível 
adequação dos programas e melhor acompanhamento dos participantes 
mediante os resultados observados durante os treinos.

Do mesmo modo, aqueles participantes preocupados com a melhoria 
de sua condição física com vistas a manter uma boa condição de saúde 
também puderam se beneficiar desse processo de aprimoramento do co-
nhecimento sobre aspectos relacionados com a fisiologia do exercício.

Um bom exemplo da integração entre às atividades realizadas no pro-
jeto com o ensino e a pesquisa é representado pelo aquecimento promovido 
no início dos treinos. Neste, a ordem de realização das atividades (inician-
do com corrida submáxima, seguida de sequência de alongamentos fina-
lizando com exercícios educativos de coordenação) segue recomendações 
oriundas de trabalho de IC e TCC orientado pelo coordenador do projeto, 
que tratou dos efeitos do alongamento sobre tarefas com exigência de força 
(MALMONGE FILHO, 2011). De acordo com este trabalho, “quando al-
gum tipo de alongamento estiver incluído no aquecimento ou em comple-
mento a este, o mesmo deve ser sucedido de exercícios ou atividades com 
requisitos (neuromusculares e/ou energéticos) semelhantes àqueles neces-
sários ao desempenho na tarefa principal”, como os educativos de corrida 
que integram o aquecimento no projeto.

Esta discussão, referente aos efeitos do alongamento sobre o de-
sempenho, também é tratada nas disciplinas “Princípios e Técnicas 
da Flexibilidade” e “Práticas Formativas em Princípios e Técnicas da 
Flexibilidade”, sob a responsabilidade do coordenador do projeto Atletismo 
na UNESP: dos fundamentos ao aprimoramento, cujos alunos matricu-
lados fazem acompanhamento/observação de projetos de extensão que 
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envolvem atividade física, realizados em nosso campus, dentre os quais o 
projeto de atletismo, identificando a execução ou não de alongamentos nos 
programas de atividade física, a partir do seguinte levantamento:

• Momento de realização do alongamento durante a atividade ob-
servada (início, final, etc.);

• Tipo de alongamento realizado em cada um dos momentos em 
que ocorre (estático, dinâmico, etc.);

• Metodologia (duração, número de repetições, etc.);
• Motivo informado pelo responsável na condução da atividade 

para a utilização do alongamento nos diferentes momentos em 
que é realizado.

Somado a isso, o projeto possui parceria na realizaçao de estudos/pes-
quisas vinculadas ao Grupo de Pesquisa CNPq FITES: Fisiologia Aplicada 
ao Treinamento Esportivo e para Saúde - UNESP, coordenado pelo Prof. 
Dr. Júlio Wilson dos Santos (docente do DEF/FC, Unesp Bauru), em espe-
cial relacionadas com a linha “Avaliação e prescrição do treinamento físico 
e esportivo”, buscando estudar os efeitos do treinamento físico e esportivo, 
assim como os protocolos de avaliação e a caracterização de modalidades 
coletivas como futebol e futsal e individuais como o atletismo. Atualmente, 
desenvolvemos conjuntamente o projeto de pesquisa “Efeitos do aquecimen-
to com alongamento estático e dinâmico sobre o desempenho em testes mo-
tores, em jogadores de futebol e praticantes de atletismo de diferentes níveis”

Considerações finais

Neste projeto a universidade vai até a comunidade, sobretudo incre-
mentando a programação esportiva de Bauru com a realização de eventos 
vinculados ao mesmo. A participação dos integrantes do projeto (alunos 
executores e público atendido) em provas de rua realizadas em Bauru e re-
gião ou mesmo fora do estado, levando o nome da equipe RUNESP que re-
presenta o projeto, constitui outro ponto favorável à divulgação do mesmo.

A articulação com ensino, pesquisa e demandas sociais durante o pe-
ríodo de realização do projeto sustenta-se no progresso percebido na con-
dução das atividades pelos alunos executores envolvidos, assim como a 
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elaboração e apresentação de trabalhos oriundos de estudos desenvolvidos 
pelo projeto e a participação em eventos científicos da área, os quais têm 
possibilitado maior divulgação e visibilidade do projeto, a exemplo dos 
Congressos de Extensão Universitária/PROEX, Congressos de Iniciação 
Científica da UNESP, Mostras de Extensão Universitária da FC, Congresso 
Nacional de Educação Física (CONEF), entre outros.

Por fim, além da organização de eventos esportivos e apresentação de 
trabalhos em congressos, o projeto Atletismo na UNESP: dos fundamen-
tos ao aprimoramento tem gerado também acervo fotográfico e audiovi-
sual (dados de pesquisas) e assessoria na realização de avaliações junto a 
praticantes ou equipes de atletismo de Bauru e região.
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25
Extensão universitária em prol das pessoas 

com deficiência: “Equoterapia” e  
“Goalball” na Unesp-Bauru

MARLI NABEIRO
FERNANDA CAROLINA TOLEDO DA SILVA

ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA 

Projeto de Equoterapia

A partir de estudos sobre o tema e considerando os benefícios da 
equoterapia, iniciamos, em 2008, o projeto de Extensão Universitária de 
Equoterapia, intitulado “Programa de Equoterapia buscando o desen-
volvimento de pessoas com deficiência”, apelidado de “Equomandala”. 
O projeto iniciou-se com a parceria de instituições de ensino superior de 
Bauru, Universidade Estadual Paulista (UNESP) e Faculdades Integradas 
de Bauru (FIB). 

Em trabalho elaborado pela equipe, ficou clara a importância da ex-
tensão universitária, uma vez que ela é um dos pilares da universidade e 
envolve a relação entre o ensino e a pesquisa. 

A extensão universitária é capaz de estabelecer a ligação entre a uni-
versidade e a sociedade, mas para que ela se efetue, é necessário o apoio da 
comunidade, através da participação da mesma. Isto possibilita ampliar a 
formação dos profissionais atuantes nesta área e divulgar as informações 
resultantes destes trabalhos, formando, assim um corpo de conhecimentos 
específicos.

Além disso, a universidade utiliza projetos de extensão como estra-
tégia de formação profissional, nos quais os graduandos têm a oportuni-
dade de relacionar os conhecimentos teóricos com a experiência prática. 
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Possibilita ainda, uma atuação com supervisão e reavaliação da mesma, 
fazendo um ciclo com planejamento, execução e avaliação das atividades. 
Neste processo os alunos buscam conhecimentos em pesquisas realizadas 
na área, o que foi possível verificar no estudo de Delacosta et al. (2014), que 
relatou que os graduandos participantes do projeto de equoterapia, obtive-
ram conhecimentos e complementaram sua formação, além de consegui-
rem realizar uma aplicação prática em relação à teoria da graduação. Este 
aspecto da extensão universitária também foi encontrado na pesquisa de 
Nozaki, Hunger e Ferreira (2011), em que, depois de formados, os profis-
sionais de educação física que haviam participado de projetos de extensão 
durante a sua formação inicial tiveram o primeiro contato com o aluno da 
educação básica e tiveram experiências que possibilitaram atuação mais 
segura e transferência das experiências para sua prática escolar.

Desenvolvimento do projeto de equoterapia

O projeto teve como objetivo prestar atendimento terapêutico à comunidade 
oferecendo uma atividade motora que promove o desenvolvimento dos aspectos 
neuropsicomotor com o auxílio do cavalo. Além disso, desenvolver pesquisas e 
oportunizar a formação profissional através das vivências com as técnicas da 
equoterapia. Os praticantes eram recrutados da comunidade, e para sua parti-
cipação no projeto era solicitado que o mesmo ou responsável assinasse, após 
a leitura, o termo de consentimento livre e esclarecido e que apresentasse um 
atestado médico. Inicialmente era realizada uma anamnese e periodicamente 
avaliações do desenvolvimento neuropsicomotor. A dinâmica encontrada pelo 
grupo seguiu o padrão estabelecido pela Associação Nacional de Equoterapia - 
ANDE, porém, foram feitas adequações em função do local e recursos como, por 
exemplo, a utilização de um redondel para a realização das atividades.
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Desde seu início até os dias atuais, o projeto desenvolveu três programas 
equoterápicos1: a) hipoterapia, b) educação/reeducação, e c) pré-esportivo. Isso se 
deu devido às necessidades de cada praticante que participou do projeto, que ti-
nham deficiência física (paralisia cerebral), deficiência visual, distúrbio de com-
portamento e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH, autismo. 
De acordo com cada diagnóstico, ou seja, de acordo com as necessidades de cada 
praticante, eram traçados os objetivos das sessões equoterápicas.

Foram atendidos, cerca de 25 praticantes, sendo que eram atendidos, em mé-
dia, 8 praticantes por ano, e alguns deles permaneceram por mais de um ano de 
atendimento.

Para possibilitar o desenvolvimento de sessões lúdicas e prazerosas, foram 
utilizados diferentes equipamentos e materiais durante as sessões, tais como: 
manta com ou sem cilhão, diferentes tipos de sela, rédeas, estribos, obstáculos 
(balizas e tambores), bolas, bastões e materiais pedagógicos. Além disso, as posi-
ções dos praticantes sobre o cavalo eram modificadas durante a sessão variando 
as mesmas.

A equipe era multidisciplinar, composta, portanto, por profissionais e gra-
duandos de diferentes áreas como Educação Física, Fisioterapia e Psicologia, e 
atuava interdisciplinar e transdisciplinarmente.

As sessões, realizadas semanalmente, tinham duração média de 40 minutos 
e eram divididas em três fases, como destacam Medeiros e Dias (2008): apro-
ximação, montaria e desfecho. A primeira fase, aproximação, dá-se pela vin-
culação afetiva entre o praticante e o animal por meio de atividades que criem 
confiabilidade como alimentar e encilhar o cavalo; segunda fase, montaria, é 
caracterizada como o momento central da terapia, desenvolvendo as ativida-
des específicas de cada praticante; terceira fase, desfecho, consiste na fase de 

1 Na Equoterapia existem quatro programas básicos (ANDE-BRASIL, 2013):
 a) Hipoterapia: baseia-se na reabilitação do praticante, pois ele tem maior comprometi-

mento físico e/ou intelectual e necessita do auxílio dos terapeutas para realizar as ativi-
dades propostas;

 b) Educação/reeducação: o praticante tem um mínimo de autonomia para se manter a 
cavalo e consegue realizar as atividades propostas por seus terapeutas, podendo ter como 
objetivo a capacidade de guiar o cavalo, além de visar educação através dos conteúdos 
pedagógicos;

 c) Pré-esportivo: o praticante já é mais independente, sabe guiar o cavalo podendo apren-
der o trote e galope, neste nível o cavalo é inserido como instrumento de inserção social;
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separação com atividades que encerrem a sessão, como direcionar o animal à 
baia e desencilhá-lo. Os praticantes tiveram progressos nos aspectos motores, 
emocionais e sociais. A participação dos mesmos foi motivada pela referência 
positiva sobre os resultados desta terapia, além de ser uma atividade gratuita e 
vinculada à universidade. 

Publicações geradas pelo desenvolvimento do projeto 
de Equoterapia

Durante o período de desenvolvimento do projeto, algumas pesquisas foram 
realizadas e publicadas, dentre estas, duas monografias, um capítulo de livro, 
treze trabalhos apresentados em congressos nacionais, quatro trabalhos apresen-
tados em congressos internacionais, uma premiação entre os melhores trabalhos 
em evento científico, quatro artigos em revistas, duas entrevistas para a televi-
são, organização de evento regional da área.

No Quadro 1 é possível verificar as especificações das monografias (FREIRE; 
MACEDO, 2009; SILVA, 2010) realizadas a partir do desenvolvimento do projeto.

Quadro 1:  Trabalhos de Conclusão de Curso desenvolvidos no projeto de Equoterapia

IDENTIFICAÇÃO ANO/ TIPO DE 
TRABALHO/ LOCAL

TÍTULO DO TRABALHO

FREIRE; MACEDO, 
2009

2009/ TCC - Graduação em 
Educação Física/ Bauru

Influência da equoterapia no de-
sempenho de habilidades motoras 
em criança com paralisia cerebral 
– um estudo de caso

SILVA, 2010 2010/ TCC - Graduação em 
Educação Física/ Bauru

A equoterapia como auxiliar do 
processo de inclusão do aluno com 
deficiência visual: estudo de caso

Fonte: Elaboração própria.

No Quadro 2 estão especificados os trabalhos apresentados em eventos na-
cionais como resumos simples (SILVA; NABEIRO; PAULA, 2009; FREIRE, et al., 
2010; CARRICO et al., 2014), resumos expandidos (SILVA et al., 2010a; SILVA et 
al. 2010b; NEVES et al, 2014; DELACOSTA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2014) e 



401Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

trabalhos completos (SILVA; NABEIRO, 2010a; SILVA; NABEIRO, 2010b; SILVA 
et al., 2014; SILVA et al., 2015).

Quadro 2: Trabalhos Apresentados em Eventos Nacionais

IDENTIFICAÇÃO ANO/ EVENTO/ LOCAL TÍTULO DO TRABALHO

SILVA; NABEIRO; 
PAULA, 2009

2009/ 5º Congresso de Extensão 
Universitária da UNESP/ Águas 
de Lindoia - SP

Projeto equoterapia: a 
terapia com cavalo e a escola 
inclusiva

SILVA et al. 2010ª 2010/ VI Fórum de Extensão 
Universitária/ Bauru

A criança com necessidades 
especiais no projeto de 
equoterapia da Unesp

SILVA; NABEIRO, 2010ª 2010/ 10ª Jornada de Educação 
Especial/ Marília

A equoterapia como auxiliar 
da inclusão: um estudo de 
caso

FREIRE et al., 2010 2010/ IV Congresso Nacional de 
Educação Física/ Bauru

Equoterapia: resultados da 
intervenção para pessoas 
com deficiências

SILVA; NABEIRO, 2010b 2010/ IV Congresso Brasileiro de 
Educação Especial/ São Carlos

Programa de equoterapia 
aplicado ao aluno com 
deficiência visual

SILVA et al., 2010b 2010/ II Encontro dos Núcleos de 
Ensino da UNESP e I Encontro 
PIBID/ Águas de Lindoia

A equoterapia auxiliando 
a inclusão de alunos com 
deficiências na escola pública 
da cidade de Bauru

NEVES et al, 2014 2014/ VIII Congresso Nacional de 
Educação Física/ Bauru

Equoterapia da Unesp-
Bauru: programas educação/ 
reeducação e pré-esportivo

DELACOSTA et al., 2014 2014/ IX Congresso Brasileiro 
de Atividade Motora Adaptada/ 
Presidente Prudente

Contribuições do projeto 
de extensão de equoterapia 
para alunos de graduação em 
educação física

CARRICO et al., 2014 2014/ IX Congresso Brasileiro 
de Atividade Motora Adaptada/ 
Presidente Prudente

Equoterapia em ação

SILVA, T.A. et al., 2014 2014/ IX Congresso Brasileiro 
de Atividade Motora Adaptada/ 
Presidente Prudente

Cotidiano do projeto de 
equoterapia da Unesp - 
Bauru/SP
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IDENTIFICAÇÃO ANO/ EVENTO/ LOCAL TÍTULO DO TRABALHO

SILVA et al., 2014 2014/ VI Congresso Brasileiro de 
Educação Especial/ São Carlos

Programa de equoterapia 
para alunos com TDAH

OLIVEIRA et al., 2014 2014/ 3º Fórum de Extensão 
Universitária/ Bauru

Programa de equoterapia 
buscando desenvolvimento 
das pessoas com deficiência

SILVA et al., 2015 2015/ Congresso Brasileiro de 
Educação/ Bauru

Programas de equoterapia 
desenvolvidos no interior do 
Estado de São Paulo

Fonte: Elaboração própria.

No Quadro 3 encontram-se os trabalhos apresentados em eventos internacio-
nais como resumos simples (NABEIRO et al., 2009; NABEIRO; SILVA; FREIRE, 
2011; NABEIRO et al., 2012).

Quadro 3 – Trabalhos Apresentados em Eventos Internacionais
IDENTIFICAÇÃO ANO/ EVENTO/ LOCAL TÍTULO DO TRABALHO

NABEIRO et al., 2009 2009/ 17th ISAPA/ Gävle, Suécia �erapeutic riding in Brazil: 
an opportunity to professional 
improvement, research and 
therapy

NABEIRO; SILVA; 
FREIRE, 2011

2011/ 18th ISAPA/ Paris, França Ridding for the disabled helping 
to inclusion of student with 
visual impairment in public 
school of the city of Bauru-Brazil

NABEIRO et al., 2012 2012/ NAFAPA/ Birmingham, 
Alabama.

Riding therapy for children with 
cerebral palsy: a case study

NABEIRO; FREIRE; 
SILVA, 2013

2013/ 19th ISAPA/ Istambul, 
Turquia

Program of hippotherapy in 
brazil

Fonte: Elaboração própria.

No Quadro 4 estão especificados os artigos publicados em revistas (FREIRE 
et al., 2010; SILVA et al., 2011; FREIRE et al., 2012; SILVA; NABEIRO, 2012).
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Quadro 4: Artigos publicados em revistas

IDENTIFICAÇÃO ANO/ EVENTO/ LOCAL TÍTULO DO TRABALHO

FREIRE et al., 2010 2010/ Edição Especial da Revista 
ADAPTA (Resumo de artigo)

Equomandala: a equoterapia 
no âmbito social, profissional 
e universitário.

SILVA et al., 2011 2011/ Revista Ciência em 
Extensão

A criança com necessidades 
especiais no projeto de equote-
rapia da UNESP.

