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Apresentação

O Programa Nacional de DST e Aids e o compromisso com a 
eqüidade

Apresentamos aqui um conjunto significativo de experiências 
de iniciação científica e extensão comunitária produzidas pelos 
alunos participantes do Programa Brasil Afroatitude.  Durante 
o 1º ano do programa estudantes de diferentes cursos de 
graduação, combinaram suas atividades de formação (pesquisa, 
extensão comunitária e monitoria) com atividades relacionadas 
aos temas DST/HIV/AIDS, Direitos Humanos, Vulnerabilidade, 
Saude, Ações Afirmativas e combate ao racismo. 

Com o intuito de incluir alunos de todos os cursos universitários, 
nesse primeiro ano, foram contempladas várias  áreas de 
conhecimento,  que enfocaram, além da saúde, diversos temas 
de pesquisa. Esta é uma amostra preliminar da produção 
acadêmica destes estudantes em suas áreas, além dessa 
produção, os alunos envolveram-se em iniciativas de trabalho 
comunitário e tornaram-se multiplicadores de informação em 
HIV/aids dentro e fora da universidade. 

O engajamento e a produção científica destes estudantes já 
reflete o sucesso do programa e referenda o compromisso do 
PN DST/AIDS em estimular o debate sobre as conexões entre os 
aspectos sociais da aids e as políticas de ações afirmativas para 
empoderamento de populações mais vulneráveis.

A defesa dos direitos humanos é considerada pelo do Programa 
Brasileiro de DST e Aids como princípio indissociável do contexto 
de atenção à saúde pública. Nesse cenário, o protagonismo e a 
crítica da sociedade civil têm proporcionado ao poder público, 
melhores condições para o estabelecimento de estratégias 
adequadas e não discriminatórias na formulação de políticas 
públicas. 

O estigma, a discriminação, o racismo, a homofobia e a violência 
têm um efeito direto na resposta ao HIV/Aids, uma vez que 
impedem que os programas de prevenção, aconselhamento, 
testagem e serviços de atendimento atuem de forma integral, 
consistente e adequada. Ou seja, eles passam a ser problemas 
a serem enfrentados no campo da saúde, da educação, dos 
direitos humanos, porque se tornam entraves até mesmo ao 
desenvolvimento social.

Como principal responsável por uma ação nacional contra o HIV/
Aids, o PN-DST/AIDS defende uma ação global contra a epidemia, 
por meio da liderança, do reforço e do apoio a uma resposta 
nacional ampliada, que atue na prevenção, no tratamento, no 
cuidado e apoio às pessoas que vivem com o HIV, na defesa 
dos direitos humanos e na redução do estigma e discriminação. 
Temos clareza de que o conhecimento e a educação são a 
melhor alternativa contra o preconceito.  Temos clareza de que 
o sistema de saúde acompanha a pessoa durante toda a sua 
vida. A pauta da saúde estará sempre presente na militância 
das várias gerações. O papel desses jovens pesquisadores é o de 
criar agendas e desconfortos para possamos avançar. 

Esta publicação em muito nos orgulha porque, temos certeza, 
irá contribuir ainda mais para a ampliação do conhecimento 
sobre o tema “Aids e Racismo” e para a formação desses jovens 
pesquisadores comprometidos com um futuro melhor.

Mariângela Galvão Simão
Diretora do Programa Nacional de DST e Aids
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A iniciativa de implantação do Programa Brasil Afroatitude: contexto 
de surgimento

Karen Bruck
Programa Nacional de DST e Aids

Uma das mais peculiares características do Programa Brasileiro de DST e Aids tem sido 
a construção das estratégias de enfrentamento da epidemia ancoradas não somente nos 
seus aspectos bio-fisiológicos e epidemiológicos, mas também nos aspectos sociais a 
ela associados. Ações direcionadas à defesa dos direitos humanos das pessoas vivendo 
com HIV/aids e populações mais vulneráveis foram sendo desenvolvidas, simultâneas e 
consoantes com os princípios preconizados no Sistema Único de Saúde, mas inovadoras 
do ponto de vista das estratégias adotadas no campo da assistência e prevenção. 

Ao longo dos últimos vinte anos diferentes grupos, movimentos e populações tem sido 
alvo ou parceiro do Programa Nacional de DST e Aids. Esse formato de intervenção 
em saúde acabou configurando uma rede de articulação e diálogo com os mais diversos 
grupos - pastorais da igreja católica; terreiros e religiões de matriz africana, diretores 
de teatro, diretores de filmes de pornografia, cabeleireiros, parteiras, cartunistas, 
distribuidores de refrigerantes e bebidas, personalidades de mídia, trioelétricos de 
carnaval, quebradeiras de coco, escolas de samba, quilombolas, caminhoneiros, 
radialistas, e diversos movimentos sociais - movimento estudantil, movimento 
feminista, de trabalhadores sem-terra, de profissionais do sexo, de gays, lésbicas, 
travestis, transexuais e transgêneros, usuários de drogas, pessoas vivendo com HIV/
aids.

A abertura de canais de comunicação e de espaços de discussão técnica e política para 
a formulação das políticas; a parceria com diferentes movimentos sociais, o apoio 
logístico à consolidação de trabalho em rede têm sido algumas dessas iniciativas. O 
financiamento de ações por meio de projetos, o apoio às ações de advocacy, o apoio 
para constituição de frentes parlamentares contra o HIV/aids, o financiamento de 
ações de prevenção nas paradas GLTB, o fomento à constituição de assessorias jurídicas 
autônomas para defenderem os direitos das PVHA e populações mais vulneráveis são 
alguns exemplos de ações em parceria apoiadas com recursos governamentais. 

Preconiza-se que o apoio a essas estratégias está associado à necessidade imperativa 
de enfrentar alguns dos aspectos sociais diretamente relacionados à aids, como o 
isolamento, a exclusão, o preconceito e a discriminação e a violência de gênero, o 
sexismo, a homofobia. Essa dimensão ampliada de ação em saúde tem dado dinâmica 
à resposta brasileira à epidemia da aids. Paradoxalmente, poucos estudos têm-se 
debruçado a analisar em profundidade a contribuição que essas práticas reconhecidas 
como inovadoras no âmbito do Sistema Único de Saúde têm dado no enfrentamento 
da epidemia. 

Ações do Programa Nacional de DST e Aids voltados para a população negra ou em 
parceria com organizações do movimento negro foram poucas ao longo dos últimos 20 
anos. Algumas ações e financiamento de projetos foram desenvolvidos pioneiramente 



Brasil Afroatitude: Primeiro Ano do Programa
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde - Programa Nacional de DST/ Aids12

com populações quilombolas, com religiões de matriz africana e especialmente para 
mulheres negras. Organizações não-governamentais como Criola/RJ; Fala Preta/
SP; Rede de Religiões de Afro-brasileiras; o “Lai-Lai Apejo” encontro nacional da 
Associação Cultural de Mulheres, Coletivo de Entidades Negras, entre outras tiveram 
apoio financeiro do PN-DST/AIDS desde 1997.