FREIRE et al., 2012 2012/ Revista ADAPTA Projeto de Extensão Universi-
tária no Interior de São Paulo

SILVA; NABEIRO, 2012 2012/ Revista da SOBAMA Programa de Equoterapia: In-
tervenção com um Praticante 
com Deficiência Visual

Fonte: Elaboração própria.

No Quadro 5 encontram-se as demais produções geradas no projeto de equo-
terapia como um capítulo de livro (MAUERBERG-DECASTRO; NABEIRO, 2011), 
organização de um evento regional (NABEIRO et al., 2013) e duas entrevistas para 
a televisão (NABEIRO; DELACOSTA; SILVA, 2015; NABEIRO; FLORENTINO, 
2015).

Quadro 5: Outras produções do projeto de Equoterapia.

IDENTIFICAÇÃO ANO/ EVENTO/ LOCAL TÍTULO DO TRABALHO

MAUERBERG-DECAS-
TRO; NABEIRO, 2011

2011/ Capítulo de livro Formas alternativas de inter-
venção

NABEIRO et al., 2013 2013/ Organização de evento/ 
Bauru

Encontro de Centros e Progra-
mas de Equoterapia de Bauru 
e Região.

NABEIRO; DELACOSTA; 
SILVA, 2015

2015/ Entrevista à televisão/ 
Bauru

Unesp Notícias – Projeto de 
equoterapia beneficia crianças 
deficientes.

NABEIRO; FLORENTI-
NO, 2015

2015/ Entrevista à televisão/ 
Bauru

Equoterapia – Saúde em Prática

Fonte: Elaboração própria.
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Projeto de Goalball

O Projeto “Goalball – Esporte Paralímpico” coordenado pela Profa. Dra. 
Marli Nabeiro, nasceu em um Festival de Atividade Motora Adaptada que acon-
teceu na Praça Paradesportiva da cidade de Bauru, organizado pela professora e 
pelos alunos da disciplina de Educação Física para Alunos com Deficiência, no 
segundo semestre de 2012. 

O objetivo do projeto de Goalball foi oportunizar a prática de uma modalida-
de paralímpica para pessoas com deficiência visual e organizar uma equipe deste 
esporte na cidade de Bauru. A proposta foi aberta para pessoas com deficiência 
visual da cidade de Bauru e Região, sendo realizada a divulgação na comunidade 
da pessoa com deficiência visual. 

Os objetivos secundários foram concretizar a formação de um time de 
Goalball que tivesse condições de participar de competições regionais e nacio-
nais, e possibilitar a participação de graduandos no projeto para complementa-
ção de sua formação universitária, além de oportunizar a realização de pesquisas 
e elaboração de material bibliográfico. 

A metodologia utilizada incluiu atividades para o desenvolvimento das ca-
pacidades motoras necessárias no desempenho do jogo. Avaliações das seguintes 
capacidades: aeróbia, anaeróbia, força, flexibilidade, discriminação auditiva e 
tempo de reação. Planejamento das atividades físicas buscando o aprimoramen-
to das habilidades motoras requeridas para a dinâmica do jogo. A frequência de 
treino era uma vez na semana com duração de duas horas. Inicialmente as ativi-
dades tiveram como objetivo ensinar as habilidades motoras necessárias para o 
jogo e depois o desenvolvimento das técnicas e táticas. 

Nos treinos, os participantes realizavam atividades de aquecimento em um 
ambiente especialmente elaborado com barbantes e fitas para se guiarem, ou en-
tão, eram guiados por estímulos sonoros (palmas, apito, bola com guizo, etc.) 
pelo treinador da equipe. Após as atividades de aquecimento eram realizados os 
alongamentos, por meio de uma sequência elaborada pelo treinador e combinada 
junto aos participantes. Em seguida, iniciavam-se as atividades voltadas para o 
jogo, atividades de percepções auditivas e táteis, e finalmente, o jogo propria-
mente dito.

Participaram do projeto alunos de graduação em Educação Física da 
Faculdade de Ciências da UNESP de Bauru/SP, com o objetivo de colocar em 
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prática os conhecimentos adquiridos de forma teórica, assim, os alunos partici-
param da seleção dos testes para avaliação dos atletas, aplicação das avaliações; 
organização e análise dos resultados; utilização dos resultados para a elaboração 
do planejamento individual de treinamento dos atletas; execução do planeja-
mento; elaboração de relatórios; participação nas pesquisas.

Silva (1999) verificou que a prática do goalball é uma estratégia eficiente para 
facilitar a aquisição de habilidades e capacidades motoras, assim auxiliando a 
qualidade de vida desta população. Almeida et al. (2008) apresenta as alternati-
vas do uso de técnicas e táticas para o treinamento desta modalidade esportiva, 
destacando as estratégias para a aprendizagem. 

Para os graduandos a vivência prática dos conhecimentos teóricos, assim 
como a participação em projetos de pesquisa, tem contribuído para a formação 
dos mesmos, que conhecem e aprendem sobre novas áreas de atuação dentro da 
educação física. Além disso, por meio do projeto têm a oportunidade de planejar 
atividades para esta população e assim contribuir com profissionais que sentem 
dificuldade em trabalhar com tal deficiência, compartilhando os saberes adqui-
ridos e expondo as dificuldades nos trabalhos desenvolvidos e apresentados em 
congressos.

Em novembro de 2013, ocorreu I Simpósio Paralímpico Paulista realizado na 
Uninove, Campus Memorial, Barra Funda, São Paulo e neste evento foi apresentado 
um trabalho referente ao Goalball com o titulo: “Transformando o projeto de ex-
tensão universitária de Goalball Unesp/Lar Escola Santa Luzia (Bauru-SP) em uma 
equipe de iniciação paradesportiva: análise das expectativas e perspectivas de pra-
ticantes e monitores”, dos autores Alexsandro Santos da Silva; Rubens Venditti Jr; 
Marli Nabeiro; Milton Vieira do Prado Jr; Fernanda Zane Arthuso; Leidy Johanna 
Alzate e Matheus Fava, que depois foi publicada em revista da área.

Aproximadamente um ano depois, em Outubro de 2014, houve apresen-
tação de mais um trabalho no IX Congresso Brasileiro de Atividade Motora 
Adaptada (CBMA), realizado no SESC Presidente Prudente, São Paulo, intitu-
lado: “Compartilhando saberes acerca do Goalball projeto de extensão UNESP 
Bauru”, com autoria de Alexsandro Santos da Silva; Fernanda Zane Arthuso; 
Marli Nabeiro; Rubens Venditti Jr.

As contribuições do projeto se inserem na perspectiva da inclusão da pessoa 
com deficiência na comunidade e no esporte, além dos inúmeros benefícios à 
saúde que a atividade física proporciona. Verificam-se também contribuições em 
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âmbito acadêmico, visto que uma das dificuldades encontradas foi justamente a 
falta de referências acadêmicas para atividades relacionadas ao Goalball.

Referências

ALMEIDA, J. J. G. et al.(2008) Goalball: invertendo o jogo da inclusão. Campinas, Autores 
Associados.

ANDE-BRASIL (2013) Curso básico de equoterapia. Brasília: Coordenação de Ensino, Pes-
quisa e Extensão – COEPE.

BRITO, M. C. G. (2006). As contribuições da equoterapia na educação inclusiva. Fa-
culdade Unime, Bahia. Disponível em <http://www.equoterapia.org.br/trabalho_ver.
php?indice=65>. Acesso em: 10/abr/2009.

CORTEGOSO, A.L. & BOTOMÉ, S.P. (2002). Comportamentos de agentes educativos como 
parte de contingências de ensino de comportamentos ao estudar. Psicol. cienc. prof., 22 (1 ).

DELACOSTA, T.C.; GONÇALVES, T.F.; SILVA, T.A.F.; GOBBI, G. S.; SILVA, F.C.T. (2014) 
Contribuições do projeto de extensão de equoterapia para alunos de graduação em educa-
ção física. Disponível em <https://sigeve.ead.unesp.br/paginas/trabalhos_aprovados.php>. 
Acesso em: 06 março 2017.

FREIRE, D. G. & MACEDO, G. C. (2009). Influência da equoterapia no desempenho de 
habilidades motoras em criança com paralisia cerebral: um estudo de caso. Monografia 
apresentada nas Faculdades Integradas de Bauru – FIB Bauru.

LERMONTOV, T. (2004). A psicomotricidade na equoterapia. Aparecida: Idéias e  Letras. 

MEDEIROs, M. & DIAS, E.(2008). Equoterapia: noções elementares e aspectos neurocien-
tíficos. Rio de Janeiro: Revinter.

MAUERBERG-DECASTRO, E. & NABEIRO, M. (2011). Formas alternativas de interven-
ção. In: Mauerberg-deCastro, E. Atividade física adaptada. Ribeirão Preto: Novo Conceito.

NOZAKI, J. M.; HUNGER, D. A. C. F; FERREIRA, L. A. Reflexões sobre um projeto de

extensão universitária na formação/atuação do docente de educação física. In: XVII

Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e IV Congresso Internacional de Ciências do

Esporte: Congresso, 2011. Porto Alegre. Anais..., Porto Alegre: Colégio Brasileiro de

Ciências do Esporte, 2011, p. 1-7.



407Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

SILVA, A. S.; ARTHUSO, F.Z.; NABEIRO, M.; VENDITTI JÚNIOR, R. (2014) Comparti-
lhando saberes acerca do Goalball projeto de extensão Unesp Bauru. Disponível em <ht-
tps://sigeve.ead.unesp.br/paginas/trabalhos_aprovados.php>. Acesso em: 06 março 2017.

SILVA, A. S.; VENDITTI JÚNIOR, R.; NABEIRO, M.; PRADO JÚNIOR, M. V.; ARTHU-
SO, F.Z.; ALZATE, L. J.; FAVA, M. (2014) Transformando o projeto de extensão universitá-
ria de Goalball Unesp/Lar Escola Santa Luzia (Bauru-SP) em uma equipe de iniciação para-
desportiva: análise das expectativas e perspectivas de praticantes e monitores. EFDeportes, 
Revista Digital, 19 (192). Disponível em <http://www.efdeportes.com/efd192/a-extensão-
-universitária-degolbol.htm>. Acessado em 06 março 2017.

SILVA, F. C. T. (2010). A equoterapia como auxiliar do processo de inclusão do aluno com 
deficiência visual: estudo de caso. Monografia apresentada na Faculdade de Ciências da 
UNESP Bauru.

SILVA, F.C.T.; NABEIRO, M.; PAULA, A. I. Projeto Equoterapia: a terapia com cavalo e a 
escola inclusiva. Congresso de Águas de Lindoia. 2009

SILVA, M. T. (1999) Goalball: desenvolvimento de habilidades e capacidades motoras por 
pessoas portadoras e não portadoras de deficiência visual. Dissertação de Mestrado. Facul-
dade de Educação Física, Unicamp.

SKINNER, B.F. (2003). Ciência e Comportamento humano. Tradução: João Carlos Todorov, 
Rodolfo Azzi (11ªed.) São Paulo: Ed. Martins Fontes.

TOIGO, T.; LEAL JÚNIOR, E. C. P. & ÁVILA, S.N. (2008). O uso da equoterapia como re-
curso terapêutico para melhora do equilíbrio estático em indivíduos da terceira idade. Rev. 
Bras. Geriatr. Gerontol, 11 (3), 391-403.

VALDIVIESSO, V.; CARDILLO, L. & GUIMARÃES, E. L. (2005). A influência da equo-
terapia no desempenho motor e alinhamento postural da criança com paralisia cerebral 
espástico-atetóide: acompanhamento de um caso. Rev. Uniara, 16, 235-241.

UZUN, A. L. L. (2005). Equoterapia: aplicação em distúrbios do equilíbrio. São Paulo: Vetor.

WICKERT, H. (2007). O Cavalo como instrumento cinesioterapêutico. In: Curso básico de 
equoterapia. Associação Nacional de Equoterapia, Brasília: Coordenação de Ensino Pesqui-
sa e Extensão – COEPE (pp. 20-29).





409Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

26
“Roda viva, roda vida”- basquetebol 

em cadeira de rodas: esporte adaptado 
inclusivo na extensão universitária
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MARLI NABEIRO1

Apresentação

O Projeto “Roda Viva, Roda Vida: Basquetebol em Cadeira de Rodas”, 
oferecido pelo Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Câmpus Bauru-
SP, vinculado ao LAMAPPE/ GEPPEA-DEF3, envolve a prática esportiva 
adaptada e oferece oportunidades de inclusão sócio-educativa aos indiví-
duos com deficiências físicas.

Inicialmente, o projeto consistia de atividades gerais de extensão uni-
versitária dirigidas ao público de pessoas com deficiência (PCD) da região 
de Bauru-SP. A ideia era promover diversas modalidades adaptadas, a par-
tir da formação de turmas e do interesse geral dos praticantes, enfocando 
o esporte adaptado e práticas inclusivas.

Nosso objetivo a seguir foi desenvolver um trabalho de basquetebol 
em cadeira de rodas para deficientes físicos, articulando para tal, também 

1 Unesp Bauru
2 Unesp Rio Claro
3 Laboratório de Atividade Motora Adaptada, Psicologia e Pedagogia do Esporte/ Grupo 

de Estudos, Extensão e Pesquisas em Pedagogia do Esporte Adaptado- Faculdade de Ci-
ências/ DEF- UNESP BAURU (LAMAPPE/ GEPPEA)
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a formação dos alunos dos cursos de graduação em Educação Física (EF). 
Ocorreram intervenções e pesquisas no campo da inclusão e da iniciação 
esportiva que, de modo efetivo, trouxeram inúmeras contribuições para a 
população PCD bauruense, tanto no envolvimento e em uma possibilidade 
de prática esportiva para PCDs, quanto para a minimização dos precon-
ceitos sociais acerca desta área.

O projeto teve início conturbado em 2014, em meio ao período da gre-
ve e paralisações, ficando desativado em 2015, sendo atualmente retomado 
e ampliando as modalidades de esportes adaptados. Atualmente temos a 
proposta de esportes coletivos em cadeira de rodas e esportes com raque-
tes para PCDs, principalmente na modalidade de Tênis de Mesa, além de 
parcerias com instituições especializadas e as propostas de estágios super-
visionados específicos a estas populações, com duas bolsistas na monitoria 
PROEX e um voluntário da graduação.

Introdução

Primeiramente, é importante salientar que nosso Departamento de 
Educação Física da Faculdade de Ciências (DEF-FC) oferece condições bá-
sicas favoráveis para a execução do projeto, uma vez que temos na Praça 
de Esportes da FC o espaço e a infraestrutura necessários para a efetivação 
das atividades. Entretanto, algumas questões relacionadas à acessibilidade 
ainda precisam de diversas melhorias e atenção especial, para que possa-
mos atender cada vez mais e melhor às PCDs em nosso campus e no DEF. 
Outro aspecto consiste em buscar atender diversas questões de acessibili-
dade no percurso até nossa praça de esportes, uma vez que a mobilidade 
da PCD é prejudicada pela localização da Praça geograficamente isolada 
do campus principal de Unesp.

Mencionamos isso, pois alguns recursos ainda se fazem necessários, 
para que o mesmo seja executado de forma plena, além é claro de um nú-
mero maior de cadeiras de rodas específicas para atividade física (AF) e 
materiais adaptados, que demandam recursos muitas vezes indisponíveis 
aos projetos, em virtude da política atual de extensão universitária e a po-
lítica de redução de custos e contenção de despesas.
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Mas espaço e a mão de obra, com os bolsistas e voluntários vincu-
lados ao nosso Laboratório de Atividade Motora Adaptada, Psicologia e 
Pedagogia do Esporte (LAMAPPE- DEF/ FC- Unesp Bauru), temos em 
nosso departamento, buscando a exequibilidade solicitada e adequações 
às nossas realidades e contextos de atuação.

O projeto “Roda Viva, Roda Vida- Basquetebol em Cadeira de Rodas 
(2014/15)” ofereceu oportunidades de práticas corporais sistematizadas e 
supervisionadas para grupos de pessoas com deficiências na modalidade 
de Basquetebol em cadeira de rodas. Trata-se de um Projeto de Extensão 
Universitária, sendo que no Brasil:

[...] nos estatutos das Universidades Públicas é também estabeleci-
da, além das funções específicas de Ensino e Pesquisa, a Extensão 
Universitária. Cabe ao professor universitário criar, desenvolver, 
organizar, preservar, transmitir o saber acadêmico-científico e a 
cultura, por meio do ensino e da pesquisa, para formar profissio-
nais aptos ao exercício da investigação científica, para o desempe-
nho do magistério e das demais profissões, articulando-se ainda, 
com a comunidade, na busca do desenvolvimento de suas ativida-
des acadêmicas. (HUNGER et al., 2014)

Cabe ressaltar que a Extensão deve ser assumida como “um processo 
educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 
indissociável: viabiliza a relação transformadora entre universidade e so-
ciedade” (GARRAFA, 1989, p. 109). Este foi o desafio deste projeto, uma 
vez que buscou esta articulação triádica.
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Problemática de Pesquisa:  
Efetividade da Inclusão das PCDs

É possível? Temos estrutura para atender às PCDs?

A demanda temática do projeto consiste em discutir dilemas enfrenta-
dos no desenvolvimento de um projeto de extensão no campo das práticas 
corporais sistematizadas para grupos de pessoas com deficiências (PCDs), 
bem como a efetividade dos programas de extensão universitária.

Em nosso laboratório (LAMAPPE-DEF/ FC Unesp Bauru), acredita-
mos que é possível atender PCDs nas práticas corporais de maneira efetiva 
e inclusiva, através da mediação do profissional de Educação Física (EF), 
nas adaptações e desenvolvendo competências docentes para sua atuação 
como Agente Pedagógico destas práticas.

Como descrito anteriormente, nossa problemática gira em torno da 
questão de elementos da formação profissional e currículo em EF e EF 
Adaptada (EFA). Outra problemática diz respeito a como efetivamente in-
serir ou incluir a PCD em nossas práticas corporais e atuar de maneira 
inclusiva em diversos contextos.

Ressalta-se que projetos desta natureza, principalmente com popula-
ções de PCDs, são primordiais para a formação do graduando e dissemi-
nação do conhecimento na comunidade, devido à especificidade de atua-
ção em contextos de EFA.

Há muito ainda a se fazer para oferecermos facilidades ao indivíduo 
em condições de deficiência, nos contextos sociais, inclusive em nossas 
estruturas físicas e administrativas no campus. Além disso, o preparo e 
capacitação do profissional da saúde para atender às demandas deste pú-
blico são extremamente necessários e importantes para se considerar na 
formação acadêmica e atuação profissional.

Faltam muitas estruturas e adaptações na acessibilidade da 
Universidade para receber as PCDs, além da necessidade de materiais que 
possibilitem a prática de exercícios, atividade física e esportes adaptados.

Destacamos a importância de oferecermos estas práticas supervisiona-
das à população PCD, muitas vezes excluída e marginalizada das possibili-
dades extensionistas do ambiente universitário e acadêmico.
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A figura 01 a seguir destaca um breve momento das atividades do pro-
jeto no DEF-FC, na Praça de Esportes (Ginásio Poliesportivo). Além de 
oferecer práticas saudáveis dirigidas e este público, destacamos a impor-
tância do contato com o público PCD para a formação dos graduandos, 
oferecendo experiências práticas e possibilidades de pesquisa e aplicabi-
lidade dos conhecimentos vistos nas disciplinas relacionadas ao tema da 
inclusão, adaptação e iniciação esportiva, em nosso departamento.

Fundamentação Teórica: A Educação Física Adaptada 
e Pedagogia do Esporte

Figura 1: Participantes do projeto, nas dependências do DEF-FC/ Unesp Bauru. Integração entre 
discentes e o público PCD. Experiências na formação acadêmica e atuação docente/ profissional. 
Aluna bolsista (PROEX 2014) e demais participantes do projeto. (Arquivo pessoal)

O projeto teve como base a fundamentação teórica da Educação 
Física Adaptada (EFA), enfocando a diversidade humana (GORGATTI 
e DA COSTA, 2005) no atendimento a PCDs, que buscou o aumento da 



414 Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

qualidade e quantidade das experiências positivas do movimento dos su-
jeitos do projeto, adaptando as práticas corporais e atendendo às necessi-
dades dos indivíduos com alguma deficiência física. Também temos bus-
cado elementos na Pedagogia do Esporte e Esportes Adaptados.

A EFA é uma área de estudos que busca elementos metodológicos para 
auxiliar a PCD em seus problemas psicomotores, que limitem o sucesso do 
movimento. Sabe-se que a EFA facilita o preparo e capacitação dos profis-
sionais para atenderem à população de pessoas com deficiência (PCDs) e 
auxiliar na superação de dificuldades e/ou estes problemas psicomotores 
que limitam o sucesso do movimento dos mesmos.

Alguns desses problemas estão associados às deficiências, mas outros 
estão ligados ao ambiente e estilo de vida do indivíduo (SHERRIL, 1993). 
A Pedagogia do Esporte nos permite entender ajustes e adaptações destas 
práticas para consolidarmos o alicerce teórico, considerando aspectos fi-
siológicos, socioculturais e psicológicos (PAES; BALBINO, 2005) e tornan-
do as práticas corporais possíveis e viáveis a PCD. Costumamos dizer que 
temos alicerce nas três Ciências do Esporte: EFA, Pedagogia do Esporte 
(Adaptado) e Psicologia do Esporte e Exercício (VENDITTI JR, 2014).

Características do Projeto Roda Viva, Roda Vida

A ideia do projeto é oferecer espaço para a promoção de práticas es-
portivas coletivas adaptadas a PCDs de Bauru-SP e região. Melhorias na 
qualidade de vida, adaptação, reabilitação e condicionamento físico dos 
praticantes também são observados. As questões socioculturais e a valori-
zação da diversidade humana (GORGATTI; DA COSTA, 2005), bem como 
o respeito às diferenças dos indivíduos e suas necessidades especiais foram 
bastante enfocadas na proposta do projeto.

Importante frisar que estas questões são importantes na EFA: passa-
mos a considerar no respeito a estas diversidades, as potencialidades laten-
tes e as individualidades da PCD, de maneira inclusiva efetiva.

Assim, os aspectos e as diferenças observadas na população PCD pas-
sam a ser aceitas e compreendidas dentro da diversidade humana, retiran-
do o aspecto pejorativo e preconceituoso de que a PCD é diferente e não 
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eficiente. Na verdade os PCDs apresentam outras maneiras de recrutarem 
suas habilidades e resolverem as demandas que indivíduos sem as condições 
de deficiência resolvem estas mesmas demandas (VENDITTI JR, 2014).

Inicialmente, em meados de 2014, ao pleitearmos a bolsa e avaliação 
do projeto encaminhado à PROEX Unesp, nosso intuito era formar uma 
equipe ou grupo de participantes, visando o desenvolvimento de habilida-
des motoras e a aprendizagem esportiva e iniciação na modalidade citada, 
começando com práticas efetivas da modalidade que culminariam na for-
mação de uma equipe inicial de praticantes.

Nesta nova edição, temos nos focado mais ao processo de iniciação 
e atração da PCD aos esportes adaptados, sendo a formação das equipes 
uma consequência e não mais uma finalidade em destaque do projeto.

Ou seja, estamos atualmente mais voltados à adesão e buscar mais par-
ticipantes do que compormos a equipe representativa da região. O projeto 
busca atualmente somar mais PCDs para a prática do basquetebol em ca-
deira de rodas, com a manutenção das atividades e divulgação do projeto.

Paralelamente a esses objetivos, buscávamos com o mesmo permitir e 
facilitar aos alunos envolvidos no programa o contato e atuação com o pú-
blico de PCDs com deficiências físicas, conhecer suas características e exe-
cutar adaptações e atendimento a esse público muitas vezes marginalizado 
das práticas corporais oferecidas atualmente, facilitando desta maneira a 
inclusão social dos praticantes atendidos no projeto.

A modalidade: O Basquetebol em Cadeira de Rodas

“Praticado inicialmente por ex-soldados norte-americanos que ha-
viam saído feridos da 2ª Guerra Mundial, o basquete em cadeira de rodas 
fez parte de todas as edições já realizadas dos Jogos Paraolímpicos” (RIO 
2016, 2016, [s.p.]). O esporte surgiu em 1946, com estes veteranos norte-
-americanos da Segunda Guerra Mundial começaram a praticar um bas-
quetebol adaptado, com cadeiras de rodas.

Enquanto isso, na Europa (Inglaterra), outros veteranos sobreviven-
tes da Segunda Guerra também usavam cadeiras de rodas para jogar net-
ball, uma versão mais antiga da modalidade, no Hospital de Reabilitação 
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Stoke Mandeville, berço do Movimento Paralímpico e dos Jogos de Stoke 
Mandeville. Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Basquetebol 
em Cadeira de Rodas tem forte presença na história do movimento para-
límpico, sendo a primeira modalidade praticada no país (SOUZA, 1994; 
ARAUJO, 1998).

No cenário nacional, depois de ficar fora das Paralimpíadas por 16 
anos, a seleção brasileira voltou a disputar com a vaga em Atenas-2004, 
conquistada nos Jogos Parapan-Americanos de Mar Del Plata. A populari-
dade tem aumentado e o esporte tem tido adesão por praticantes de ambos 
os sexos. Apesar da popularidade no país, o Brasil ainda não conquistou 
medalhas na modalidade em Jogos Paraolímpicos (BRASIL, 2016).

O esporte (figura 2, a seguir) tem regras semelhantes ao basquete con-
vencional, podendo qualquer indivíduo com deficiência física realizar sua 
prática (IWBF, 2002), sendo o mesmo classificado por uma pontuação 
de acordo com a funcionalidade remanescente dos membros inferiores, 
superiores e controle do tronco (CBB, 2010). As cadeiras de rodas utili-
zadas por homens e mulheres são adaptadas e padronizadas pelas regras 
da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF- 
International wheelchair Basketball Federation).

É jogado por cinco participantes em cada equipe, com estas pontu-
ações funcionais, para equalizar as equipes e atender diversos tipos de 
cadeirantes e seus diferentes acometimentos de funcionalidade físico-
-motora. As regras e fundamentos são adaptados, mas a lógica interna é a 
mesma do basquetebol clássico: fazer cestas e evitar as cestas adversárias, 
respeitando-se as regras e utilizando os fundamentos permitidos. As di-
mensões da quadra e altura da cesta são mantidas, bem como os quatro 
períodos de 10 minutos (RIO 2016, 2016).

O código de pontuações e os tipos de faltas seguem o modelo do bas-
quetebol olímpico. Os fundamentos básicos são mantidos (ARREMESSO; 
PASSE; DRIBLE- com a cadeira; REBOTE- ofensivo e defensivo; CORTA-
LUZ; dentre outros) com adaptações na condução e controle de bola e 
cadeira de rodas, em que o atleta para conduzir a bola, a cada dois im-
pulsos na cadeira de rodas, é preciso quicar, arremessar ou passar a bola 
a um companheiro, caso contrário ocorre uma infração e a bola passa 
para a equipe adversária. Jogadas ensaiadas, elementos técnicos e táticos 
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atualmente tem tornado os campeonatos e competições bem atrativas ao 
público.

Figura 2: Ilustrações do esporte adaptado e modalidade descrita no projeto. Basquetebol em 
Cadeira de Rodas: equipes masculinas e femininas em partidas oficiais. Fonte: Internet.

Foi uma das modalidades mais observadas nos Jogos Paralímpicos do 
Rio de Janeiro em 2016, sendo praticada em diversas instituições especiali-
zadas que atendem PCDs com deficiências locomotoras. A figura 03 abai-
xo mostra mais um momento de jogo da modalidade e destaca o mascote 
oficial dos Jogos RIO 2016 (TOM) na ilustração para a modalidade desen-
volvida em nosso projeto.

 

Figura 3: Atleta de Basquetebol em Cadeira de Rodas, em partida oficial da seleção brasileira 
feminina (2015). À direita, mascote oficial dos Jogos Paralímpicos (TOM), em ilustração especí-
fica da modalidade paralímpica, contemplada em todas as edições dos Jogos Paralímpicos até a 
atualidade. Fonte: Internet/ Site oficial RIO 2016.
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Enfoque na formação inclusiva para atuação 
profissional

Os integrantes da pesquisa (bolsista, voluntários e colaboradores- 
temporários e permanentes no projeto) foram capacitados e tiveram con-
tato com a possibilidade de aplicação prática dos conhecimentos teóricos 
vistos em aulas e disciplinas relacionadas à temática inclusiva e à atuação 
em Educação Física Adaptada (EFA).

O desafio de buscar novos conhecimentos para atuar com a realida-
de inclusiva (figura 04, a seguir) é uma oportunidade ímpar na formação 
e tem se mostrado um diferencial no mercado de trabalho, uma vez que 
a PCD tem começado a buscar as práticas corporais nos mais variados 
contextos e faixas etárias, saindo apenas dos contextos das instituições es-
pecializadas e escolas especiais. Hoje, é possível termos várias PCDs pre-
sentes em academias, clubes e escolas de esportes, sendo importante que o 
profissional de EF atual saiba adequar e adaptar as práticas corporais e o 
atendimento a este público.

Os objetivos de aplicarmos as teorias e conhecimentos metodológicos 
vistos nas disciplinas e no grupo de estudos podem ser visualizados e ex-
perimentados pelos discentes ao atuarem com a população com deficiência 
em diferentes contextos reais. Isso é propício ao profissional em formação, 
pois os colaboradores podem aplicar conhecimentos teóricos e discussões 
a respeito da inclusão, adaptação e acessibilidade da pessoa com deficiên-
cia (PCD) nas práticas corporais voltadas a este público e esportes adapta-
dos. Este é um alicerce bem destacado no projeto, pois focamos a formação 
e atuação profissional em EFA, atendendo ao público de PCDs.

Figura 4: Atividades do projeto de extensão sendo desenvolvidas na Praça Paradesportiva Nuno 
de Assis, em Bauru-SP. Participantes e monitores do projeto em aulas. Rodas de conversa, 
Aquecimento, Atividades em grupo e individuais faziam parte da rotina dos treinos.
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Diversos trabalhos científicos foram elaborados, durante sua execu-
ção e também após seu encerramento e seu retorno ainda neste ano de 
2016, divulgando assim o projeto e a universidade. Atualmente, com a 
ampliação do número de bolsistas e demais voluntários integrantes do 
LAMAPPE, apresentamos uma proposta de mais modalidades de esportes 
adaptados a serem desenvolvidas para as próximas edições, em parceria 
com instituições do entorno da Unesp, especializadas no atendimento a 
PCDs em Bauru e região.

Método

Objetivos do Projeto

No projeto, havia basicamente três objetivos iniciais:
• Formar uma equipe de praticantes de basquetebol adaptado em ca-

deira de rodas;
• Oferecer práticas regulares de atividade físico-esportivas à comuni-

dade de PCDs da região de Bauru, estado de São Paulo; e
• Possibilitar espaços de aplicação e pesquisa em Esportes Adaptados 

aos estudantes de Educação Física da Unesp Bauru.

Com muita satisfação, os objetivos propostos foram atingidos e am-
pliados para esta nova versão, buscando novas parcerias e ampliando os 
horários de práticas adaptadas, deixando de lado um pouco o primeiro 
objetivo de termos a equipe representativa de uma modalidade, para ofe-
recermos mais modalidades e nos enfocarmos na iniciação esportiva da 
PCD, público jovem ou adulto, ambos os sexos.

As aulas/ atividades dirigidas

As aulas foram planejadas previamente com o professor coordenador 
do projeto, consistindo de atividades regulares, sistematizadas e adapta-
das, embasadas nos preceitos da EFA e Pedagogia do Esporte Adaptado, 
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voltadas à iniciação esportiva, com metodologias adaptadas e jogos pré-
-desportivos, jogos reduzidos, condicionamento físico e atividades bási-
cas (fundamentos da modalidade e gestos técnicos) para o basquetebol em 
cadeira de rodas. Além destas, em alguns momentos fizemos dinâmicas 
de grupo, rodas de conversa em todos os encontros (inicial e final) para 
integração e avaliações pontuais. Momentos de avaliações durante o cro-
nograma, discussões e feedback do projeto por parte dos participantes e de 
nosso grupo de trabalho também foram realizados.

Sujeitos Participantes

Nosso programa inicial foi aplicado em 12 sujeitos PCDs, cadeiran-
tes (diversas origens de deficiência física: lesão medular; más formações 
congênitas; amputações; acidente vascular e paralisia cerebral), ambos os 
sexos, na modalidade de basquetebol em cadeira de rodas, desenvolvido 
na Praça de Esportes da Unesp Bauru (Departamento de Educação Física, 
Faculdade de Ciências) e na Praça Paradesportiva Nuno de Assis da cidade 
de Bauru, estado de São Paulo.

No decorrer do projeto, tivemos desistências, sendo que contamos com 
a participação efetiva de 04 mulheres e 04 homens e tínhamos a disponibi-
lidade de contar com cadeiras esportivas emprestadas do professor Helder 
Câmara, que trabalha tênis adaptado na Praça Municipal Paradesportiva, 
uma vez que no DEF-FC possuímos apenas três cadeiras de rodas esporti-
vas e adaptadas para a prática.

Grupo e Equipe de Trabalho

Além dos sujeitos participantes, convém destacar a a participação de 
dois professores colaboradores do DEF (Prof. Dr. Milton Prado Jr. e Profa. 
Dra. Marli Nabeiro). Desde a primeira versão tivemos alunos graduandos 
bolsistas PROEX e também voluntários. Uma das alunas que foi a primeira 
bolsista atualmente é colaboradora externa e nos auxilia em atividades e 
momentos de planejamento, uma vez que está matriculada em Programa 
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de Pós Graduação na Unesp Rio Claro. Há também colaboradores externos 
(Prof. Helder Câmara já citado, além de outros eventuais parceiros e con-
tatos de instituições especializadas que enviam seus usuários ao projeto).

Todos os envolvidos no projeto estiveram presentes e colaboraram 
com todas suas etapas: Planejamento e Elaboração da Proposta, Montagem 
das Aulas, Implementação e Implantação, Aplicação e Avaliação Final das 
Atividades e do Projeto.

Local das Práticas

O projeto em suas versões finais retornou para a Praça de Esportes 
do DEF-FC/ Unesp, visando atender uma população mais próxima ao 
campus. Alternamos os encontros entre a Unesp e a Praça Paradesportiva 
Nuno de Assis, localizada mais distante do campus, mas um espaço mu-
nicipal cedido para as práticas também. Fizemos este rodízio para conse-
guirmos atender um maior número de participantes.

Procedimentos metodológicos

Os encontros semanais ocorreram duas vezes por semana, no período da 
noite (das 19:00 h às 20:30h), às terças e quintas-feiras. Um dos acertos execu-
tados foi que o projeto seria feito um dia da semana na Praça do DEF e outro 
na Praça Paradesportiva Nuno de Assis, em Bauru-SP, como já explicado.