No âmbito de respostas oriundas da sociedade civil, Parker (2003) fazendo a revisão 
do papel das instituições religiosas nas respostas à epidemia, destaca que muitos cultos 
religiosos afro-brasileiros e seus líderes rapidamente se envolveram com questões 
relacionads ao HIV/aids de forma ad hoc. 1

Líderes religiosos foram procurados por organizações como o projeto Apoio Religioso 
contra a Aids do Instituto de Estudos da Religião (ARCA/ISER) e a Associação 
Brasileira Interdisciplinar da Aids (ABIA) para desenvolver programas direcionados 
para a comunidade negra no Brasil. No caso do Candomblé, no início da década de 90 
existiam as seguintes iniciativas: projeto ODÔ-YÁ que buscava levar informações sobre 
a aids quanto trabalhar questões mais gerais ligadas à cultura negra no Brasil. Em São 
Paulo no Centro de Referência e Tratamento (CRT-AIDS) houve a criação do Grupo 
Especial da Cultura Afro-Brasileira e Aids (GECAIDS) para trabalho de prevenção 
e educação nos terreiros e do Centro de Convivência Infantil Filhos de Oxum. Em 
Salvador o Grupo Gay da Bahia (GGB) produziu folheto específico destinado aos 
adeptos do candomblé.’ 2

Essas iniciativas também estavam associadas à formação de multiplicadores de 
informações sobre a doença para adoção de medidas preventivas, o intuito de proteger 
os adeptos e simpatizantes dos riscos que poderiam ser causados pelas incisões e cortes 
que são feitos no corpo nessas ocasiões. 

O tema população negra e aids, ainda que de forma fragmentada, está, presente na 
agenda do PN-DST/AIDS desde 1997. No entanto, a discussão sobre políticas de 
ações afirmativas para a população negra chega ao PN quando da realização da 3ª 
Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia, e Formas 
Correlatas de Intolerância, realizada pela ONU, em Durban, África do Sul, em 2001. 
Nessa conferência, o Brasil assume o compromisso desenvolver uma política de ação 
afirmativa nas diversas esferas de governo. O Ministério da Saúde delega ao Programa, 
a responsabilidade de elaboração de uma proposta para iniciar uma política de ações 
afirmativas, no âmbito do Ministério da Saúde. Nesse momento é criado no PN-DST/
AIDS o Grupo de Trabalho “Ações Afirmativas”. Esse grupo a partir da consultoria do 
Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades – CEERT/SP desenha 
algumas propostas de inclusão do tema e implementação de ações de curto, médio 
e longo prazo. Nessa época, também, o PN-DST/AIDS assume o compromisso de 
implantar no SINAN (Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação) 
o corte por raça e cor, iniciativa que o Estado de São Paulo já havia implantado desde 
2000 e que divulgou pela primeira vez seu Boletim Epidemiológico sobre HIV/Aids 
em 2001.

Com a publicação do Decreto Presidencial n° 4.228, de 13 de maio de 2002, que 
institui, na esfera da Administração Pública Federal, o Programa Nacional de Ações 
Afirmativas, sob a coordenação da Secretaria de Especial de Direitos Humanos do 
Ministério da Justiça, o grupo de trabalho é retomado, do ponto de vista da discussão 
de compromissos de governo com a implementação de programas de ações afirmativas 
no âmbito dos ministérios e do executivo federal. 
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Foi em São Paulo que a discussão sobre as relações entre a epidemia e a população 
negra tiveram expressão, principalmente a partir de 2001 com a publicação do 
Boletim Epidemiológico do estado apresentando dados de notificação incluindo raça/
cor. Essa discussão resultou na implantação no CRT do Grupo de Trabalho Etnias e 
Vulnerabilidade, em dezembro de 2002. 3

Em 2003 com o início da gestão de Luís Inácio Lula da Silva, ocorrem mudanças na 
estrutura do governo: a criação de uma secretaria específica para tratar de políticas 
de enfrentamento do racismo – a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial – SEPPIR; a transformação da própria Secretaria Especial de Direitos 
Humanos – SEDH em ministério, passando, ambas, a serem subordinadas diretamente 
à Presidência da República. 

Em 2003, Fernanda Lopes, do Núcleo de Prevenção a Aids do Instituto de Psicologia 
da USP, é convidada para apresentar os resultados de sua tese de doutorado: “Mulheres 
Negras e não Negras vivendo com HIV/aids no Estado de São Paulo” para os técnicos 
do Programa Nacional em Brasília.  Os resultados do estudo desenvolvido em 3 serviços 
de referência no atendimento de pessoas vivendo com HIV/aids em São Paulo, revelam 
várias situações nas quais as mulheres negras portadoras do HIV apresentam-se mais 
vulneráveis a reinfecção e ao adoecimento por aids, dentre elas algumas experiências 
vividas nos serviços de saúde, no momento anterior ou posterior ao diagnóstico da 
infecção. 4

A repercussão desses dados e a publicação do Boletim Epidemiológico de Aids em 2004 
apresentando pela primeira vez os números segundo o quesito raça/cor, apontando uma 
tendência de estabilização entre a população branca e crescimento entre a população 
parda e preta, provocou no PN-DST/AIDS a discussão sobre o tema da desigualdade 
racial e da vulnerabilidade da população negra ao HIV/aids.

Nesse cenário, as articulações entre o Programa Nacional de DST e Aids e a Secretaria 
Especial de Direitos Humanos, por meio do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação, também se estreitaram, para além da discussão relacionada à igualdade 
racial, mas principalmente nos temas da homossexualidade e violência. O diálogo e a 
aproximação de agendas entre o PN-DST/AIDS e a SEDH ocorria desde 2001, quando foi 
constituído o Conselho Nacional de Combate à Descriminação – CNCD. Este Conselho 
instituído no governo Fernando Henrique Cardoso, subordinado ao Ministério da 
Justiça, foi criado com o objetivo de acompanhar políticas públicas afirmativas de 
promoção da igualdade e de proteção de direitos. Nesse Conselho, de composição 
mista, com representação de movimentos sociais e representações governamentais, o 
assento destinado ao Ministério da Saúde, foi ocupado na titularidade, pelo PN-DST/
AIDS.  

É no âmbito desse Conselho que se configura o Programa Brasil Sem Homofobia, 
lançado em abril de 2004, que teve o respaldo técnico, político e financeiro do PN-DST/
AIDS. É importante destacar que as discussões sobre desigualdade racial e homofobia, 
provocaram o Ministério da Saúde a responder às demandas oriunda do movimento 
negro e do movimento de gays, lésbicas, travestis e transgêneros. Em setembro desse 
mesmo ano, é instituído, no âmbito da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, 
o Comitê Técnico Saúde da População de Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais 
– CT-GLTB e o Comitê Técnico Saúde da População Saúde População Negra – CT-
SPN.
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Paralelo ao cenário político, no campo acadêmico os ecos das resoluções da conferência 
de Durban e a discussão sobre políticas de promoção da igualdade racial se encontrava 
bastante polarizado. Foi neste contexto, de sintonia de agendas entre o PN-DST/AIDS 
(interessado em aprofundar os temas das relações entre aids e população negra a partir 
dos dados do Boletim Epidemiológico) e a SEDH (interessada em promover política 
de ações afirmativas e o fortalecimento do sistema de cotas a partir de compromissos 
assumidos pelo governo) que ocorre uma primeira reunião para discussão e para 
proposição de estratégias de atuação conjunta. Dessa reunião participaram técnicos 
PN-DST/AIDS, técnicos da SEDH e representantes das universidades. Essas últimas 
fizeram uma breve apresentação de suas ações e principais dificuldades, principalmente 
às relacionadas à permanência e manutenção dos estudantes. A reunião teve como 
objetivo de verificar as possibilidades de apoio e cooperação. Foi definida criação de 
um grupo de trabalho para viabilizar a idéia de criação de uma rede em torno de um 
programa e não projetos isolados de ações, que foi chamada de rede de ações afirmativas 
de luta contra a aids em universidades.

Desse grupo, um mês depois, em novembro de 2004, foi elaborada a proposta de 
implementação de um programa de bolsas para alunos negros de cursos de graduação 
de universidades públicas, ingressos por meio da política de cotas. Essas bolsas 
estariam condicionadas ao compromisso desses alunos em trabalhar com o tema aids e 
racismo. Essa proposta foi aceita consensualmente pelo grupo.  O documento final que 
institui o Programa, resultante dessa articulação, foi produzido com a participação das 
representações dessas universidades, da Secretaria de Ensino Superior do Ministério 
da Educação (SESU-MEC) e de representação da Secretaria Especial de Promoção de 
Políticas de Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR-PR).

Em dezembro de 2004, no âmbito das atividades relativas à passagem do Dia Mundial 
de Luta contra a Aids, é lançado oficialmente, com a assinatura de quatro ministérios e 
com a presença dos reitores das universidades, o Brasil Afroatitude: Programa Integrado 
de Ações Afirmativas para Negros.

O Programa e seus objetivos

O Brasil Afroatitude: Programa Integrado de Ações Afirmativas para Negros 
foi concebido com o objetivo de responder a duas lacunas: a inexistência e/ou 
incipiência de apoio logístico e financeiro aos alunos negros que entraram pelo 
sistema de cotas e da produção de conhecimento no campo das relações entre aids 
e população negra e racismo. 

O programa foi desenvolvido com universidades públicas federais e estaduais que 
adotaram nos seus vestibulares o sistema de cotas para alunos negros. As bolsas 
deveriam ser destinadas a alunos negros cotistas de graduação e estão condicionadas 
a inserções desses na discussão/investigação sobre as relações existentes entre a 
epidemia da aids, o racismo, a vulnerabilidade e os direitos humanos. Os critérios 
de seleção aplicados pelas universidades deveriam ser a renda (para alunos que 
ingressaram no I semestre) e histórico escolar para demais alunos. Após processo 
seletivo, as bolsas deveriam ser distribuídas de acordo com o número de candidatos 
e os professores orientadores e deveriam abranger atividades de iniciação científica; 
intervenção comunitária na forma de extensão universitária e atividade de monitoria 
para desenvolver ações acadêmicas nas disciplinas correspondentes.

O PN DST/AIDS comprometeu-se com o financiamento dos projetos pelo período 
de um ano, contando com os demais Ministérios e Secretarias participantes (SEDH, 
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SEPPIR e MEC) para o monitoramento do Programa. Ao final desse período, 
mediante avaliação dos resultados obtidos, para o aluno e para a universidade, 
a própria continuidade e ampliação do programa deverá ser avaliada. A 
sustentabilidade financeira dessa ação está, a princípio, condicionada aos resultados 
esperados (permanência do aluno em seu curso regular e seu envolvimento com as 
atividades da bolsa) e à entrada de outros agentes financiadores, governamentais 
ou não. 

No Programa Nacional de DST e Aids, o Afroatitude está sob responsabilidade da 
Unidade de Articulação com a Sociedade Civil e Direitos Humanos - SCDH, por ter 
sido considerado uma ação no campo dos Direitos Humanos.  Como técnica dessa 
unidade do PN-DST/AIDS, além de ter participado do processo de elaboração 
desse programa e ser a referência interna e externa do mesmo, fui incumbida pela 
coordenação de seu monitoramento. 

O Programa apresenta um conjunto heterogêneo de objetivos e estratégias que 
articulam em um mesmo referencial - ações afirmativas e o enfrentamento da 
epidemia do HIV/aids.  

A destinação de bolsas de estudos para o fomento de estudos, pesquisas e intervenções 
para estudantes negros de universidades públicas que ingressaram pelo sistema de 
cotas fomentaria a produção de conhecimento sobre os temas associados à epidemia 
de aids, população negra, vulnerabilidade e racismo e serviria como estímulo à 
permanência do aluno na universidade.

Ainda que os objetivos do Programa Brasil Afroatitude estejam nas interfaces 
entre as desigualdades raciais e a vulnerabilidade para o HIV/aids, essa política 
governamental supõe o campo das ações afirmativas como estratégia para minimizar 
essas desigualdades e, conseqüentemente, a vulnerabilidade ao HIV.  Com esse 
Programa, o PN-DST/AIDS assumiu o compromisso de promover uma estratégia 
de fortalecimento da política de ações afirmativas, por meio de concessão de bolsa 
de estudos, condicionada à temática “Aids e Racismo” para estudantes negros 
cotistas. 

Dez universidades submeteram suas solicitações de adesão, enviando ao PN-DST/
AIDS um plano de utilização das bolsas, sob a forma de projeto, em janeiro de 
2005: Universidade de Brasília (UNB); Universidade Federal da Bahia (UFBA); 
Universidade Federal do Paraná (UFPR); Universidade Federal de Alagoas (UFAL); 
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Universidade do Estado 
da Bahia; (UNEB); Universidade Estadual de Londrina (UEL); Universidade 
Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS); Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ); e Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG).  

O Programa e seus resultados

Ao longo deste primeiro ano de projeto foi possível verificar, nas diferentes 
universidades, experiências criativas de protagonismo e responsabilização do 
estudante em torno da produção do conhecimento. Têm sido documentadas, em 
todos os relatórios,  as significativas mudanças em atitude e comportamentos dos 
bolsistas, relacionadas ao crescimento em auto-estima e assertividade.
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Em pouco mais de um ano de execução já é possível verificar um conjunto 
significativo de efeitos e até mesmo resultados de curtíssimo prazo:

• Quinhentos alunos estão sendo beneficiados com a bolsa Afroatitude, tendo 
efeito direto em suas vidas e de suas famílias;

• Quinhentos alunos de diferentes cursos de graduação tiveram oportunidade 
de ter contato com atividades de Iniciação Científica, Monitoria e Extensão 
Comunitária de I Semestre.

Além da contribuição para a permanência dos alunos negros cotistas nas 
universidades e para ampliação dos conhecimentos sobre vulnerabilidade, racismo, 
Direitos Humanos e Aids o programa tem contribuído para:

• O fortalecimento da resposta das universidades que desenvolvem programas de 
Ações Afirmativas;

• O fortalecimento do sistema de cotas, como um meio de combate à desigualdade 
racial no Brasil;

• O fomento da a participação e mobilização dos estudantes de universidades 
públicas na luta contra o racismo e a aids, a partir de um enfoque multidisciplinar 
e transversal;

• O fortalecimento de duas redes – uma rede de universidades e  rede de alunos  
para o desenvolvimento de ações e geração de conhecimento sobre ações 
afirmativas, direitos humanos e aids.