Foram realizadas atividades sistematizadas e treinamento regular se-
manal para o desenvolvimento de habilidades e capacidades motoras ne-
cessárias no desempenho da modalidade. Avaliação Física, Psicológica e 
Funcional dos praticantes do projeto também foi realizada no início das 
atividades.

Durante os dois primeiros meses (Março e Abril/ 2014), fizemos a di-
vulgação do projeto, inscrições e avaliações dos participantes. Em seguida 
partimos para as atividades regulares (10 meses de intervenção – Maio/ 
2014 a Fevereiro/2015), sempre com as duas aulas semanais, intervenções 
de 90 minutos.
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As aulas consistiam de atividades individuais e coletivas, baseadas 
na Pedagogia do Esporte, buscando basicamente desenvolver: controle de 
corpo e manejo de bola e cadeira de rodas adaptada; paradas bruscas e mu-
danças de direção, fundamentos específicos individuais e elementos táti-
cos componentes da modalidade (sistemas defensivos e ofensivos, jogadas 
ensaiadas e treinamento de arremessos e passes).

Durante os 10 meses efetivos de atividades, houve diversos momentos 
dejogos amistosos e partidas d demonstração, na cidade de Bauru e região.

Um exemplo destes momentos, foi em novembro/2014 a equipe e os 
participantes, junto com ACBR (Associação de Cadeirantes de Bauru e 
Região) se apresentaram em Lençóis Paulista-SP, para uma demonstração 
do basquetebol em cadeira de rodas, onde foram realizados jogos reduzi-
dos e posteriormente outras pessoas puderam vivenciar a prática, guiada 
pela aluna bolsista do projeto.

Neste workshop, participaram outras pessoas PCDs cadeirantes que 
tiveram contato com a modalidade no evento e também pessoas sem defi-
ciência, que vivenciaram a modalidade e as questões específicas do manu-
seio da cadeira de rodas no jogo adaptado e as adaptações dos fundamen-
tos da modalidade tradicional para o esporte adaptado em questão.

Resultados

Como resultados positivos do projeto, podemos destacar o ofereci-
mento de práticas esportivas coletivas adaptadas voltadas ao público PCD, 
da região de Bauru, supervisionadas e planejadas por profissionais da 
EFA sobretudo o Basquetebol sobre Cadeira de Rodas, que hoje vem ten-
do mais espaço devido à proximidade dos Jogos Paralímpicos no Rio de 
Janeiro, em 2016.

Também é possível destacar os itens abaixo, descritos em nossos rela-
tórios e avaliações do projeto, encaminhados à PROEX:

1. Espaço de troca de experiências e aplicação dos conhecimentos vis-
tos na graduação (complementação da formação discente), volta-
dos à pessoa com deficiência (PCD) e esportes adaptados;
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2. Divulgação da extensão universitária na cidade e na comunidade 
em geral a respeito da inclusão e possibilidades do esporte adapta-
do para a PCD;

3. Realização de pesquisas e elaboração de material bibliográfi-
co, aplicações e estudos de campo na área da Atividade Motora 
Adaptada (AMA). Produção científica e participação em congres-
sos acadêmicos, em 2014 e 2015.

Um fato importante de destacar é que a Prefeitura de Bauru disponi-
bilizou vans para a locomoção dos PCDs mais um acompanhante, sendo 
necessário o agendamento prévio. Esse fato ajudou a diminuir o absente-
ísmo nas aulas, mas muitas vezes nossos participantes ficaram impossibi-
litados de comparecer aos encontros.

Entretanto, houve diversas dificuldades para a plena execução do 
projeto: falta de infraestrutura necessária para atender às PCDs, o aces-
so à quadra dependia de ajuda dos colaboradores do projeto (transpor-
tes adaptados, acessibilidade e facilitadores inclusivos tanto na praça de 
esportes da Unesp, quanto na praça municipal mencionada); falta de as 
cadeiras esportivas (tínhamos somente 3 cadeiras esportivas à disposição 
que pertencem à Unesp); ausência de recursos e compra de novas cadeiras 
para os participantes, acarretando na falta de motivação dos alunos, sen-
do que os mesmos tinham que disponibilizar suas próprias cadeiras no 
treino e nas aulas práticas.

Em meados de Maio de 2014, nos apresentamos aos praticantes e logo 
em seguida tivemos que suspender as atividades, até que se encerrasse o 
período da paralisação.

Este fator provavelmente foi crucial no processo de desistência da 
maioria dos praticantes, pois após o período da paralisação a procura pelo 
projeto não se consolidou.

Este hiato na rotina e cronograma da proposta, associados às dificul-
dades mencionadas (conseguir materiais para a prática- no caso cadei-
ras de rodas esportivas, próprias pra o uso da atividade e acessibilidade 
e transporte adequado aos nossos sujeitos) provavelmente contribuíram 
para a diminuição dos participantes.
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Houve, portanto, pouca aderência e manutenção da prática tanto para 
os alunos como para o professor responsável e seu grupo de apoio (moni-
tores e bolsista).

Dois fatores limitadores merecem destaque para discorrermos sobre 
os resultados obtidos,  que em nossa perspectiva, podem ter prejudicado 
alguns momentos do nosso projeto.

O primeiro limitador consiste no fato de termos apenas 03 cadeiras de 
rodas esportivas em nosso departamento (DEF-FC), que para aplicarmos 
uma modalidade coletiva muitas vezes ficava reduzida a atividades e jogos 
reduzidos por não termos mais materiais á disposição.

Muitas vezes fazíamos adaptações de atividades feitas com 8 ou 10 
cadeiras para as nossas 3 cadeiras, chegando às vezes a utilizar cadeiras 
não esportivas e cadeiras comuns com atletas ou colaboradores do projeto 
ficando fixos em determinadas posições da quadra, para termos situações 
quase próximas das condições de jogo coletivo.

Nas duas versões do projeto, foi solicitado recurso financeiro e mate-
rial e todos foram negados. Isso dificulta e muito nossa atuação, pois os 
cadeirantes teriam que utilizar suas próprias cadeiras, correndo o risco 
de danificá-las. Ou seja, o público cadeirante necessita de cadeiras de ro-
das especificas para as modalidades esportivas. Após a finalização deste 
semestre, em congresso científico apresentando trabalhos relacionados à 
extensão universitária, temos procurado parcerias e doações destes ma-
teriais, para melhor atendermos nossos participantes na nova edição do 
projeto.

Outro fator dificultador consiste na pouca acessibilidade e localização 
do campus da Unesp e do DEF. Por isso adotamos o oferecimento de prá-
ticas regulares duas vezes semanais de 1,5 hora, sendo uma aula no DEF e 
a outra na Praça Municipal Paradesportiva, em virtude da acessibilidade 
mais efetiva desta última.
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Considerações finais

Podemos concluir que faltam estruturas e adaptações na acessibilida-
de da Universidade para receber a população com deficiência, bem como 
materiais que possibilitem a prática, mas são possíveis algumas adapta-
ções. Também destacam-se, por parte dos envolvidos no projeto, aspectos 
que incidem diretamente na aderência e manutenção dessas práticas pela 
população atendida.

Mesmo com as dificuldades destacadas (1. Acessibilidade e locomoção 
de materiais e dos participantes; 2. Materiais adaptados e poucos recursos 
principalmente as cadeiras de rodas esportivas para as práticas; 3. Início 
tardio e interrupção das atividades por um período breve; e 4. abandono, 
faltas e evasão dos participantes) o projeto atingiu seus objetivos inciais, 
além de permitir diversas reflexões a respeito da importância de experiên-
cias de contato entre os graduandos e as populações de PCDs.

O projeto contribuiu para a formação dos alunos bolsistas que passa-
ram e passam atualmente (uma vez que o projeto foi retomado em 2016) 
pelo contato experimental com o programa. Houve, contudo, a necessi-
dade de desenvolvermos atividades adaptadas (limitadas à disponibilida-
de das cadeiras esportivas), nas quais todos os alunos cadeirantes, cada 
qual com diferentes limitações, pudessem participar, sendo necessário um 
conhecimento mais profundo sobre a Educação Física Adaptada (EFA) e 
também sobre o Basquetebol em cadeira de rodas, que podem ser facilita-
dores na formação docente em EFA.

É preciso destacar que muitas vezes no projeto, havia a necesidade de 
atendimento especializado e individualizado, que requer maior número de 
participantes e colaboradores no projeto, para melhor atendermos os par-
ticipantes. Desta forma, a contribuição dos outros professores colaborado-
res, bem como dos voluntários e integrantes de nosso laboratório foram 
essenciais na boa execução das atividades e cumprimento dos objetivos e 
metas propostos.

A importância de projetos de extensão universitária principalmente 
com populações de PCDs é primordial na formação do graduando como 
futuro professor e além de tudo, como cidadão crítico e autônomo. Ao 
público envolvido, já que foram vários os relatos em que eram poucos os 
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lugares que ofereciam atividades esportivas, temos percebido a satisfação 
e as melhorias principalmente em aspectos psicossociais (relações sociais 
e socialização de PCDs em ambientes externos aos da própria instituição 
especializada a que são filiados).

Porém, há que se desenvolver um número maior de propostas e políti-
cas públicas e institucionais para a real inclusão social destes indivíduos. 
O que percebemos é a desvalorização do ramo da extensão universitária 
dentro da própria Universidade, locais onde a tão almejada devolução e 
retorno dos conhecimentos à sociedade seriam efetivamente aplicados e 
postos em prática. É preciso valorizar estas atividades como atividades le-
gítimas e reconhecidamente interessantes e importantes também para o 
desenvolvimento acadêmico-funcional do docente envolvido.

Desta forma, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
podem efetivamente acontecer e para o processo inclusivo, é de suma im-
portância estabelecer estas relações, pois aquilo que os discentes observam 
nas práticas extensionistas podem se configurar objetos de estudo em pes-
quisas aplicadas ou teóricas, além de verificarem a aplicabilidade de todos 
os conceitos e discussões vistos no ensino e nas disciplinas aprendidas na 
graduação.
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da educação infantil 
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Financiamento: Pró-Reitoria de Extensão/PROEX Unesp

Introdução

O Projeto de Extensão “Formação Continuada de Professoras: 
Corporeidade e Ioga na Escola”, no âmbito da Educação Física, teve início no 
ano de 2015 e é desenvolvido pelo Departamento de Educação da UNESP/
câmpus de Bauru em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 
com o objetivo geral de promover ações de formação continuada junto a 
professoras com o foco na (re)construção da corporeidade, para que estas 
possam (re)significar sua prática pedagógica, mediante o desenvolvimen-
to da consciência corporal e a compreensão da importância do movimento 
para a formação da criança.

1 Professora Assistente Doutora do Departamento de Educação da Universidade Estadual Pau-
lista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP campus Bauru.

2 Professor Doutor em Ciências da Motricidade – UNESP Rio Claro.

3 Doutora em Ciências da Reabilitação – HRAC- USP – campus Bauru.
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Especificamente, foram estabelecidos os seguintes objetivos: - desen-
volver técnicas de Ioga, respiração, relaxamento e automassagem com as 
professoras e auxiliares de creche, atuantes na Educação Infantil e anos ini-
ciais do Ensino Fundamental; - promover estudos a respeito de concepções 
de corpo, movimento e educação; - elaborar, colaborativamente, material 
didático para a inserção da Ioga nas referidas etapas de ensino, articulada-
mente à Proposta Pedagógica do Sistema Municipal de Ensino para a área 
de Cultura Corporal; - analisar a influência das vivências corporais nas prá-
ticas pedagógicas e concepções das professoras; - analisar o trabalho peda-
gógico das professoras com as crianças, mediado pelo material pedagógico 
produzido pelo grupo para o ensino de Ioga na escola.

Esperamos que tais ações possam propiciar a apreensão dos conheci-
mentos da Ioga para a (re)construção da consciência corporal das profes-
soras, bem como para o desenvolvimento desta filosofia milenar com as 
crianças na escola.

Nesse contexto, este Projeto de Extensão insere-se no âmbito da for-
mação continuada de professores (parceria Universidade-escola pública). 
As tendências para essa formação pressupõem tarefas coletivas, ou seja, o 
desenvolvimento de atividades de formação colaborativa entre instituições 
formadoras e escolas, estabelecendo relações de parcerias e cooperação en-
tre todos os sujeitos envolvidos (professores, agentes formadores, gestores, 
pesquisadores, estudantes, entre outros), viabilizando processos de inter-
venção que correspondam de forma mais adequada ao momento histórico 
vivido em um determinado contexto (IMBERNÓN, 2009).

Encontramos com frequência na literatura, como em Kramer (2002), a 
importância de legitimar no contexto educativo tanto o conhecimento cien-
tífico como aspectos da cultura (artes plásticas, teatro, música, cinema etc.), 
pois esses saberes propiciam as relações emocionais e a criatividade. Mas, 
ainda é pouco observada a ênfase na importância das vivências corporais, 
dessa experiência sensível, integrada aos processos de formação continuada.

Ao trazer a temática corporeidade para o centro da formação continu-
ada avançamos na perspectiva de conceber o professor como sujeito inte-
gral, como preconiza Merleau-Ponty, superando a dicotomia corpo e razão 
na profissão docente. Mizukami et al. (2002, p.15) entendem que o pro-
fessor “constrói seu conhecimento profissional de forma idiossincrática 
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e processual, incorporando e transcendendo o conhecimento advindo da 
racionalidade técnica”. Em Rossi (2013) constatamos que a formação se 
configura como um elemento multidimensional que não esgota nas ques-
tões acadêmico-científicas, mas incide também nas dimensões atitudinais 
e emocionais. 

Portanto, na docência, diferentes práticas de formação precisam ser 
valorizadas, pois professor (vida profissional) e pessoa (vida pessoal) não 
se separam (NÓVOA, 2000; IMBERNÓN, 2009). A formação continuada 
de professores não pode abdicar de sua totalidade, pois envolve diferentes 
dimensões, como a social, histórica, cultural, política, técnica, estética, hu-
mana. Formações diversas (que concebam o professor como sujeito integral, 
valorizando também as dimensões atitudinais e emocionais) podem fomen-
tar um novo pensamento, um processo de formação e atuação igualmente 
inovadores (IMBERNÓN, 2010).

Metodologia

O Projeto de Extensão é desenvolvido a partir dos pressupostos da 
pesquisa-ação em que o processo teórico-metodológico baseia-se em ativi-
dades pedagógicas fundamentadas no movimento de ação e reflexão cons-
tantes, isto é, na análise da prática concreta do professor iluminada pela 
reflexão teórica visando uma prática reelaborada (ELLIOTT, 1998). Assim 
sendo, no decorrer desse, são desenvolvidas ações de formação na área de 
Ioga; sendo elas posteriormente vivenciadas e reelaboradas pelas professo-
ras com as suas turmas de crianças nas escolas.

As ações formativas ocorrem na modalidade presencial e com estudos 
teóricos não presenciais, com a constituição de duas turmas com 25 pro-
fissionais da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental 
em cada turma, entre professoras pedagogas, cuidadoras atuantes em cre-
ches conveniadas, professoras de educação especial e gestora da Secretaria 
de Educação. Agregam as turmas 6 alunos de graduação (Educação Física e 
Pedagogia), pós-graduação e profissional da área de Psicologia. 

As estratégias formativas são desenvolvidas em 03 módulos, tendo cada 
um deles, a carga horária estimada em 40 horas; totalizando ao final 120 
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horas. Os encontros semanais compreendem: vivências de práticas da Ioga, 
técnicas de respiração, relaxamento e automassagem, estudos teóricos sobre 
o corpo/corporeidade, o movimento e a criança, e a produção de material 
didático-pedagógico para a inserção da Ioga na educação infantil. As ativi-
dades são vivenciadas e debatidas nas turmas considerando a sua relevância 
para o desenvolvimento com as crianças. Posteriormente, as professoras 
desenvolvem tais atividades com suas turmas de crianças, registram por 
escrito os relatos de experiências e as adaptações necessárias de acordo 
com a faixa etária e características do grupo e as compartilham com todas 
as docentes, destacando possibilidades e desafios para o trabalho didático-
-pedagógico com o conteúdo de Ioga na educação infantil.

O método da pesquisa-ação se caracteriza pela intervenção na realida-
de, porém, não se restringe a ela, pois envolve uma investigação orientada 
e sistematizada com vistas a responder ou compreender questões de pes-
quisa. Nesse sentido, esse tipo de investigação ganha dinâmica para gerar 
a interdependência entre pesquisa, extensão e ensino. Tendo o programa 
de formação como o lócus de pesquisa empírica, as estratégias de geração 
de dados incluem:

• Questionário: para promover as primeiras aproximações com as 
características das participantes e identificar o perfil das professo-
ras e recolher informações a respeito de características profissio-
nais e acadêmicas (LAKATOS; MARCONI, 2010).

• Grupo Focal: por haver “interesse não somente no que as pes-
soas pensam e expressam, mas também em como elas pensam e 
por que pensam” (GATTI, 2005, p. 9), realizamos grupos focais 
no início e término de cada módulo do programa de formação, 
para discutir as experiências. O grupo focal constitui-se uma via 
de mão dupla, ou seja, tanto aprendemos quanto podemos encon-
trar respostas e proporcionar algumas soluções para aqueles que, 
porventura, vivenciam o cotidiano escolar como pesquisadores 
e/ou professores (GOMES, 2005). Essa estratégia pode promover 
insights, na medida em que os participantes, ao expressarem suas 
opiniões e sentimentos, podem se dar conta de crenças e atitudes 
presentes em seus comportamentos, bem como aquelas presentes 
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nos comportamentos dos outros, compartilhando diferentes vi-
sões de um mesmo fenômeno (MORGAN, 1997).