Por fim, um dos resultados não esperados do programa é o retorno dos alunos cotistas 
às escolas onde estudaram para apresentar e debater com os alunos a viabilidade do 
sistema de cotas, além dos temas e conteúdos provocados pela concessão da bolsa: 
ações afirmativas, aids e racismo.

Restam muitos desafios para a consolidação do programa dentro os quais pode ser 
destacado:

• Manutenção da bolsas para os alunos já beneficiados;
• Cobertura para os novos alunos com ingresso a partir de 2007; 
• Ampliação da cobertura para as universidades que estão adotando o sistema de 

cotas;
• Ampliação do número de bolsas;
• Entrada de novos financiadores governamentais ou não-governamentais;
• Sustentabilidade e entrada de novos parceiros;
• Formação dos professores.

Notas
1 Parker, R. Construindo os alicerces para a resposta ao HIV/Aids no Brasil: O desenvolvimento de políticas sobre o HIV/Aids, 

1982-1996. Divulgação em Saúde para Debate; Nº. 27: 8-49. 

2 Galvão, J. As respostas das organizações não governamentais brasileiras frente à epidemia da Aids. In: Parker, R. (ORG.) 
Políticas, Instituições e Aids: enfrentando a epidemia no Brasil. Jorge Zahar Editor/ABIA, Rio de Janeiro; 1997. p 109-134

3 Brasil. Boletim Epidemiológico – CRT – DST/AIDS, C.V.E. – Ano XIX – número 2. São Paulo: Secretaria Estadual de Saúde de São 
Paulo; 2001.

4 Lopes, F  Mulheres Negras e não Negras vivendo com HIV/AIDS no Estado de São Paulo: um estudo sobre suas vulnerabilidades. 
Tese apresentada ao Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Doutor em Saúde Pública.  São Paulo, 2005.
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Afroatitude  e Direitos Humanos

Ivair Augusto Alves dos Santos 
Secretaria Especial de Direitos Humanos

Os direitos humanos se apresentam como uma questão filosófica e política. Isto significa 
dizer que as condições de possibilidades desses direitos estão diretamente ligadas à 
forma com que a sociedade contemporânea os encaminham, delimitam e protegem, 
frente a instituições jurídicas e políticas  existentes. Assim, “…nada pode se dizer de 
rigoroso sobre uma política dos direitos do homem enquanto não se examinar se esses 
direitos têm uma significação propriamente política, e nada se pode avançar sobre a 
natureza do político que não ponha  em jogo uma idéia  da existência ou, o que dá  no 
mesmo, da coexistência humana.”  (Lefort, 1981, pp.81)

A democracia, o desenvolvimento e o respeito aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais são conceitos interdependentes que se reforçam mutuamente. A 
democracia se baseia na vontade livremente expressa pelo povo de determinar seus 
próprios sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais e em sua plena participação 
em todos os aspectos de suas vidas. Nesse contexto, a promoção e proteção dos 
direitos humanos estão diretamente relacionadas ao fortalecimento e à promoção da 
democracia.

Na última Conferência Mundial de Direitos Humanos, ocorrida em Viena no ano de 
1993, uma das conclusões mais importantes foi o reconhecimento da interdependência 
entre a democracia e os direitos humanos. Aceita-se comumente que o respeito aos 
direitos humanos seja revelador da qualidade da democracia existente num país. Os 
direitos humanos não são somente um índice para medir a democracia, eles constituem 
a sua base. A luta pela obtenção de certos direitos, do movimento negro  que, desde 
sempre, foi preciso para se obter o reconhecimento e a codificação dos direitos, constitui 
a própria substância das instituições e dos processos democráticos que as sociedades 
instauraram no decorrer do tempo. Já em 1946, um dos militantes mais importantes do 
movimento negro do século XX,  Correia Leite, fazia a seguinte resenha histórica no 
Jornal Alvorada, de março de 1946:

“ Depois do Império veio a Primeira República. Nesta, o negro se encontrou livre. Porém, 
que poderia fazer  uma raça recém-liberta, analfabeta, embrutecida e espoliada em tudo 
por um cativeiro de 300 anos ? Nada...

E os homens e instituições, os liberais democratas da época, os ricos antigos senhores de 
escravos etc. fizeram alguma coisa para os negros? Nada.. os arquivos  daquela vergonha, 
daquele tremendo roubo foram queimados.

Os negros foram olhados com uma irônica piedade que ainda perdura alhures. Alguns 
conseguiram subir, apesar da dura adversidade. São também, até hoje, citados e 
apontados como exemplares de curiosidade.

Em 1930, uma revolução transforma a situação. Uma nova mentalidade se pronuncia e o 
país, em comoção, entra, conturbado com as suas legiões  de analfabetos, para a Segunda 
República.
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Os negros brasileiros, apesar de desprevenidos, sem uma consciência formada para uma 
luta de reivindicações de direitos, criam o seu primeiro caso mais ou menos sério do 
Brasil. Dentro da legalidade, fundam a Frente Negra Brasileira. Obra que desde logo se 
ramificou pelo esforço e a tenacidade de milhares de lutadores humildes e anônimos.

Vem o golpe de 1937, e com ele, o regime do silêncio e das mistificações”.

No que tange aos direitos humanos, importa ressaltar serem direitos históricos, em 
contínuo movimento. Os direitos humanos não são um dado, mas um construído. 
Não são um dado, mas compõem uma invenção humana, em constante e dinâmica 
construção e reconstrução.

Não obstante a historicidade dos direitos humanos, traduzem a todo tempo uma 
utopia, uma plataforma emancipatória em reação e em repúdio ‘às formas de opressão, 
exclusão, desigualdade e injustiças’. Os direitos humanos combinam sempre o exercício 
da capacidade de indignação com o direito à esperança, a partir de uma gramática de 
inclusão.

I. Afroatitude: um modelo para políticas sociais

A questão social dos direitos humanos no Brasil está relacionada à existência de uma 
estrutura extremamente complexa de exclusão social, discriminações, desigualdades e 
vulnerabilidades, resultante de um longo processo histórico, em que os negros nunca 
conseguiram se beneficiar do vigoroso desenvolvimento que ocorreu no Brasil. 

Não se esgota na violência do racismo, pois poderíamos exemplificar a situação do 
homem do campo e a perversa estrutura fundiária, e permanência de certos grupos 
que vivem abaixo da linha da pobreza. 

Entretanto, nos impressiona de maneira escandalosa a indiferença, a insensibilidade e o 
desconhecimento da classe universitária  a respeito da exclusão racial que se apresenta 
desde a origem  da fundação das universidades no Brasil.

Por uma iniciativa da Secretaria Especial dos Direitos Humanos por intermédio do 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que procurou o Ministério da Saúde, 
mais especificamente o Programa Nacional de DST e Aids, e propôs a  criação de um 
Programa denominado Afroatitude de apoio aos estudantes negros que deveriam 
ser incorporados em trabalhos de pesquisa e extensão universitária, em articulação 
com o Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Promoção de Igualdade 
Racial e a Universidade de Brasília – UnB  e a Universidade Federal do Paraná, e as 
Universidades Estaduais de Londrina e  da Bahia, foi construído um modelo a ser 
seguido e implantado. 