• Observação de campo: as observações dos encontros e nas esco-
las foram registradas em diários de campo, com a finalidade de 
imergir no mundo dos sujeitos da pesquisa, visando compreender 
de modo integrado e aprofundado as expressões, atitudes, com-
portamentos das professoras e das crianças nas próprias situações 
vivenciadas (BOGDAN; BINKLEN, 1999).

• Entrevista semiestruturada: para explorar posicionamentos das 
participantes de forma individual, pois permite captar pontos de 
vista, absorver elementos como a subjetividade, as emoções ou o 
cotidiano das pessoas (AMADO; FERREIRA, 1996). Técnica que 
poderá ser aplicada de forma complementar para recolha de dados.

Os resultados preliminares do projeto, com base nos 03 módulos, são 
apresentados na sequência, em diálogo com a literatura.

Ioga na formação em Educação Física: 
desenvolvimento pessoal e profissional de 
professoras

Para Imbernón (2010, p. 109) “a formação em atitudes (cognitivas, afe-
tivas e comportamentais) ajuda no desenvolvimento pessoal dos professo-
res, em uma profissão em que a fronteira entre o profissional e o pessoal 
está difusa”. Diante desse pressuposto, a formação foi iniciada com o foco 
nas vivências corporais (práticas de Ioga fundamentadas no estilo deno-
minado Hatha Yoga, compostas de técnicas de respiração controlada, exer-
cícios de alongamento, resistência e de relaxamento), pois acreditamos que 
na formação docente na área da Educação Física é salutar vivenciar a expe-
riência de pensar com o corpo, pois ao movimentar-se, criar, expressar-se, 
o professor apreende sensações e informações que podem vir a nutrir e 
enriquecer o fazer pedagógico.

 Compreende Strazzacappa (2001) que desenvolver um trabalho 
corporal com os professores assume uma dupla função: primeiro a de 
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despertá-los para as questões do corpo na escola e, segundo, a de possibili-
tar a descoberta e desenvoltura de seus próprios corpos. 

A Ioga vem ao encontro dessa premissa ao considerar que essa prática 
possibilita, por meio de posturas psicofísicas, o gerenciamento das emo-
ções, amenizar os desgastes na profissão docente, o resgate de valores hu-
manos, a percepção corporal e seu impacto na prática pedagógica, como 
ressalta Rosa (2011). 

Os professores, ao sentirem no corpo estas descobertas, podem 
compreender melhor o que se passa nos corpos de seus alunos, 
crianças ou adolescentes. Ao experimentarem o prazer do movi-
mento e os benefícios que estes trazem [...] podem ver com outros 
olhos estas atividades na escola. (STRAZZACAPPA, 2001, p. 77) 

A consciência corporal, as percepções provocadas pelo movimento e 
seus benefícios, podem permitir às professoras compreenderem melhor 
seus corpos e os corpos das crianças (o ser criança) e superar a fragmenta-
ção corpo e mente refletida na fragmentação das rotinas escolares ao esta-
belecer o “momento para o corpo” e o “momento para o desenvolvimento 
cognitivo”, como se a formação ocorresse separadamente. 

A prática pessoal em todos os encontros de formação foi ressaltada 
pelas professoras participantes como o principal elemento do projeto. As 
educadoras pautaram que com a constância da mesma, a apropriação dos 
conhecimentos é maior e consequentemente a sua aplicabilidade com as 
crianças se torna mais eficiente, justificando, ainda, a contribuição para o 
autoconhecimento e o fortalecimento dos conhecimentos acerca da Ioga 
no sentido de aprender corretamente os ásanas e consequentemente poder 
ensiná-los às crianças de forma segura.

Ainda, no aspecto pessoal, de acordo com as professoras, as vivências 
de Ioga foram relevantes para a qualidade de vida, considerando que a re-
alidade do professor é de sobrecarga; propiciaram melhora de condições 
de saúde física e emocional; diminuição da tensão muscular; ajudaram a 
prestar atenção na respiração e a utilizá-la como ferramenta para retomar 
a calma; provocaram melhoria na flexibilidade do corpo e na rotação das 
articulações. Outros elementos foram enfatizados como a compreensão de 
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corpo integral (equilíbrio corpo e mente); melhor coordenação de pensa-
mentos e ações; lidar melhor com os problemas que surgem; prestar mais 
atenção na maneira de falar; aumento do estado de relaxamento, concen-
tração e tranquilidade; alívio do estresse; aprender a controlar a ansiedade; 
aumento da atenção/cuidado de si e autopercepção corporal. 

As professoras acreditam que é possível atingir equilíbrio e tranquili-
dade tanto para crianças como para elas próprias, estendendo os benefí-
cios para diferentes momentos na rotina escolar. 

Prado (2014) corrobora tais resultados ao afirmar que com as práti-
cas de técnicas da Ioga, o docente é capaz de se concentrar melhor em 
seu trabalho, centralizar a atenção dos alunos, além de tornar a aula mais 
dinâmica. Envolvendo-os, desta forma, permite-se o reconhecimento do 
outro, o conforto e o relaxamento que podem contribuir para assimilar o 
aprendizado. 

A prática de Ioga, na visão das professoras participantes do projeto, 
contribui nos aspectos emocionais, sociais e físicos para as crianças, pro-
movendo o desenvolvimento pessoal e social no contexto escolar. Assim, 
ações de formação de professores abordando os conteúdos teóricos e prá-
ticos de Ioga, ou seja, estudos e vivências desta prática milenar, revelam-se 
imprescindíveis para que as professoras possam incluir em suas práticas 
pedagógicas esse conteúdo, ampliando as possibilidades de uma formação 
integral para as crianças. 

A concepção que defendemos de formação continuada fundamenta-se 
nos estudos de Imbernón (2009), ao conceber que a formação continuada 
de professores deve englobar todas as dimensões do sujeito humano que 
é o(a) professor(a). Além dos conhecimentos específicos de uma determi-
nada área e/ou os fundamentos da prática pedagógica, a formação deve 
considerar o desenvolvimento emocional e atitudinal dos docentes.

A formação continuada, apoiada numa reflexão sobre a prática edu-
cativa, promove um processo constante de autoavaliação que orienta a 
construção contínua de competências profissionais. Porém, esse processo 
de reflexão exige questionamentos críticos e análises constantes da inter-
venção educativa, o que “supõe que a formação continuada estenda-se às 
capacidades e atitudes e problematize os valores e as concepções de cada 
professor e da equipe” (BRASIL, 2002, p. 70). É relevante destacar que 
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algumas professoras que no início do semestre se mostravam inseguranças 
ou em dúvidas sobre a aplicabilidade da Ioga com as crianças, demonstra-
ram um novo olhar ao final da formação.

Desse modo, as vivências corporais, estudos e reflexões, bem como a 
construção coletiva da formação veem ao encontro de produzir um pro-
cesso formativo sólido, capaz de propiciar meios de apropriação de co-
nhecimentos e produção de mudanças no contexto escolar, cientes de que 
“a mudança nas pessoas, assim como na educação, é muito lenta e nunca 
linear. Ninguém muda de um dia para o outro. A pessoa precisa interiori-
zar, adaptar e experimentar os aspectos novos que viveu em sua formação” 
(IMBERNÓN, 2001, p. 16). 

Ioga no processo de formação docente inicial 

O projeto conta com a participação de graduandos dos cursos de 
Licenciatura em Educação Física e Pedagogia, bolsistas e voluntários. 

Os estudantes são desafiados a trabalharem com um grupo diversifi-
cado em termos de faixa etária, de capacidades físicas, desenvolvimento 
de atividades físicas no cotidiano e concepções. E esse grupo vem buscan-
do reunir seus conhecimentos para uma melhor formação e aproximação 
com a comunidade escolar. 

A participação dos estudantes no projeto tem propiciado experiências 
de docência (estão aprendendo a planejar e a intervir), aprofundar os co-
nhecimentos com estudos teóricos (dos referenciais científicos, filosóficos 
e pedagógicos), aprimorar habilidades pertinentes à prática pedagógica 
no campo da Cultura Corporal na infância, articulando as concepções de 
corpo, movimento e educação. O projeto tem sido importante para am-
pliar sobremaneira as concepções e experiências no campo da educação, 
da Educação Física e da Pedagogia.

Os estudantes também realizam pesquisas de campo e elaboram tra-
balhos para disseminação dos resultados do projeto em eventos acadêmi-
co-científicos e aprendem a produzir artigos científicos. 

Ressaltamos que esses estudantes estão acessando as escolas e aproprian-
do-se da cultura de professores experientes e de alunos. Estão aprendendo 
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a ser professor e constituindo suas identidades docentes, experiência funda-
mental para a construção do professor que desejam ser, pois como corrobora 
Dubar (2005), “a formação intervém nas dinâmicas identitárias por muito 
tempo além do período escolar” (p. xxvi, grifo do autor).

O projeto contribui para essa construção identitária ao refletirmos 
com Pimenta (2002) que a identidade dos professores também possui a 
característica da mutação, é (re)construída por múltiplos fatores como a 
revisão constante dos significados sociais da profissão, da tradição, da rea-
firmação de práticas consagradas culturalmente por apresentarem saberes 
válidos e correspondentes à realidade, pelo confronto entre teoria e prática, 
pelas representações que os professores gestam da docência e de si mesmos, 
nas redes de relações com outros professores e atores educacionais - insti-
tuições, sindicatos, comunidade etc. 

Nessa direção, o projeto busca contribuir para que os estudantes cons-
truam ações e reflexões relativas ao processo de profissionalidade docen-
te, como ressalta Contreras (2002), preocupando-se com as dimensões da 
obrigação moral, do compromisso com a comunidade e da competência 
profissional. A obrigação moral se traduz na preocupação com o bem estar 
dos alunos e nas implicações éticas do seu trabalho, exigindo consciên-
cia sobre o sentido do que é desejável educativamente. O compromisso 
com a comunidade requer que as práticas profissionais não se constituam 
isoladamente, mas partilhadas, uma vez que a educação é uma ocupação 
socialmente encomendada e responsabilizada publicamente. Por fim, a 
competência profissional transcende o sentido técnico dos recursos di-
dáticos: trata-se de competências profissionais complexas que articulam 
habilidades, princípios e a consciência da importância do seu trabalho e de 
suas consequências. Ou seja, uma competência profissional coerente com 
a obrigação moral e o compromisso com a comunidade.

O projeto vem proporcionando, assim, a articulação ensino, pesquisa 
e extensão, numa formação sólida, que articula teoria e prática para os 
futuros profissionais que poderão atuar com melhor fundamentação aca-
dêmica e saberes advindos da experiência, ao contemplar uma formação 
multidimensional que vai além de conhecimentos técnicos: envolve ques-
tões acadêmico-científicas, filosóficas, pedagógicas, do contexto social, 
dimensões atitudinais e emocionais.
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Ioga na escola: novas possibilidades de expressão 
corporal e formação integral para crianças 

A maioria das professoras participantes do projeto introduziu postu-
ras (ásanas), técnicas de respiração (pranayamas) e conhecimentos teóri-
co-filosóficos (yamas e nyamas) da Ioga com as crianças de forma lúdica, 
por meio de brincadeiras, contação de histórias, artes e outros conheci-
mentos e experiências da educação infantil. Tais ações pedagógicas ganha-
ram espaço e relevância no contexto escolar, de acordo com as professoras, 
devido à vivência da Ioga na formação continuada de forma articulada 
com estudos sobre corpo, movimento e educação, o que possibilitou voltar 
o olhar para a própria consciência corporal, gerando sentimentos e refle-
xões a respeito da percepção de si e do seu próprio corpo. 

A proposta de inserção dos conteúdos de Ioga na escola coaduna com 
a perspectiva de proporcionar uma formação integral às crianças pela ex-
periência corpóreo-sensorial (MARTINS, CUNHA, 2011), sem comparti-
mentalizar ou supervalorizar alguma de suas dimensões, mas, mediante 
o tratamento pedagógico lúdico da Ioga, contribuir para que a criança 
aprenda sobre si mesma, sobre a importância dos outros e do meio que a 
cerca (SILVEIRA, 2012). Assim sendo, a Ioga pode ser um complemento 
para a educação formal, a saúde e a vida (BRAND, 2012).

Nessa mesma linha de raciocínio, a prática de ioga com crianças rea-
firma a importância da ludicidade na infância. O reconhecimento da im-
portância da linguagem corporal e da dimensão lúdica da infância integra 
o processo de ensino e aprendizagem deste conteúdo, a ser mediado por 
jogos e brincadeiras, contação de histórias, ao som de músicas diversas, 
imitação de animais etc. Trata-se de propiciar a vivência autêntica das ma-
nifestações corporais, contribuindo para que as crianças possam elaborar 
seus próprios significados relacionados à sua prática e à sua própria exis-
tência pelas diferentes formas de expressão presentes na infância, pois a 
criança precisa 

Manifestar-se através de diferentes linguagens, o que significa 
permitir e reconhecer que a oralidade, a escrita, o desenho, a dra-
matização, a música, o toque, a dança, a brincadeira, o jogo, os 
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ritmos, as inúmeras formas de movimentos corporais, são todos 
eles expressões das crianças, que não podem ficar limitadas a um 
segundo plano. (SAYÃO, 2002, p. 61, grifos da autora)

Brincar é intencionalmente uma atividade característica da criança 
(SARASWATI, 2006 citado por FARIA et al., 2014) e, adotando diversas 
estratégias dentro desse universo, é possível inserir a criança na prática de 
Ioga. A criança toma ciência do seu corpo quando são garantidas as possi-
bilidades de brincar e imaginar; o seu nível de capacidade de flexibilidade 
é mantida passando a respeitar o corpo, numa vivência integrada com a 
consciência de si mesma, como ser integral (FARIA et al., 2014). Da mesma 
forma, ela é incentivada a respeitar o outro (SILVEIRA, 2012). 

Mediante os estudos realizados no projeto e as experiências com a 
Ioga que as professoras realizaram com as crianças na educação infantil, 
as participantes relataram as contribuições desta prática para as crianças, 
tais como o aumento da tranquilidade, da capacidade de concentração e 
memória, da disciplina, capacidade de relaxamento, diversão e equilíbrio. 
Como salienta Brand (2012) a Ioga pode proporcionar calma, alegria, tran-
quilidade, melhoria na autoestima e na interação com outras crianças.

O domínio, conhecimento e percepção corporal também foram reco-
nhecidos por outras professoras, assim como o controle da respiração, o 
que contribui para as crianças se conhecerem melhor e desacelerarem em 
alguns momentos, identificando inúmeras possibilidades de movimento e 
ampliando o repertório de movimentos na infância. 

Podemos notar que a prática da Ioga está sendo levada para as escolas 
e gradativamente proporcionando benefícios para todos os envolvidos, di-
reta ou indiretamente.

As posturas psicobiofísicas da Ioga (ásanas) têm influência no físico, 
mental e psicológico, na medida em que considera a relação que existem 
entre eles. Dessa maneira, podem ser entendidas como excelentes ferra-
mentas na aquisição da inteligência corporal. Ao investigar o seu próprio 
corpo e os seus movimentos, a criança vai desenvolvendo e assumindo 
posturas físicas ao mesmo tempo em que vai incorporando as suas quali-
dades psíquicas; como experimentar ser forte como um guerreiro e livre 
como um pássaro (MARTINS; CUNHA, 2011).
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Além disso, com as técnicas de respiração (pranayamas), desenvolvi-
das de maneira lúdica, a criança vai aprendendo a ouvir a sua respiração 
e batimentos cardíacos de forma que a energia vital e o bem estar físico e 
emocional podem se manter em harmonia (MARTINS; CUNHA, 2011; 
BRAND, 2012). 

Cabe salientar que quando bem orientadas, nas práticas de Ioga, as 
crianças conseguem ouvir o silêncio e aquietar-se (MARTINS; CUNHA, 
2011).

Uma das professoras ressaltou a integralidade do sujeito ao se referir 
às contribuições da Ioga para as crianças, com destaque para o “eu” que 
está conectado a um todo. O resultado em questão está em consonância 
com os estudos sobre a prática da Ioga infantil. A criança tendo garantidas 
as possibilidades de brincar e imaginar, durante as práticas, pode tomar 
consciência do seu corpo e de si mesma como um ser integral. Mantendo 
tais garantias pode, ainda, desenvolver a consciência da sua unidade com 
o outro (SILVEIRA, 2012).

Essas práticas podem colaborar, também, nas mudanças comporta-
mentais com base nos princípios morais (yamas) e éticos (nyamas) que 
tocam a alma da criança quando ensinados numa linguagem lúdica e ar-
quetípica (MARTINS; CUNHA, 2011).

A inserção da Ioga na escola deve buscar construir formas para orien-
tar e conscientizar as crianças sobre suas emoções, investir no autoconhe-
cimento, nas posturas físicas, formas de aumentar a atenção, concentração 
e meditação, na melhor convivência das diferenças. Enfim, trata-se de pro-
piciar a vivência autêntica dessa manifestação corporal, contribuindo para 
que as crianças comecem a elaborar seus próprios significados relaciona-
dos à sua prática e à sua própria existência.

Considerações finais

Os resultados preliminares do Projeto de Extensão “Programa de 
Formação Continuada: Corporeidade e Ioga na Escola” demonstraram que 
o projeto vem proporcionando contribuições à formação docente (das pro-
fessoras em exercícios e dos professores em formação) nos aspectos pessoais 
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e profissionais, bem como possibilitando às crianças experiências de forma-
ção diferenciada. 

No que se refere aos aspectos pessoais para as professoras participan-
tes, as vivências de Ioga propiciaram melhora de condições de saúde física, 
emocional e social. As vivências de Ioga foram relevantes para a qualidade 
de vida, para o autoconhecimento e para o relacionamento com os outros. 
Possibilitou, desse modo, voltar o olhar para a própria consciência corpo-
ral, gerando sentimentos e reflexões a respeito da percepção de si e do seu 
próprio corpo, bem como a percepção em relação ao outro, a criança, por 
exemplo. 

E com relação ao aspecto profissional, os estudos e reflexões que acon-
teceram articuladamente às vivências contribuíram para ampliar as referên-
cias teóricas para o trabalho didático-pedagógico na área da cultura corpo-
ral na infância. A formação tem propiciado uma base de conhecimento para 
introduzir a Ioga de forma lúdica, com brincadeiras, associada à música, à 
contação de histórias e jogos no contexto escolar. 

Tendo em vista a ênfase dada na prática de Ioga, as educadoras conside-
ram que a proposta foi assertiva ao trazer o foco para a pessoa (o Ser) e não 
apenas ao papel profissional, exceção nos projetos formativos desenvolvidos 
pelos sistemas de ensino que centram as formações em modelos de cursos 
teóricos nos quais o professor/a não é visto/a em sua totalidade.

Ainda que a inserção da Ioga com as crianças esteja em fase inicial, as 
professoras relatam diferentes contribuições desta prática para as suas tur-
mas, como o aumento da tranquilidade, capacidade de concentração, disci-
plina, domínio, conhecimento e percepção corporal, aumento do equilíbrio, 
controle da respiração, autoconhecimento, noção de integração ao todo e 
valores éticos e morais, como respeito ao outro, às regras de um jogo, aos 
seus próprios limites. Também foi ressaltada a possibilidade de ampliação 
do repertório de movimentos das crianças na educação infantil, buscando 
explorar as manifestações corporais dentro do universo lúdico com qua-
lidade, com diversidade na forma de expressão pela linguagem corporal. 
Assim, na visão destas professoras, a Ioga contribui nos aspectos emocio-
nais, sociais e físicos para as crianças, promovendo o desenvolvimento pes-
soal e social no contexto escolar. 
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Por fim, para os graduandos bolsistas e voluntários, a participação no 
projeto vem possibilitando a construção do ser professor/a, nas dimensões 
dos conhecimentos específicos, acadêmico-científicos, filosóficos e peda-
gógicos para atuação com a cultura corporal na infância e, particularmen-
te, com a Ioga. A construção de conhecimentos é alicerçada pelo comparti-
lhamento de experiências que as professoras pedagogas realizam no grupo. 

Em síntese, concluímos que os resultados vêm correspondendo aos ob-
jetivos propostos (e superando as expectativas) ao congregar ensino, pes-
quisa e extensão, promover a interdisciplinaridade entre Educação Física, 
Pedagogia e Psicologia e estreitar a relação Universidade - Comunidade, por 
meio da esfera educativa. O projeto tem contemplado as dimensões pessoal 
e profissional dos participantes, bem como a tendência de formação colabo-
rativa, estabelecendo relações de parcerias e cooperação entre instituições 
formadoras e escolas, viabilizando processos de intervenção que correspon-
dem de forma mais adequada às necessidades de formação das professoras e 
à prática pedagógica, ao contexto específico vivido nas escolas.
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Contribuições do projeto Academia da 
Praça para a aptidão muscular e perfil 

antropométrico de jovens e adultos.

DALTON MULLER PESSÔA FILHO1

ASTOR REIS. SIMIONATO2

ANDREI SANCASSANI2

LEANDRO OLIVEIRA DA CRUZ SIQUEIRA3

CARLOS EDUARDO LOPES VERARDI1

CASSIANO MERUSSI NEIVA1

EMMANUEL GOMES CIOLAC1

WILLER SOARES MAFFEI1

Contextualização Teórica e Justificativa para 
implantação do projeto

O exercício resistido é um dos meios mais eficientes para aumento da 
força e da massa muscular (KRAEMER; RATAMESS, 2004). Na verdade, 
o aumento da força e da massa muscular está associado ao aumento da 
massa corporal isenta de gordura (massa magra), bem como às adaptações 
no controle da ativação do sistema neuro-muscular (DONNELLY et al., 
2009). Ambas as respostas, respectivamente designadas de morfológica e 
funcional, promovem alterações importantes na capacidade de executar 
tarefas do cotidiano, sejam laboral, pessoal ou lúdica, que demandam es-
forço físico (KRAEMER et al., 2013). Outros benefícios relacionados ao es-
tado de saúde e de aptidão física também fazem parte do legado da prática 

1 FC, UNESP/Bauru
2 DEHUTE, IB/UNESP-Rio Claro
3 UNIFAFIBE, Bebedouro
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de exercícios resistido, como a melhora da densidade mineral óssea, do 
perfil lipídico sanguíneo, e de habilidade psicossociais associada ao bem-
-estar (HEYWARD, 1997). Por esse respaldo científico, a preocupação da 
população por uma melhor qualidade de vida, envolvendo questões asso-
ciadas à saúde, estética e ao vigor físico, deve englobar o exercício resistido.

O objetivo desta proposta de projeto foi oferecer oportunidade de de-
senvolvimento da aptidão do sistema músculo-esquelético, visando me-
lhorar o vigor físico e, com isso, o esforço nas atividades do cotidiano e o 
risco de lesões, ou distúrbios associados ao desuso e às tarefas repetidas. 
Ao mesmo tempo, visa proporcionar benefícios associados à saúde e ao 
bem-estar, como a redução da gordura corporal e das circunferências seg-
mentares do corpo, aumento do tônus muscular e correção da postura, que 
afetam, sobretudo, a auto-estima e o desempenho nas atividades pessoais 
e profissionais. Ainda, pretende-se que esta atividade seja um meio pro-
missor para a intervenção supervisionada dos discentes, expondo os co-
nhecimentos adquiridos e confrontando-os com diferentes realidades da 
prática. Alguns destaques desta oportunidade de formação são: estratégias 
profissionais, ampliação do repertório técnico, instrumentação tecnológi-
ca para novos padrões de exercícios, novas metadologias para a aderência 
às práticas saudáveis, e assessorias aos demais profissionais e estabeleci-
mentos que difundem à prática profissional.

Relevância Social e Contexto Educacional

Esta atividade ofereceu à clientela acesso a um programa de atividade 
física padronizado, no que se refere à prática de exercícios e ao acompa-
nhamento dos seus benefícios, empregando avaliação física e prescrição 
individualizada, o que também permitiu aos estagiários um aprendiza-
do valioso para sua formação profissional por meio da prática orientada e 
supervisionada.

O público-alvo abrangido por este projeto vem apresentando, desde 
sua primeira proposição em 2010, as seguintes características: jovens e/
ou adultos (quanto à faixa etária) ainda estudantes e/ou trabalhadores do 
setor técnico-produtivo. Apesar do projeto não restringir a participação 
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de idosos, houveram poucas participações de pessoas nesta faixa etária. 
Tampouco houve participação de adolescentes com idade inferior a 16 
anos. Embora houvesse cautela ao atendimento de pessoas destas duas fai-
xas etárias, pela natureza da proposta de atividade física, não se impedia a 
participação, desde que contemplada as prerrogativas pré-estipuladas (ver 
Abordagem Metodológica).

Quanto ao corpo discente de estagiários, o conhecimento envolvido na 
realização das atividades concentrou-se no perfil funcional e estrutural do 
corpo humano. Diante disto, os alunos puderam interagir com conteúdos 
relacionados à biologia, anatomia humana, cinesiologia, fisiologia huma-
na, avaliação física e treinamento esportivo. Assim, fomentou-se um meio 
produtivo para debates, novas leituras, métodos de intervenção profissio-
nal, além do aprofundamento acadêmico com as oportunidades de parti-
cipação em coletas, tratamento e análise de informações obtidas durante a 
atuação junto ao projeto.

Abordagem Metodológica

Este projeto se propõem a realizar: (a) análise das condições de saúde 
e sua aptidão para participação, por questionário de anamnese dos hábi-
tos nutricionais e comportamentais, sedentarismo, histórico clínico para 
patologias/distúrbios dos sistemas locomotor, cardiocirculatório e respi-
ratório, e terapia medicamentosa (GRIFFIN, 2006; JHONSON, 2006); (b) 
ensinar e adaptar os participantes aos exercícios, envolvendo formas de 
execução, correção da postura, derivações e nomenclatura, análise da res-
posta muscular, por percepção subjetiva, após os exercícios (DONNELLY 
et al., 2009); (c) avaliar os participantes quanto às características antro-
pométricas (empregando dobras cutâneas, circunferências segmentares 
e diâmetros ósseos) e de aptidão muscular inicial (pelo teste de uma re-
petição máxima (1RM) em exercícios convencionais contra-resistência) 
(HEYWARD, 1997; REYNOLDS et al., 2006); (d) planejar e acompanhar 
as atividades, com vistas às aptidões de resistência e força muscular, se-
guindo os preceitos básicos da literatura nacional e internacional em trei-
namento com pesos (KRAEMER; RATAMESS, 2004; DONNELLY et al., 
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2009); (e) analisar sua inserção nas atividades do cotidiano (pessoais e pro-
fissionais) durante a participação nas atividades, empregando questioná-
rios periódicos sobre a qualidade de vida (GRIFFIN, 2006); e (f) assinatura 
de um termo de consentimento ou de assertimento, após esclarecimento 
das diferentes atividades realizadas no projeto. O fluxograma ilustrado na 
Figura 1 apresenta a organização das atividades.

Figura 1: Organização das atividades. A participação de bolsistas/estagiários ocorreu em todos 
os níveis, sob a orientação/supervisão dos professores colaboradores.

As informaçõe sobre os exercícios, comumente, recomedados aos par-
ticipantes são ilustrados pela Figura 2. A sugestão do plano semanal de 
exercícios está apresentado na Figura 3.
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Figura 2: Exercícios empregados nas rotinas de treinamento durante o Projeto.

Figura 3: Plano de atividades por unidade de sessão treinamento.
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A Investigação no Contexto das Atividades

O alinhamento entre intervenção profissional orientada e formação 
acadêmica foi contextualizado no âmbito da investigação, com aplicação de 
informações de conteúdo técnico, biológico e social aplicado aos níveis da 
graduação e pós-graduação. A interação entre conteúdos, principalmente 
àqueles relacionados à biologia, anatomia humana, cinesiologia, fisiologia 
humana, avaliação física e treinamento esportivo, foi aplicado para o plane-
jamento das intervenções. Com isto, abriu-se um meio produtivo para deba-
tes, novas leituras, métodos de intervenção profissional de forma respaldada 
pela supervisão dos docentes (coordenador e colaboradores), além do apro-
fundamento acadêmico com participação em coletas, tratamento e análise 
de informações obtidas durante a atuação junto ao projeto, participação em 
encontros acadêmicos (Congresso e Simpósio) e publicações em periódicos 
da área. Os principais estudos realizados estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Estudos conduzidos ao longo dos anos de oferecimento do Projeto.

Ano Título Divulgação*

2010 1 - Perfil antropométrico e estilo de vida de 
universitários interessados pela prática do exercício 
resistido

IV Congresso Nacional de 
Educação Física

2011 1 - Aptidão de força, composição corporal e estilo de 
vida dos beneficiários do projeto academia da praça

V Congresso Nacional de 
Educação Física

2012 1 - Influência da composição corporal e segmentar 
sobre a aptidão de força de membros superiores e 
inferiores; e
2 - Relationship between lifespan and strenght levels 
from force tests in college students

VI Congresso Nacional de 
Educação Física e

17th European Congress of 
Sport Science

2013 1 - Relationship between regional and whole-body 
composition to one maximal weight-lift performance 
(1RM)

18th European Congress of 
Sport Science

2015 1 - Validade da equação original e modificada de 
Bryzcki na predição da força de 1rm no supino reto e 
leg-press em universitários; e
2 - Influência do peso corporal atual e ideal sobre a 
força de uma repetição máxima em exercícios multi-
articulares

IX Congresso Nacional de 
Educação Física

*Os participantes do estudo estão descritos no capítulo Referências.
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Os questionamentos problematizados nestes estudos refletem a pro-
posta de caracterização de um perfil populacional atendido pelo proje-
to, quanto aos aspectos antropométricos e de aptidão da força muscular. 
Assim, analisou-se:

1. o histórico de vida, relacionando-o com informações da composi-
ção corporal para estudar o nível de confidência da classificação, 
bem como a influência do estilo de vida nas características corpo-
rais, em 36 participantes (12 homens e 24 mulheres);

2. a aptidão de força, confrontando-a com as características corpo-
rais e o estilo de vida para angariar uma valiosa informação sobre 
a fidedignidade dos inquéritos de saúde em associar-se ao nível de 
condicionamento muscular de 22 participantes (11 homens e 11 
mulheres);

3. o desempenho em testes de força, associando-a à composição 
corporal e regional para, assim, obter informações sobre a 
influência da distribuição da massa magra no exercício de força, 
em 26 participantes (17 homens e 9 mulheres);

4. o potencial da informação antropométrica e da composição cor-
poral em predizer a força máxima em teste de uma repetição má-
xima (1RM);

5. a validade das equações de predição da força, confrontando-as com 
valores avaliados em teste de 1RM entre 17 homens universitários;

6. a relação entre o PCIdeal e PCAtual com o desempenho máximo 
da força em teste de uma repetição máxima (1RM), em 17 homens 
universitários.

Alguns dos pressupostos que embasaram estes inquéritos afloraram 
de observações no cotidiano das atividades realizadas no Projeto, que as-
sociadas às técnicas instrumentais disponíveis para análise, bem como a 
base literária nesta área, permitiram indagar se:

• a anamnese é uma prerrogativa de conduta de profissionais rela-
cionados ao exercício físico para avaliar o estilo de vida, à propen-
são a doenças e a prontificação dos indivíduos a prática de exercí-
cios físicos (HEYWARD, 1998), então os exercícios resistidos que 
demandariam intensa sobrecarga ao sistema músculo-esquelé-
tico devem exigir precaução com relação aos participantes com 
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baixa aptidão muscular e distúrbios relacionados (KRAEMER, 
KOZIRIS, 1992);

• para uma melhor orientação de um programa de exercícios que 
atenda aos diferentes perfis da população, faz-se necessário obter 
referências do perfil corporal, da aptidão muscular e de conduta 
de vida para avaliar a propensão à doença, bem como a pronti-
dão à prática de exercícios físicos (KRAEMER, KOZIRIS, 1992; 
HEYWARD, 1998). Todavia, Siqueira et al. (2010) reportou que 
mesmo indivíduos classificados como não saudáveis podem apre-
sentar normalidade na classificação da gordura corporal, o que 
prejudicaria a confidência nos instrumentos de inquérito de vida;

• as referências de perfis corporais e de força são variáveis fre-
qüentemente empregadas na classificação da aptidão muscular 
e prontidão para a prática de exercícios resistidos (KRAEMER, 
KOZIRIS, 1992; HEYWARD, 1998). Todavia, indivíduos saudá-
veis, que apresentam percentual de gordura adequado podem 
apresentar déficit na aptidão muscular, quando esta é analisada 
por testes globais de força (BRAVO et al., 2011a), ou por exercícios 
específicos para os membros inferior e superior (BRAVO et al., 
2011b). Assim, por ser a distribuição da gordura corporal diferente 
entre os indivíduos (HEYWARD, 1998), ainda que normalizados 
quanto ao gênero, idade e raça (GRIFFIN, 2006), o perfil regional 
da composição corporal poderiam explicar de forma incisiva um 
desempenho de força aquém dos padrões de normalidade, mes-
mo em indivíduos que apresentam níveis adequados de gordura 
corporal;

• a prática de atividades físicas apresentam elevado potencial para 
lesões, quando não adequandamente assistida, cuja tendência é 
maior ao considerer a prática de exercício resisitido (KRAEMER; 
RATAMESS, 2004; DONNELLY et al., 2009). Assim, para um 
adequado planejamento faz-se necessário considerar a associação 
entre informações antropométricas, aptidão muscular e histórico 
de vida;

• o treinamento com pesos possui por parâmetro de intensida-
de a carga máxima correspondente à uma repetição (1RM) 
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(KRAEMER; RATAMESS, 2004), mas se sua determinação é, con-
tudo, um procedimento que requer disponibilidade de tempo para 
execução e confirmação, envolvendo elevada intensidade de carga 
e especificidade do exercício (MAYHEW et al., 1995), o quê têm 
estimulado a proposição de protocolos alternativos para a deter-
minação de 1RM, evitando circunstâncias que possam compro-
meter o treinamento e/ou a integridade física do avaliado, então as 
propostas com potencial preditivo elevado, destacam-se aquelas 
que empregam repetições e cargas submáximas, pois permitem a 
avaliação durante o contexto diário da prática (WHISENANT, et 
al., 2003);

• o modelo de determinação do peso corporal ideal (PCIdeal) envol-
ve dados antropométricos que caracterizam o desenvolvimento 
massa magra regional (circunferências e pregas cutâneas dos seg-
mentos) e o arcabouço ósseo local (diâmetros episários, bi-lateral 
e ântero-posterior) (McARDLEe et al., 2003). Essa informação 
possibilita o diagnóstico da influência da gordura corporal sobre 
o excesso, ou não, de peso corporal atual (PCAtual) (KRAEMER; 
RATAMESS, 2004), e assim, quanto o tamanho e formato corpo-
ral estariam inadequados/adequados à estrutura atual, e o quanto 
prejudicaria/facilitaria o desempenho no exercício (MAYHEW et 
al., 1995).