O Programa Afroatitude soube incorporar a  complexidade de trabalhar com a população 
negra e atuar no convencimento dos técnicos dos diferentes órgãos de Governo 
envolvidos no Programa, acerca da existência do racismo, superou as dificuldades de 
compreensão, de indiferença e como se colocar ao lado da luta do movimento negro. 
Inovou ao trazer gestores negros de outras áreas para planejar as ações e ousar no 
campo das políticas públicas.
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O que quero destacar neste artigo é que, ao  lado deste diagnóstico, há um silêncio 
dos que reconhecem a vulnerabilidade da população negra, mas o mapeamento das 
condições e estratégias de superação deste legado tem ficado aquém de se aproximar 
das necessidades da população negra. A importância do Programa Afroatitude está 
em saber articular uma política social e o reconhecimento do racismo na população 
brasileira, com diagnóstico claro sobre as dificuldades dos estudantes negro na 
universidade que adotaram programas de ação afirmativa. 

Quando falamos em inovação de políticas, falamos em quebra de paradigmas, trabalhar 
a complexidade, reconhecendo que trabalhar políticas universalistas não é incompatível 
com políticas focalizadas.

No grande desafio que se impõe na formulação de políticas redistributivas para a 
população negra, o Programa Afroatitude mostrou ser possível combinar políticas de 
setores diferentes do Governo Federal como Educação, Saúde e Direitos Humanos com 
objetivos comuns de contribuir na prevenção de uma doença, promover e apoiar ações 
afirmativas para a população negra nos cursos superiores.

A necessidade de políticas de apoio aos estudantes negros estava evidenciada no 
perfil dos primeiros alunos que entraram na universidade: jovens de famílias negras 
e pobres, que freqüentaram o ensino público. Entretanto, era preciso ir além da 
assistência aos estudantes,  contribuir para que esse jovem tivesse um olhar no seu 
papel de pesquisador e também de prestação de serviços à comunidade. Estimulou-
se a idéia de que a construção do conhecimento é o diferencial maior dos países 
em termos de oportunidades de desenvolvimento. O incentivo à pesquisa, como 
instrumento fundamental para construir a capacidade de construir conhecimento o 
fator fundamental das inovações na sociedade, a questão da pesquisa e conhecimento 
adquirem relevância particular  na formação dos alunos. 

II- A primeira geração de negros nas universidades com cotas 

Estudos sobre o perfil dos alunos de universidades têm comprovado que a maioria dos 
pais dos estudantes  têm instrução universitária, evidenciando que o ensino superior 
é um território relativamente fechado aos filhos de famílias de pouca instrução. Esses 
estudos também têm evidenciado que a escolarização dos pais  tem influência poderosa 
na determinação do sucesso acadêmico do estudante, apontando, desse modo, para o 
ensino superior como um espaço que concorre para a reprodução das desigualdades.

Por outro lado, a quase totalidade  dos alunos do Afroatitude é da primeira geração 
de suas famílias que consegue freqüentar a Universidade. Todas estas famílias  negras 
durante o século XX não tiveram um só membro  que conseguisse se aproximar dos 
bancos universitários. Somente no século XXI é que começaram  a ter seus filhos 
entrando nas universidades brasileiras.  

Isto nos faz refletir acerca da  importância de um programa de permanência de 
estudantes negros e o impacto na redução das desigualdades sociais. Esta geração não 
tem os pais como referência de sucesso acadêmico e conta exclusivamente com sua 
força e capacidade de se articular politicamente para enfrentar os desafios  enquanto 
negros em universidades brancas.
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O Programa Afroatitude desempenha um papel fundamental para a permanência 
desses jovens na universidade. A seguir reproduzo alguns depoimentos  de estudantes 
beneficiários do Programa de Cotas, que recolhi quando participei da supervisão do 
projeto nas universidade federais  de Brasília, Alagoas e na estadual de Mato Grosso 
do Sul:

“ o dinheiro que recebo me ajuda  na compra de xerox, pois não posso comprar livros 
por serem muito caros, me ajuda na compra de lanche quando passo o dia na faculdade. 
..Quando necessário até ajudo em casa na compra de alimentos e remédios para a minha 
família” (UFAL)

“... sou do interior, me sustento sem meus pais e digo com  certeza se não fosse o dinheiro 
do projeto, eu não estaria aqui”(UFAL) 

“O projeto Afroatitude é  a base para  minha permanência na Universidade , pois graças 
a ele consigo me manter  em Maceió. Pois vim do interior e meus pais não podem me 
sustentar na Universidade (UFAL)

III - A identidade como negro 

A universidade brasileira, ao se propor a adotar um plano de ações afirmativas, não 
se encontra tão somente buscando corrigir os erros dos 500 anos de colonialismo e 
escravidão; está reconhecendo que a população negra precisa ser valorizada no plano 
social e individual. Existe a consciência de que a nossa identidade pode ser bem ou mal 
formada no curso de nossas relações com outros significantes. Mas é fundamental que 
haja ações políticas ininterruptas de reconhecimento igualitário.

O Programa, ao criar um espaço de convivência e aprendizagem dos estudantes sobre 
a história e cultura negra, contribuiu para o rompimento de um saber na universidade 
que prega a homogeneidade e superioridade de conhecimentos produzidos na Europa e 
nos Estados Unidos, que expurga a presença e a memória de outras raízes constitutivas 
de nossa sociedade.(Silva,2003)

“O Afroatitude é decisivo na minha vida.(...) Me fez enxergar a dimensão política da 
minha presença enquanto aluna cotista, negra e todas as conseqüências dessa inserção. 
O Afroatitude me inseriu em um grupo onde eu me encontro e me identifico enquanto 
estudante negra, mulher, moradora da periferia, pesquisadora. É um porto seguro que dá 
possibilidades de ver  além  daquilo que a grade curricular pode me oferecer. É muito mais 
que uma bolsa, eu me sinto protagonista da mudança...”( G. UnB)

“O projeto me ensinou a aceitar-me como afrodescendente, coisa que eu não aceitava(...) 
O contato com a história e a cultura negra me serviu como meio de desmistificação de 
vários medos que afligiam em relação do espaço afro-brasileiro em Maceió, conhecer a 
cidade e perceber a presença do elemento negro em todos os bairros da cidade”(UFAL)

“ O projeto também me abriu portas para um novo conhecer da sociedade com as oficinas 
sobre DST/aids, cultura negra foi através do mesmo que eu pude me identificar como 
negro que sou, descobrindo que tenho meu potencial e qualidades para vencer como 
profissional...” (UFAL)
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IV - A pesquisa como forma de aprendizagem

Um dos pontos que norteou o Programa sempre foi o entendimento de que o desafio 
da universidade e também da educação moderna é a pesquisa, definida como princípio 
científico e educativo. “Na condição de princípio científico, pesquisa apresenta-se como 
instrumentação teórico-metodológica para construir conhecimento. Como princípio 
educativo, a pesquisa perfaz um dos esteios essenciais da educação emancipatória, que 
é o questionamento sistemático e crítico e criativo.(...) se buscamos uma cidadania 
emancipada, capaz de projeto próprio de desenvolvimento. Se buscarmos  garantir aos 
marginalizados condições equânimes de luta, o instrumento mais decisivo, hoje, é a 
habilidade de manejar e produzir conhecimento” (Demo, 2004)