As principais contribuições destas indagações ao Projeto e à área do 
conhecimento em antropometria e exercício resisitido foram:

1. A maioria dos participantes (58% entre homens e mulheres) foram 
classificados como saudáveis em seu estilo de vida, mas o percen-
tual de gordura foi similar entre homens saudáveis (15,3 ± 4,5%) 
e não-saudáveis (18,0 ± 3,9%), bem como entre mulheres saudá-
veis (24,9 ± 8,3%) e não-saudáveis (26,0 ± 8,1%), além de todos 
apresentarem normalidade quanto à gordura corporal. Esse fato 
pode comprometer a confiança no conteúdo das informações ob-
tidas por anamnese, cuja limitação pode estar apresentada tanto 
na veracidade dos dados reportados pelo entrevistado, como na 
clareza e abrangência dos questionamentos previstos no inquérito 
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(JHONSON, 2006). Assim, indivíduos com hábitos nutricionais e 
composição corporal regulares podem estar inseridos em outros 
contextos de riscos à saúde (baixa auto-estima, pouco sono, uso e 
abuso de substâncias químicas lícitas e ilícitas, e pouca prática de 
atividade física).

2. Ao analisar a força de 1RM para os membros superiores no supino 
reto (SR), homens (0,89 ± 0,29 kg.kg-1) foram classificados como 
regulares e as mulheres (0,44 ± 0,12 kg.kg-1) como fraco (Figura 
4, Painéis A e C). A mesma avaliação para os membros inferio-
res no leg-press horizontal (LPH), revelou que homens e mulheres 
foram classificados como fraco (1,38 ± 0,28 kg.kg-1 e 1,17 ± 0,30 
kg.kg-1, respectivamente) (Figura 4, Painéis B e D). Apesar disto, 
63,6% dos homens e 90,9% das mulheres foram classificados como 
saudáveis, sendo a gordura corporal de homens (15,0 ± 3,3%) e 
mulheres (22,0 ± 7,0%) classificadas como na média e abaixo da 
média, respectivamente. Isto indica que saudáveis e não saudáveis 
podem apresentar gordura corporal dentro da normalidade, con-
forme sugerido por Siqueira et al. (2010); e, além disto, indivíduos 
saudáveis, com percentual de gordura adequado, podem apresen-
tar déficit na aptidão de força muscular.

A C

B D

Figura 4: Força de SR e LPH entre homens (Painéis à esquerda, superior A e B) e mulheres 
(Painéis C e D).
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3. Ao analisar os indicadores da qualidade de vida, descritos pelo 
questionário SF36 (capacidade funtional (CF), limitações físicas 
(L), dor (D), estado geral de saúde (EGS), vitalidade (V), aspec-
tos sociais (AS), aspectos emocionais (AE), e saúde mental (SM)), 
observou-se que os praticantes reportaram sentir-se com bom es-
tado funcional, sem limitações físicas, sem dor, em boas condições 
de saúde, com boa vitalidade, bem inseridos socialmente, sem 
transtornos emocionais e em condições mentais plenas (Figura 5). 
Essas informações são condizentes com o nível de aptidão muscu-
lar, pois 64% dos homens e 73% das mulheres apresentaram bom 
desempenho em testes de uma repetição máxima (1RM) para os 
exercícios envolvendo membro inferior (cadeira extensora, cadei-
ra flexora e leg-press) e superior (supino reto, rosca direta e pul-
ley-teto). Todavia, o desempenho um pouco baixo da média nos 
exercícios de membro superior, remetem à necessidade de enfati-
zá-los ao planejar o treinamento de força para os participantes do 
Projeto.

Figura 5: Índices da qualidade de vida entre os participantes do Projeto.

4. Ao comparar a composição corporal total e regional entre ho-
mens (H) e mulheres (M) (Figura 6), observou-se que H diferem 
(r = 0,007) quanto aos percentuais de gordura de membro infe-
rior (MI) e superior (MS), mas as mulheres não (r = 0,370). Ao 
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comparar H vs. M, quanto à massa total de MI não há (r = 0,852), 
apesar da maior massa magra (MM) de MI em homens (r < 0,001). 
Para o MS, tanto a MM como a massa total (MT) diferiram (r < 
0,001) ao comparar H vs. M. Essa diferença refletiu nos exercícios 
de força para o MS (supino reto – SR, e pulley-teto –PT), cujo va-
lor difere entre H e M (Figura 7). Contudo, as diferenças na MM 
para MI entre H e M, não influenciou a força desta região corpo-
ral (cadeira extensora – CE, e leg-press 45º - LP45º, ver Figura 7), 
sugerindo que a composição regional não explica as diferenças, 
ou similaridades, na força máxima em exercícios para MI entre 
homens e mulheres, mas sim entre os exercícios para MS.

Figura 6: Valores da composição regional (kg e/ou percentual) de Homens e Mulheres.
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Figura 7: Valores da força (kg) em exercícios para membro inferior e superior de Homens e 
Mulheres.

• Ao determinar a força pelo teste de 1RM, nos exercícios de supi-
no horizontal (SR) e leg-press 45º (LP45), ou pelas Equações de 
Predição (Figura 8), não foram observadas diferenças, mas sim um 
elevado nível de correlação (Tabela 2), sugerindo que esses mode-
los de predição podem ser considerados instrumentos válidos para 
avaliar e monitorar a força muscular ao longo do treinamento.

Figura 8: Equações de predição da força no supino reto e leg press 45º. Estão presentes as Equações 
modificadas por Reynolds et al. (2006) que atendem à especificidade do exercício, além da for-
mulação original aplicada à ambos os exercícios, originalmente formlada por Bryzcki (1993).
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Tabela 2: Valores avaliados e preditos de força muscular.

*Comparação entre 1RM avaliado (teste de 1RM) e estimado (equações). Coeficente de asso-
ciação entre SR avaliado vs. equação modificada (R2 = 0,972) e vs. equação original (R2 = 0,972); 
e entre LP45 avaliado vs. equação modificada (R2 = 0,979) e vs. equação original (R2 = 0,993).

• Ao calcular o PCIdeal (59,7 ± 6,4 kg) pelos procedimetos descritos 
em McArdle et al. (2003) (Figura 9), verificou-se que o PCAtual (77,8 
± 10,7 kg) estava acima do ideal (p < 0,01), porém a correlação de 
ambos com a força máxima (301,5 ± 66,4 kg ) no LP45º (r = 0,69, p 
= 0,002; e r = 0,72, p = 0,001, respectivamente para PCAtual e PCIdeal) 
corroboraram a noção de que o desempenho de força depende do 
tamanho e formato corporal (MAYHEW et al., 1995), tanto atu-
al como previsto, sendo esse fato importante para destacar que 
o desenvolvimento da massa corporal aumenta a força máxima 
(REYNOLDS et al., 2003), principalmente em exercícios que en-
volvem maior massa muscular, como nos membros inferiores

Figura 9: Determinação do PesoIdeal por antropometria. “H” (estatura, dm) e “D” (soma de 08 
diâmetros ósseos: biacromial, torácico, biilíaco, bitrocantérico, joelhos, tornozelos, cotovelos, 
e punhos).



459Extensão Universitária: Diversidade e Desenvolvimento Humano

Considerações a partir das Experiencias Adquiridas

É oportuno destacar a participação dos alunos (bolsistas e/ou volun-
tários), que diante destes resultados obtiveram uma experiência enrique-
cedora, ressaltando a contribuição desta atividade extensionista para a 
experiência profissional e acadêmica do aluno. Destaca-se também o com-
promisso deste Projeto com o ensino de terminologias própria, prática de 
procedimentos de avaliação e de técnicas de intervenção, além da familia-
rização com a literatura específica. Assim, ao mesmo tempo em que este 
Projeto cumpre seu papel de ampliar a inserção da Universdade junto à 
sociedade, também é meio facilitador da inserção do (futuro) profissional 
de Educação Física nesta sociedade. Os frutos deste Projeto foram, desta 
forma, impactantes sobre a saúde e bem-estar dos participantes, propor-
cionado redução da gordura corporal, redução de medidas corporais, me-
lhora da aptidão de força muscular, que têm influência sobre a capacidade 
de desempenho em atividades esportivas, cotidianas e/ou laborais. Assim 
como despertou o aluno para aspectos de sua formação, oportunizando 
vivências efetivas para interagir, de forma crítica, com conteúdos rela-
cionados ao campo de conhecimentos técnicos e biológicos de sua grade 
curricular.
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Introdução

A sociedade mundial, de modo geral, apresenta um envelhecimento 
populacional. A sociedade brasileira também apresenta esta mudança na 
média de idade da população, aumentando a expectativa de vida e o núme-
ro de idosos. Entretanto, com o envelhecimento populacional há um au-
mento na incidência e prevalência de doenças neurodegenerativas, como 
a doença de Parkinson (DP) (IBGE, 2009; Lichter, 2002). Diversas mudan-
ças epidemiológica, tecnológica, nutricional e motora são responsáveis por 
esta alteração demográfica (IBGE, 2009). Apesar da maioria das mudanças 

1 Laboratório de Pesquisa em Movimento Humano – MOVI-LAB e Laboratório de Infor-
mação, Visão e Ação – LIVIA – Dep. Educação Física, Faculdade de Ciências - UNESP 
– Campus Bauru
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na sociedade serem benéficas, uma das consequências, especialmente da 
melhora tecnológica, é o aumento do conforto causando diminuição na 
quantidade de movimento e no gasto enérgico, com redução da prática de 
atividade física. 

Promover o envelhecimento ativo – definido como o processo de oti-
mização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o ob-
jetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais 
velhas (WHO, 2002) – é um dos desafios da sociedade atual. O objetivo do 
envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de uma vida saudável e a 
qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusi-
ve as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados. 
Diversas iniciativas vêm sendo tomadas para que as pessoas envelheçam 
com elevada qualidade de vida. Uma das inciativas para promover o enve-
lhecimento ativo é a prática regular de atividade física. Este desafio é ain-
da maior para pessoas com DP que apresentam pouca motivação, maior 
dificuldade para realizar movimentos e poucos locais especializados que 
promovam exercício físico para esta população (Gobbi et al., 2010). 

Considerando o contexto apresentado, foi criado em maio de 2015 o 
projeto de extensão Ativa Parkinson - Atividade Física para pessoas com 
Doença de Parkinson. O Ativa Parkinson é um projeto de extensão do cur-
so de Educação Física da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP – Campus Bauru, que é desen-
volvido em parceria com o departamento de Fisioterapia da Universidade 
Sagrado Coração - USC. De modo geral, o objetivo do projeto é promo-
ver atividade física regular para pessoas com DP através de um trabalho 
multidisciplinar, visando desenvolver um envelhecimento ativo para esta 
população. Nas páginas seguintes iremos apresentar as características da 
DP, os objetivos e a forma de desenvolvimento do projeto Ativa Parkinson, 
as características dos participantes do projeto e um exemplo de aula mul-
tidisciplinar desenvolvida no projeto.
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Doença de Parkinson

A DP foi descrita pela primeira vez por James Parkinson, em 1817, 
como “paralisia agitante” evidenciando seus sinais e sintomas motores: 
tremor, alterações na marcha, tendência do tronco a inclinar-se para fren-
te e diminuição da força muscular (Ferraz, 2009; Parkinson, 2002; Teive, 
1998), sendo este último posteriormente contestado por Charcot que trou-
xe suas contribuições para o entendimento da doença por meio da defi-
nição da rigidez muscular, da instabilidade postural e da bradicinesia en-
contrada nestes pacientes (Teive, 1998). Com o advento da levodopa no 
tratamento da doença em 1967 (Ferraz, 2009) e o aumento da expectativa 
de vida de seus portadores (Gilroy, 2005; Lichter, 2002; Clarke, 1995; Uitti, 
1993), houve também aumento da prevalência da DP (IBGE, 2009; Lichter, 
2002), estimulando pesquisas na área. 

Como fruto destas pesquisas, atualmente reconhece-se que, além dos 
sinais e sintomas motores já amplamente difundidos na literatura, alte-
rações cognitivas (Ebersbach et al., 2014; Gobbi et al., 2014; Coelho et al., 
2013; Hawkes et al., 2010) e sensoriais (Cury et al., 2016; Semrau et al., 
2014; Martens e Almeida, 2012; Vaugoyeau et al., 2011; Vaugoyeau et al., 
2007) afetam o indivíduo com DP trazendo limitações funcionais (Gobbi 
et al., 2014; Orcioli-Silva et al., 2014; Coelho et al., 2013; Barbieri et al., 
2012). Entre os sinais e sintomas não motores são relatados a depressão, 
ansiedade, transtornos de controle de impulsos, psicose, distúrbios do 
sono, demência, apatia e fadiga (Fu et al., 2016; Golab-Janowska et al., 
2016; Kummer e Teixeira, 2012; Melo et.al, 2006; Lichter, 2002). Com isso, 
a combinação dos sinais e sintomas motores e não motores diminuem a 
qualidade de vida desta população (Gobbi et al., 2014; Coelho et al., 2013; 
Quintella et al., 2013; Martinez-Martin et al., 2011; Behari et al., 2005; 
Global Parkinson’s Disease Survey Steering Committee, 2002; Kuopio et 
al., 2000; Schrag et al., 2000).

A doença decorre da morte de neurônios dopaminérgicos da parte 
compacta da substância negra, prejudicando o circuito motor dos núcleos 
da base e sua comunicação com o córtex cerebral (Ferraz, 2009; Lundy-
Ekman, 2008). Os sinais e sintomas emergem quando aproximadamente 
80% destas células já foram perdidas (Lundy-Ekman, 2008; Lichter, 2002). 
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Sabe-se que sintomas não-motores de pequena relevância, como a perda 
do olfato e constipação intestinal, comumente estão presentes vários anos 
antes do diagnóstico da doença e acompanham a pessoa com DP até o fim 
da vida (Kummer e Teixeira, 2012; Hawkes et.al, 2010). Hawkes e colabo-
radores (2010) propôs um esquema bastante útil sobre esta evolução dos 
sinais e sintomas antes e após o diagnóstico da doença (Figura 1), a par-
tir dos estágios da doença descritos por Braak et al. (2003). Considera-se 
um modelo ascendente de comprometimento do sistema nervoso central, 
com início no tronco encefálico, incluindo o sistema nervoso autônomo, 
até atingir o córtex pré-frontal levando ao quadro demencial encontrado 
nos estágios mais avançados da DP (Braak et al., 2003; Hawkes et al., 2010).

Figura 1: Linha do tempo proposta por Hawkes e colaboradores (2010) dos sinais e sintomas a par-
tir do início da doença até a morte na DP clássica (traduzida e adaptada pelos autores). Abreviações: 
NC – subnúcleo central da amigdala; FR- formação reticular; CN X – componente motor do ner-
vo craniano X (vago); NPT - núcleo pedunculopontino tegmental; Meynert’s n – núcleo basal de 
Meynert; CTE – córtex transentorrinal; CA2 – segunda secção do corno de Ammon.

A medicação dopaminérgica é o principal tratamento para a pessoa 
com DP, entretanto seu uso prolongado causa reações adversas, tais como 
discinesias e alucinações, que acabam por interferir na qualidade de vida 
dos pacientes com DP (Kummer e Teixeira, 2012; Lundy-Ekman, 2008; 
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Chapuis, et al, 2005; Lichter, 2002). Desta forma, outros tratamentos que 
não tragam efeitos colaterais, como a prática de atividade física e a reabili-
tação através da fisioterapia, são bem-vindo para pessoas com DP. 

A prática regular de atividade física é reconhecidamente um meio de 
alcançar resultados consistentes tanto nos aspectos motores como não mo-
tores, especialmente em estágios iniciais e moderados da doença (Gobbi 
et al., 2014; Gobbi et al., 2013; Coelho et al., 2013; Sage e Almeida, 2010; 
Gobbi et al., 2009). Enquanto isso, a reabilitação fornecerá o suporte às 
dificuldades físicas e cognitivas enfrentadas até que a independência não 
seja mais possível (Wade et al., 2016; Calleo et al., 2012; Gonçalves et al., 
2011; White et al., 2009; Ellis et al., 2008; Keus et al., 2007; Sinforiani et 
al., 2004). Desta forma, torna-se imprescindível que o tratamento clínico e 
físico destes pacientes seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar 
de profissionais que prezem pela manutenção da capacidade funcional, do 
contato social e da qualidade de vida pelo maior tempo possível (Quintella 
et al., 2013; Calleo et al., 2012; Gobbi et al., 2014; Coelho et al., 2013; Behari 
et al., 2005; Schrag et al., 2000). Ainda, o trabalho multidisciplinar é o ca-
minho para o tratamento amplo da DP devido sua característica progressi-
va e multifatorial, além de sinais e sintomas motores e não motores, e pelo 
potencial limitado dos recursos terapêuticos disponíveis para controle dos 
sinais e sintomas.

Ativa Parkinson

O Ativa Parkinson - Atividade Física para pessoas com Doença de 
Parkinson é um projeto de extensão oferecido pelo Laboratório de Pesquisa 
em Movimento Humano (MOVI-LAB), vinculado ao departamento de 
Educação Física da UNESP – Bauru, de caráter multidisciplinar e realizado 
em parceria com o departamento de Fisioterapia da Universidade Sagrado 
Coração – USC. Além disso, o projeto de extensão conta com estagiá-
rios de outras áreas de atuação como Biomedicina, Terapia Ocupacional, 
Psicologia, etc. O objetivo geral do projeto de extensão é oferecer um pro-
grama sistematizado de atividade física para pessoas com DP. Além disso, 
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difundir, aprimorar e desenvolver conhecimentos relacionados à progra-
mas de atividade física para pessoas com DP. 