Nos depoimentos fica evidenciado o importante caminho de vincular a bolsa a ao 
princípio científico:

“É um divisor de águas e tem uma importância fundamental nas perspectivas para o 
futuro, porque me inseriu no universo científico ao qual eu dificilmente teria acesso nos 
primeiros passos da caminhada na Universidade.” (UnB)

“ O Afroatitude tem me auxiliado de várias maneiras, não só  na vida acadêmica mas 
também na compreensão do que é o movimento negro e na importância desse movimento 
para a sociedade”

“O Afroatitude nos ajuda também quanto a nossa formação acadêmica. Elaborando em 
trabalho de iniciação cientifica, onde  aprendemos a pesquisar  e a elaborar uma pesquisa 
cientifica” (R.L.C. da UnB)

“ Com o projeto tive a oportunidade de já no 1º ano do curso de engenharia civil, participar 
de uma iniciação cientifica e com isso melhorar minha grade curricular(...) 

A bolsa é um fator importantíssimo  na minha permanência(...) colabora com meus custos 
e ajuda na renda familiar”(UFAL)

O que se pretende é que estudantes sejam cidadãos alertas, bem-informados, criativos e 
críticos, capazes de avaliar sua condição socioeconômica, dimensionar sua participação 
histórica, visualizar seu horizonte de atuação, reconstruir suas práticas, participar 
decisivamente na construção da sociedade.

V - O compromisso dos estudantes com a comunidade

O importante nesse processo tem sido o envolvimento dos estudantes com os problemas 
de sua comunidade, lendo de maneira crítica a realidade, reconstruindo as condições 
de participação histórica. Um esforço de fornecer aos estudantes negros em termos 
práticos, as mesmas armas que foram utilizadas para os excluir, tanto no sentido 
afrontoso, estratégia de confronto, quanto no de negociação democrática. 

Os depoimentos deixam claro que o conhecimento não pode ser doado, repassado, 
reproduzido, mas tipicamente reconstruído, exigindo a presença de sujeitos capazes, 
repelindo a condição de objetos de manipulação.

Os estudantes estão conseguindo aproximar-se da comunidade e colocar os 
conhecimentos a seu serviço, interagindo com a população e aprendendo de maneira 
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viva, não só como simples estudantes, mas como pessoas atentas à realidade à sua volta, 
superando suas limitações, preconceitos e limites.

O Programa realizou capacitação e treinamento na prevenção em DST/aids, para todos 
os estudantes prestarem atividades junto à comunidade no campo da assistência e 
prevenção.

“ ...estou tendo experiência com trabalho em laboratório, o qual trabalha com a limpeza 
biológica de águas utilizando microorganismos. A cada dia aprendo mais e me preparo 
para quando  chegar a hora de trabalhar diretamente no tratamento das águas da 
comunidades quilombolas” (UFAL)

“Nesse projeto, aprendemos a perceber e focalizar questões voltadas a gênero, cotas, saúde 
DST/aids e as perspectivas da vida da mulher negra na cidade de Maceió.

Essa bolsa serve como incentivo e ajuda para minha formação acadêmica, como xerox, 
passagens de ônibus e outras” (UFAL)

“ Com o projeto Afroatitude, estou adquirindo conhecimentos em DST/aids, anemia 
falciforme, religião afro-brasileira e pude conhecer a Serra da Barriga, local onde viveu 
Zumbi dos Palmares”

“O Afroatitude estabeleceu uma relação muito gratificante para o meu curso, pois 
estava pensando em desistir da opção que fiz ao escolher o curso, pois é a minha grande 
paixão...”(UFAL)

“A consciência m relação às práticas sexuais seguras e o cuidado com a própria saúde 
foram potencialmente aumentado. Junto a isso, a vontade de conhecer e valorizar a nossa 
história, enquanto afrodescendentes, foi sensivelmente suscitada em mim, na busca pela 
minha identidade e diretos” (UFAL)

Os depoimentos mostram o avanço e a articulação junto à comunidade no campo da 
prevenção das DST/aids.

 VI - O desafio de ser negro, universitário e cotista

A sociedade atual é caracterizada por ser uma “sociedade do conhecimento”, o que 
significa para os estudantes negros, que estão sendo colocados no meio de um dos 
maiores embates surgidos na história do negro no Brasil que seu papel na construção de 
um conhecimento autônomo exige uma postura permanentemente crítica e criativa. 

Diferentemente de outros momentos, o acesso dos estudantes negros à universidade, 
neste momento está sendo feito um grande debate sobre o acesso e a permanência dos 
estudantes negros na universidade, não só como uma política a ser creditada única e 
exclusivamente ao esforço individual mas uma política social redistributiva fruto da 
luta do movimento negro no Brasil ao longo do século XX. 

“ Na sociedade que vivemos, sabemos que o acesso à Universidade é muito difícil 
e no momento que cheguei aqui para mim foi um pouco complicado situar-me como 
universitário, pois foi tudo muito rápido demais, saí do ensino médio e já entrei no ensino 
superior” UFAL)
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“A princípio eu não sabia de que se tratava o sistema de cotas, caí meio que de pára-
quedas. Depois houve as inscrições para o projeto Afroatitute. Nele vi uma oportunidade 
de estágio ao qual não imaginava que conseguiria, pelo fato dos alunos do 1º ano terem 
dificuldades para se engajarem em algum estágio”(UFAL)
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Ações Afirmativas na Educação Superior

Débora Silva Santos 1 
Secretaria de Ensino Superior - MEC

Apresentação

Na última década, o problema das desigualdades étnico-raciais assumiu lugar de 
destaque nos debates sobre a sociedade brasileira. Vários diagnósticos 2 das condições 
de vida da população foram publicados por órgãos públicos, traduzindo quantitativa 
e qualitativamente as constatações das disparidades entre as condições de vida da 
população negra e da população branca, revelando que as mudanças ocorridas na 
sociedade brasileira, no último século, não trouxeram efeitos positivos de melhoria da 
qualidade de vida para os indivíduos negros. Ao contrário, os índices de expectativa 
de vida, de mortalidade infantil, de mobilidade social, de mercado de trabalho, de 
moradia e de educação reafirmaram que os homens negros e as mulheres negras, apenas 
perpetuaram as desvantagens existentes, ficando estacionados nas piores posições 
sociais.

A tão propalada “democracia racial” brasileira foi desmascarada, revelando ser apenas 
um mito e o Estado brasileiro teve que admitir que as políticas públicas universalistas, 
adotadas até então, foram promotoras e mantenedoras de privilégios do grupo racial 
branco, como o Movimento Social Negro vinha denunciando há décadas 3.

No entanto, adoção de políticas públicas diferenciadas, ou  de ação afirmativa para 
superar as desigualdades raciais só começaram a ser formuladas e implantadas com  a 
pressão da Comunidade Internacional para o cumprimento dos acordos e tratados dos 
quais o país é signatário, como o Tratado de Direitos Humanos (1968);  a Convenção 
III da OIT sobre Discriminação no Emprego e na Profissão (1968)  e a Declaração e o 
Plano de Ação da III Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerâncias Correlatas (2001). 

A única ação específica sobre a temática das relações étnico-raciais para a população 
negra realizada pelo Ministério da Educação – MEC  tinha sido a publicação, no ano 
de 1999, do livro “Superando o Racismo na Escola” 4 que nos seus artigos trata da 
ausência  de materiais  didático-pedagógicos voltados para a temática da educação das 
relações étnico-raciais e aponta o filtro racial que privilegia brancos e bloqueia negros 
no sistema educacional.

Dando resposta às determinações do Plano de Ação da III Conferência contra o 
Racismo, o MEC, lança em 2002, o Programa Diversidade na Universidade 5, com o 
objetivo de implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino 
superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente 
a população negra e a indígena. A principal ação foi o apoio financeiro às instituições 
que organizavam cursos preparatórios para o exame vestibular de ingresso no ensino 
superior. 

Com a posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2003, com uma  
plataforma de governo que  incluía as reivindicações dos movimentos sociais, inclusive 
a do Movimento Social Negro de “diminuir as desigualdades étnico-raciais, com a 



Brasil Afroatitude: Primeiro Ano do Programa
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde - Programa Nacional de DST/ Aids26

formulação e a adoção de políticas públicas de eqüidade e de combate à discriminação 
e o racismo” 6, sanciona-se, no dia 09 de janeiro de 2003, a Lei 10.639,  que modifica a 
Lei 9394/96 –  a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e inclui no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade do ensino da temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira”. 

No ano seguinte, o Conselho Nacional de Educação – CNE aprova as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação  das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 7 ( Parecer CP 003/2004 e Resolução 
001/2004). 

A Lei 10.639 e as Diretrizes Curriculares são linha divisória na política educacional 
brasileira ao introduzir a educação das relações raciais nos sistemas de ensino, 
pois como política pública de ação afirmativa de promoção da igualdade racial, 
direcionada para a população estudantil, formada de negros/as e não-negros/
as, construirá novos saberes acerca da diversidade étnico-racial, desmantelando 
conceitos e “pré-conceitos” racista e preconceituosos que permeiam as relações na 
sociedade brasileira.

Neste sentido o MEC, nos últimos três anos, implantou  mais de 60 ações e programas 
para a promoção da igualdade racial em todos os níveis – da educação infantil ao 
ensino superior -, considerando as modalidades de educação de jovens e adultos e a 
educação nas áreas de remanescentes de quilombos.

São ações como a criação de uma Secretaria com o tema da diversidade; a 
Coordenação e Consultorias específicas para o tema da diversidade étnico-racial; 
a inclusão das ações afirmativas no Projeto de Reforma da Educação Superior; a 
criação da Comissão Técnica de Assessoramento para Assuntos Referentes aos 
Afro-Brasileiros – CADARA; a criação de Programa de apoio a Núcleos de Estudos 
Afro-Brasileiros – NEAB das universidades públicas; reformulação do Programa 
Diversidade na Universidade; ampliação dos programas para a reforma/construção 
de escolas  e elaboração de material didático para as Comunidades Remanescentes 
de Quilombos; criação de Programas de auxílio-estudantil unindo pesquisa, ensino 
e extensão; Programas de Formação de Professores na temática da História e Cultura 
Afro-Brasileira; Produção e Distribuição de material didático-pedagógico sobre a 
temática étnico-racial; realização de Fóruns Estaduais de educação étnico-racial; 
introdução do quesito raça/cor nos Censo Escolar e nos exames do SAEB, ENEM. 8

1 Mestre em Historia Social  e Consultora na Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação

2 HENRIQUES, Ricardo. Texto para Discussão n.807, Brasília: IPEA, jul.2001.

3 Ver as publicações da Imprensa Negra Paulistana, nos jornais “O Menelick”, “A Voz da Raça”, “Novo Horizonte”, no Arquivo 
da Biblioteca Mário de Andrade, em São  Paulo, que, desde o início do século XX,  denunciavam a ausência da população 
negra nos bancos  escolares de educação formal. Em 1944, o Teatro Experimental do Negro/RJ, fundado por Abdias do 
Nascimento e Guerreiro Ramos, reivindica bolsa de estudos para negros/as nas universidades públicas e a introdução de 
História da África nos currículos escolares. 

4 MUNANGA, Kabengele (Org) . Superando o Racismo na Escola. Brasília:MEC, 1999.

5 Vide portal do MEC – http//portal.mec.gov.br/diversidadenauniversidade 

6 Programa Brasil sem Racismo, mimeo 2002.

7 Para ler as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

8 Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira veja: www.mec.gov.br/secad/diversidade/ci 

 Informações sobre as ações e programas veja: http//portal.mec.gov.br.



  Percentuais apresentados a partir dos resultados da pesquisa do Prof. Dilvo Ristoff , diretor  do INEP,  com dados de 2003.    

Os Cursos “mais brancos”

• Arquitetura (84,5%),  

• Odontologia, (81,1%), 

• Medicina Veterinária (80,9%),

• Engenharia Mecânica (80,6%),

• Farmácia (79,9%), 

• Direito (79,4%), 

• Jornalismo (78,4%), 

• Administração (78,4%),

• Psicologia (78,1%) 

• Medicina (77,7%).

Os Cursos “menos brancos”

• História (54, 9%), 

• Geografia (56,0%), 

• Letras (61,8%), 

• Matemática (62,0%), 

• Física (64,0%), 

• Pedagogia (65,0%), 

• Enfermagem (67,2%), 

• Biologia (69,1%), 

• Química (71,0%) e 

• Ciências Contábeis (72,0%) .

Percentuais apresentados a partir dos resultados da pesquisa do Prof. Dilvo Ristoff , 
diretor  do INEP,  com dados de 2003.
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As Ações Afirmativas na Educação Superior 

Na Educação Superior, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 
Superior, realiza uma série de ações que dizem respeito ao papel do sistema de ensino 
superior, à democratização do acesso e da permanência para egressos das escolas 
públicas e à inclusão dos afro-brasileiros e da diversidade dos povos indígenas, à 
inclusão das pessoas com deficiência, às formas de financiamento, à gestão e estrutura 
e a autonomia.

O desafio é desenvolver e implementar políticas de inclusão educacional considerando 
as especificidades das desigualdades brasileiras e assegurando o respeito e valorização 
dos múltiplos contornos de nossa diversidade étnico-racial, cultural de gênero, social 
e regional.

São três os marcos referencias que sustentam essas ações: 
1º. A Constituição Federal de 1988, no art. 206, determina que a educação é um 
direito de todos e deve ser ministrada em igualdade de condições para o acesso e a 
permanência; e estabelece o papel do Estado como mantenedor das Instituições 
Federais de Ensino Superior; das instituições públicas de educação superior mantidas 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e regulador das instituições de educação 
superior privadas.

2º A Declaração e Plano de Ação da III Conferência Mundial Contra o Racismo, a 
Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata, 2001, que insta os Estados 
a adotarem políticas de ações afirmativas no acesso à educação para os grupos 
historicamente excluídos.