Seus objetivos específicos são:
1)  propiciar melhora na qualidade de vida de pessoas com DP, me-

lhorando o quadro clínico da doença e buscando integrar a ativi-
dade física com o tratamento farmacológico;

2)  colaborar significativamente no desenvolvimento físico, mental 
e social de pessoas com DP, estimulando a prática de atividade 
física regular como parte integrante das atividades diárias desta 
população;

3)  divulgar e difundir os benefícios da prática regular de atividade 
física para pessoas com DP;

4)  elaborar e desenvolver cursos de aprimoramento profissional para 
a prescrição de atividade física para profissionais da saúde desen-
volverem esse tipo de atividade com idosos com DP;

5)  desenvolver novos programas de atividade física para pessoas com 
DP a partir dos conhecimentos produzidos no projeto de exten-
são, elaborando e desenvolvendo pesquisas junto ao projeto de 
extensão;

6)  possibilitar experiência teórica e prática para graduandos e pós-
-graduandos da área da saúde em programas de atividade física 
com pessoas com DP, contribuindo para a formação profissional;

7)  desenvolver o programa de atividade física para pessoas com DP 
de forma multidisciplinar, envolvendo diferentes profissionais da 
área da saúde (profissionais de Educação Física, médicos, fisiote-
rapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, etc).

Para atingir os objetivos propostos, o grupo do MOVI-LAB, com 
suporte técnico e intelectual da Profa. Dra. Lilian Teresa Bucken Gobbi 
(UNESP - Rio Claro), desenvolveu um programa sistematizado e regular 
de atividade física. O programa de atividade física busca auxiliar no trata-
mento de pessoas com DP e tem foco principalmente nos sinais e sintomas 
motores oriundos da DP. O programa de atividade física foi desenvolvi-
do a partir de publicações nacionais e internacionais sobre os benefícios 
da atividade física para pessoas com DP. Além disso, nosso grupo tem 
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desenvolvido pesquisas com os participantes do projeto para determinar 
as melhores estratégias e o volume e intensidade adequados para prescre-
ver exercício físico para esta população. 

As atividades realizadas são elaboradas de acordo com o conhecimen-
to científico e pedagógico produzido, para atender a demanda social na 
perspectiva de contribuir para transformar a realidade dos participantes. 
Além disso, o projeto tem interface direta com o ensino e pesquisa, propi-
ciando vivência pedagógica aos graduandos e pós-graduandos para a for-
mação profissional e novos conhecimentos a respeito da atividade física 
para pessoas com DP, um tema ainda pouco estudado nos cursos de gra-
duação, especialização e pós-graduação.

O programa desenvolve atividades duas vezes por semana, com du-
ração de uma hora em cada sessão. O projeto de extensão ocorre durante 
todo o ano, sendo o mês de janeiro destinado à organização anual do pro-
grama de atividade física e inscrição dos participantes. No mês de feverei-
ro e dezembro os participantes do projeto são avaliados de acordo com os 
componentes treinados durante o ano, além de passarem por uma avalia-
ção clínica e da composição corporal no início e no final do programa de 
atividade física.

A programação da atividade física tem foco nos componentes da ca-
pacidade física, como resistência muscular, força, agilidade, coordenação, 
flexibilidade, entre outros. Em cada sessão um ou dois componentes da 
capacidade física são treinados, tendo atividades que englobam os outros 
componentes de forma indireta (ver aula exemplo). As atividades são de-
senvolvidas de maneira a simular situações da vida diária que envolvam 
mobilidade, transições de locais, mudanças de direção, coordenação, e for-
ça e resistência muscular. Ainda, o trabalho multidisciplinar com o grupo 
de fisioterapeutas possibilita atividades que visam a reabilitação motora 
da locomoção e da postura. Finalmente, uma vez por mês são oferecidas 
palestras aos participantes do projeto de extensão e seus familiares e cui-
dadores para discutir aspectos relacionados a DP, como os benefícios do 
exercício físico, o auxílio da fisioterapia e terapia ocupacional para as pes-
soas com DP, os sinais e sintomas decorrentes da doença, a necessidade e 
benefícios da medicação dopaminérgica, entre outras.

As sessões de exercício físico são estruturadas da seguinte maneira: 
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1)  medição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos em repou-
so – estes procedimentos ocorrem nos 15 minutos que antecedem 
a sessão e tem o objetivo de verificar se o participante está em 
condições de participar da aula. 

2)  parte inicial - nos primeiros 10 a 15 minutos da sessão, um pro-
fissional da fisioterapia realiza atividades de flexibilidade e reedu-
cação postural, seguido de um aquecimento, na maioria das vezes 
com atividades lúdicas, ministrado por um profissional da educa-
ção física.

3)  parte principal - nos 35 ou 40 minutos seguintes são desenvolvi-
das as atividades principais da sessão com objetivo definido pre-
viamente. Existe um rodizio de componentes de capacidade física 
a ser treinado em cada sessão. Desta forma, cada componente da 
capacidade física é treinado pelo menos uma vez por semana. Esta 
fase da sessão tem sobrecarga dos estímulos a cada duas semanas 
de exercício, podendo ser esta sobrecarga através do aumento de 
volume e intensidade ou na complexidade da atividade.

4)  relaxamento e alongamento - nos últimos 10 a 15 minutos da ses-
são são finalizados com atividades de relaxamento e alongamento 
de forma a retornar o organismo a uma situação próxima da ca-
racterística de repouso.

5)  medição da pressão arterial e batimento cardíaco após o exercício 
– os mesmos procedimentos iniciais são realizados após o exercí-
cio para verificar as condições dos participantes após a sessão de 
exercício. Ainda, tem por objetivo verificar se o controle de possí-
veis patologias associadas (hipertensão arterial, arritmia cardíaca) 
está sendo efetivo. Relatórios com estes dados são encaminhados 
ao médico que acompanha o paciente quando alterações recorren-
tes são verificadas.

A equipe

A intervenção com pessoas com DP demanda atendimento quase in-
dividualizado, com poucos pacientes por profissional e estagiários sob 
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supervisão. Desta forma, há necessidade de participação de um grande nú-
mero de voluntários de diferentes áreas da saúde para garantir a qualidade 
do programa de atividade física, a segurança dos participantes e que todos os 
aspectos que afetam os pacientes com DP sejam abordados. Ainda, durante 
o planejamento das atividades e avaliações clínicas há necessidade de docen-
tes e profissionais capacitados para garantir a qualidade dos procedimentos 
e a consistências dos dados. Com isso, destaca-se a característica multidisci-
plinar do projeto de extensão, integrando profissionais de diferentes áreas. 

Participam do programa em torno de 20 voluntários discentes (2 alu-
nos bolsistas PROEX) e mais 3 docentes do curso de Educação Física da 
UNESP – Bauru e 1 docente do curso de Fisioterapia da USC. Entre os 
discentes participaram 5 alunos de pós-graduação e 15 alunos de gradua-
ção, envolvendo os seguintes cursos Educação Física, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Biomedicina e Psicologia. O grupo conta ainda com suporte 
de um médico neurologista. 

Essa equipe realiza uma reunião semanal com duração de uma a duas 
horas para o planejamento das atividades e resolução de questões admi-
nistrativas do projeto. As reuniões são utilizadas também para troca de 
experiências entre os estagiários, bolsistas, docentes, coordenador e de-
mais participantes do projeto. Nas reuniões também são discutidos artigos 
científicos que embasam a prática profissional com esta população, expan-
dindo o conhecimento sobre o tema.

Atividades acadêmicas

Uma vez por ano (mês de maio ou junho) é realizado o Ciclo de Palestras 
sobre Atividade Física, Envelhecimento e Doenças Neurodegenerativas. O 
evento tem o objetivo de discutir com profissionais, graduandos e pós-
-graduandos da área da saúde sobre os benefícios da atividade física para 
o envelhecimento saudável e com doença neurodegenerativa. Além disso, 
o evento propicia trocas de experiências sobre o envelhecimento e doenças 
neurodegenerativas e a apresentação dos conhecimentos adquiridos e pro-
duzidos pelo projeto Ativa Parkinson. O evento conduz a uma discussão 
sobre a promoção da atividade física voltada para o envelhecimento ativo 
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e com doença neurodegenerativa, permitindo que novos conhecimentos 
sejam transmitidos para o público e que experiências sobre este contexto 
sejam compartilhadas. Ainda, o evento promove e divulga os benefícios da 
atividade física para os idosos neurologicamente saudáveis e com doença 
neurodegenerativa, buscando implantar um hábito saudável na rotina diá-
ria desta população, melhorando a qualidade de vida. 

Também com intuito de disseminação de conhecimento, durante o mês 
de julho é realizado o curso de inverno em Motricidade, Envelhecimento 
e Doença de Parkinson. O objetivo geral do curso é proporcionar a forma-
ção continuada do participante nas áreas de motricidade, envelhecimen-
to e doença de Parkinson. O curso através de conhecimentos científicos 
contribui para transformar o conhecimento de estudantes e profissionais 
da área da saúde, possibilitando melhora no atendimento e tratamento de 
idosos neurologicamente sadios e com DP. Além disso, o curso tem inter-
face direta com o ensino e pesquisa, propiciando a vivência dos conheci-
mentos teórico-práticos para a formação profissional dos participantes do 
curso e novos conhecimentos a respeito do envelhecimento e da DP, um 
tema ainda pouco estudado que gera muitas dúvidas e desconhecimento. 
O curso possibilita que a Universidade atue como agente transformador 
da realidade profissional e auxilie na formação e atualização profissional, 
sendo composto por módulos que envolvem os seguintes temas: envelheci-
mento e fisiopatologia da doença de Parkinson: motricidade em destaque, 
exercício físico, envelhecimento e doença de Parkinson, avaliação aplicada 
ao envelhecimento e doença de Parkinson, locomoção e controle postural 
na doença de Parkinson, atualização científica sobre envelhecimento e do-
ença de Parkinson, entre outros.

Atividades científicas

As pesquisas científicas desenvolvidas no Ativa Parkinson, com suporte 
técnico e intelectual do MOVI-LAB, tem o objetivo de entender a biomecâ-
nica e o controle motor de pessoas com DP em situações do cotidiano, espe-
cialmente relacionados a locomoção e a postura. Os movimentos são estuda-
dos em pessoas neurologicamente sadias e com DP, procurando determinar 
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como os movimentos são planejados, aprendidos e controlados. Ainda, são 
investigados os mecanismos de controle postural e locomotor em indivíduos 
neurologicamente sadios e com DP, assim como o efeito do envelhecimento, 
com e sem envolvimento de intervenção motora.

Visibilidade para a Universidade

O Ativa Parkinson tem alto impacto relacionado a demanda social por 
atender pessoas com necessidades especiais e que não encontram este tipo 
de programa com facilidade. O oferecimento de oportunidades para que 
as pessoas com DP tenham acesso a um programa de atividade física re-
gular que atenda aos seus interesses e necessidades demonstra o impacto 
desta ação. Além disso, possibilita que a Universidade atue como agente 
transformador da realidade social e auxilia no tratamento desta popula-
ção. A parceria com grupos da cidade de Bauru e região e o fornecimen-
to de atividade física sem cobrança de taxas demonstram o alto impacto 
e integração entre o projeto de extensão e a comunidade, possibilitando 
a participação de pessoas de qualquer classe social. Além disso, todas as 
atividades seguem alto rigor científico, o que garante a qualidade do pro-
grama. O projeto de extensão é uma ótima oportunidade para o discente 
elevar sua formação, uma vez que além de trabalhar com uma população 
que necessita de cuidados especiais e atividade física específica. O discente 
tem a oportunidade de vivenciar questões administrativas, trabalhar com 
pessoas de diferentes classes sociais, colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos durante as disciplinas, aplicar avaliações, entre outros. Desta 
forma, o Ativa Parkinson pode ser considerado importante para a forma-
ção do aluno. Além disso, permite a revitalização do ensino, dentro de 
uma perspectiva multidisciplinar. 

Características dos participantes

Os participantes do Ativa Parkinson são pessoas que apresentam a 
DP idiopática, ou seja, aquela que não tem uma causa definida. Entre as 
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exigências do programa estão: o paciente ter diagnóstico da doença feito 
por um médico (neurologista); o paciente apresentar atestado médico libe-
rando-os para a prática de atividade física; e o paciente apresentar locomo-
ção independente (mesmo que com algum auxílio: bengala, por exemplo). 
Ainda, todos os participantes devem estar sob tratamento medicamentoso 
e tomam o remédio em torno de uma hora antes da atividade. 

No geral, os pacientes são adultos acima dos 50 anos de idade. O nú-
mero de homens e mulheres que participam da atividade são semelhan-
tes e originários de várias classes sociais que trocam informações sobre 
a doença e aumentam o círculo de amizade, favorecendo a socialização e 
diminuindo o estigma que existe sobre eles. Os participantes do projeto 
apresentam a DP do estágio leve (sinais e sintomas leves, afetam pouco 
as atividades de vida diária do paciente) a severo (os sinais e sintomas são 
mais aparentes e alteram as atividades da vida diária, aumentando a de-
pendência do paciente). Os pacientes apresentam leve declínio cognitivo, 
que pode ser devido ao processo de envelhecimento. Apenas alguns pa-
cientes apresentam declínio cognitivo acentuado, o que demanda maior 
atenção durante as aulas.

Exemplo de uma sessão multidisciplinar para pessoas 
com doença de Parkinson

• Alongamento Inicial (10 minutos – ministrado por um profis-
sional da Fisioterapia) – Os alongamentos são variados para to-
das as partes do corpo (como braços, pernas, pescoço, etc). Atentar 
para alongamento dos músculos cervicais. Além disso, são feitos 
exercícios para a postura, exemplo: sentar-se e manter a coluna o 
mais ereto possível. 

• Força – Parte principal (20 minutos – ministrado por um pro-
fissional da Educação Física) (3 séries de 20 repetições)
1.  Exercício para a musculatura do braço: Rosca direta com 

halteres (são utilizados halteres com diferentes tamanhos para 
melhor execução do exercício de acordo com a capacidade de 
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cada paciente). O exercício é realizado através da extensão e 
flexão do cotovelo, de modo a desenvolver e melhorar os sinais 
de bradicinesia dos membros superiores (músculos envolvi-
dos: bíceps, braquial, deltoides – como estabilizadores).

2.  Exercício para a musculatura da coxa: Agachamento isomé-
trico com duração de 30 segundos. Os pacientes, encostados 
na parede, realizam a flexão do joelho e do quadril, como se 
estivessem sentados em uma cadeira. Permanecer nessa po-
sição por 30 segundos. Também com objetivo de diminuir a 
bradicinesia e melhorar a locomoção (membros inferiores) e a 
postura (glúteo – estabilizador da coluna lombar). Descanso: 
45 segundos entre cada movimento.

3.  Exercício para a musculatura posterior do tronco: Remada 
com faixa elástica. Prender a faixa elástica nos pés e realizar 
a remada (sentado). Com as pernas estendidas, realizar o mo-
vimento de extensão de ombros com o cotovelo flexionado a 
90°. O objetivo do exercício é fortalecer os músculos da região 
da coluna, melhorando a posição conhecida na doença como 
“stooped posture” (postura inclinada para frente). Descanso 
de 40 segundos entre cada série de movimento.

4.  Exercício para a musculatura da perna: Realizar a flexão 
plantar (ficar na ponta do pé) e voltar a posição natural. 
Realizar com cada pé de uma vez. O objetivo é melhorar a dor-
siflexão ativa inibindo a tendência destes pacientes de arrastar 
os pés durante a marcha e favorecendo que o contato inicial da 
fase apoio seja feita com o calcâneo.

5.  Exercício para a musculatura do abdômen: Deitados, os pa-
cientes realizarão a flexão do tronco (abdominal) até retirar os 
ombros do colchão. Atentar para a flexão do pescoço. O abdô-
men auxilia na estabilização do tronco e seu fortalecimento 
auxilia o paciente a controlar melhor a postura, ficar com o 
tronco em uma posição mais ereta e reagir melhor a perturba-
ções que poderiam derrubá-lo. 
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• Resistência + Coordenação – Parte principal (20 minutos - mi-
nistrado por um profissional da Educação Física) (coordenação 
intramembros + cabeça; caminhada 65% FC) – Caminhar pelo 
ambiente, e realizar os seguintes movimentos ao comando do 
professor:
1.  Caminhada elevando o braço direito na lateral e olhar para a 

mão direita, elevar o esquerdo e olhar para a mão esquerda;
2. Caminhada batendo palmas, olhando para a direita, para 

frente e para a esquerda;
3.  Caminhada elevando os dois braços e olhando para baixo toda 

vez que eleva os braços;
4.  Caminhada elevando o joelho alternadamente e tocar a mão 

direita no joelho esquerdo e a esquerda no direito.

Os exercícios de locomoção somados a outra tarefa simultânea auxi-
liam os pacientes a trabalharem com o paradigma da dupla tarefa. Estudos 
da literatura apontam dificuldade do paciente nesse tipo de tarefa, relacio-
nando-o com as quedas. Assim, esse tipo de atividade é importante para 
melhorar o comportamento dos pacientes a enfrentar essa situação natu-
ralmente e com menores riscos de acidentes.

• Alongamento final (10 minutos – ministrado por um 
Fisioterapia) – Com o objetivo de diminuir a frequência cardíaca 
e treinar a flexibilidade, o alongamento final também é composto 
por exercício diversos, exercitando vários segmentos corporais. 
O principal objetivo é melhor os graus de liberdade das articu-
lações dos pacientes, que são perdidos com o avanço da doença. 
Novamente, os músculos cervicais recebem uma atenção especial 
nesse momento.
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