3º A constatação do grau de exclusão da população negra e pobre presente no Ensino 
Superior. Dados do INEP/MEC, 2004, indicam que dos 4.000.000 de estudantes 
universitários, o percentual de negros (pretos e pardos) é de 25%. Conforme tabela 
abaixo. (Ristoff, 2004) 

A SESU juntamente com a Secretaria Especial de Políticas  de Promoção da Igualdade 
Racial – SEPPIR foi uns dos protagonistas  na introdução nos debates sobre a 
democratização do acesso para a população negra na educação superior, ao instituírem 
o Comitê Interministerial, para desenvolver as políticas de ação afirmativa para o Ensino 
Superior. Dentre as várias proposições do Grupo, formulou-se  o Projeto de Lei de 
reserva de 50% das vagas nas instituições de ensino superiore federais para estudantes 
oriundos de escolas públicas, com o percentual para afro-brasileiros e indígenas, 
compatíveis a representação dessas populações em cada estado da federação, conforme 
os dados do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
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 O Projeto de Lei encaminhado, em 2004, ao Congresso  Nacional, recebeu o nº 3.627/04,  
foi aprovado nas Comissões de Educação e Cultura, de Direitos Humanos e Minorias 
e de Constituição e Justiça da Câmara Federal e apensado ao PL 73/99. No momento, 
aguarda votação no Plenário da Câmara e do Senado.

A instituição desta política, pelo MEC, é tema de todos os debates nacionais, não se 
restringindo a educação e envolvem a mídia, intelectuais, acadêmicos, políticos, juízes, 
autoridades públicas, militantes do movimento social negro e a população em geral.

As discussões estão polarizadas entre “pós” e “contras” sobre os argumentos mais 
diferenciados sobre a adoção da reserva de vagas étnico-raciais, entre eles:

• Que as cotas criarão um acirramento racial entre negros e brancos;
• Que é impossível se identificar quem é negro no Brasil;
• Que as desigualdades são sociais e não raciais;
• Que as cotas não respeitam o mérito acadêmico;
• Que as cotas vão causar a queda na qualidade da  educação superior;
• Que as reivindicações devem ser por melhoria da escola pública;
• Que as cotas são um modelo importado de outros países.

O debate, na verdade, concentra diferentes formas de pensar a universidade, de um 
lado estão os que vêm o papel da universidade como geradora do espírito democrático, 
da criatividade, das revoluções dos saberes, do direito aos direitos humanos e ao 
diálogo entre as culturas e os povos. E de outro  “o elitismo que expressa total desprezo 
por tudo que possa implicar revisão de pressupostos e crenças que têm fundamentado 
a formação acadêmico-científica. Em outras palavras, há  recusa em avaliar as bases 
ideológicas e teóricas, fortemente enraizadas no século das luzes, com que construíram 
saberes sobre os outros  e sobre o mundo. Tal atitude não permite aceitação de novas 

Ristoff, Dilvo - Apresentação mimeo – Biblioteca INEP
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e diversas possibilidades de olhar os outros e o mundo, mas impede de vislumbrar 
a importância e a necessidade tanto da reconstrução de conhecimentos como da 
elaboração de novos conhecimentos sobre grupos e pessoas, construídos científica e 
socialmente como diferentes” 9 

Paralelamente à aprovação do Projeto de Lei, vinte e quatro (24) universidades 
brasileiras adotaram o sistema de reserva de vagas étnico-raciais vinculadas às sociais, 
isto é, para negros/as, indígenas e estudantes egressos das escolas públicas. Foram 
processos diferenciados de implantação e diferem na aplicação. Adotados desde 2003,  
portanto, no final de 2006,  teremos os primeiros graduados “cotistas” nos estados do 
Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso do Sul.  

Outra ação é o Anteprojeto de Reforma da Educação Superior baseado na educação 
superior como missão estratégica e única voltada para a consolidação de uma nação 
soberana, democrática, inclusiva e capaz de gerar a emancipação social.

Com as seguinte premissas: 

• Valorização da Universidade Pública;
• Combate a mercantilização da Educação Superior;
• Democratização do acesso;
• Busca pela qualidade da Educação Superior; 
• Garantia da gestão democrática.

Outra ação de acesso e permanência é o Programa Universidade para Todos – o PROUNI, 
lançado em 2004. O Ministério da Educação reconhece que a universidade privada é, 
antes de tudo, uma necessidade em vista de apenas 30% das vagas dos cursos superiores 
estarem com as instituições públicas, federais, estaduais e municipais. Nesse sentido, 
o Prouni reverte os impostos não pagos pelas instituições privadas de ensino superior 
em vagas nas universidades, isto é, concede bolsas de estudos integrais e parciais, em 
universidades privadas, a estudantes de baixa renda e pessoas com deficiência, que 
tenham cursado todo o ensino médio em escola pública, reservando uma cota para 
afrodescendentes e indígenas em percentual compatível com a participação dessas 
populações em cada estado,  conforme os dados do IBGE. 

Foram disponibilizadas até agosto/2006, o total de 203.884 entre integrais e parciais, 
sendo deste total 64.978 para cotas étnico-raciais (afro-brasileiros e indígenas).   

A SESu entende que a adoção da política de ação afirmativa não se encerra no acesso, 
que está sendo garantido com a reserva de vagas para reparar a exclusão racial da 
população negra na educação superior, há a necessidade de garantir a permanência 
com sucesso dos estudantes cotistas até a finalização do curso.

Compreende que a permanência significa a somatória de condições de sobrevivência 
econômica (transporte, moradia, alimentação, livros e material didático e técnico), e 
um ambiente universitário favorável, em outras palavras a aceitação pela comunidade 
universitária e acadêmica de outros atores sociais, trazendo novas  possibilidades de 
olhar os outros e o mundo, trazendo novos saberes baseados em grupos e pessoas, 
construídos cientificamente e socialmente como diferentes.

Dois programas foram criados e são apoiados pela SESu, nesta perspectiva, um é o 
UNIAFRO – Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições 
Públicas de Educação Superior, parceria com a Secretaria de Educação continuada 
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Alfabetização e Diversidade – SECAD, com objetivo de apoiar as Instituições Públicas 
de Educação Superior no desenvolvimento de programas e projetos de ensino, pesquisa 
e extensão que contribuam para a implementação e para o impacto de políticas de 
ação afirmativa para a população negra, potencializando e ampliando patamares 
de qualidade das ações propostas, projetando a natureza das mesmas e a missão da 
universidade pública, e dirigindo recursos para atividades específicas dos programas 
e projetos.

Os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros – NEABs – foram escolhidos, como atores, 
por serem a parcela da comunidade universitária que aglutina, além, das atividades do 
ensino, pesquisa e extensão da temática étnico-racial, também o papel de interlocutores 
com os envolvidos na adoção das políticas de ações afirmativas: os discentes, docentes, 
os técnicos administrativos, a reitoria e as mantenedoras, o movimento social negro, as 
ongs e a sociedade.

Estão em andamento 40 projetos dos Editais 2005 e 2006 nos eixos de:

• Formação de Professores na Lei 10639/03;
• Publicação;
• Promoção do Acesso e Permanência

Os produtos gerados são: formação de mais de 7.000 professores na Lei 10.639/03; 
publicação de 20 livros didáticos e paradidáticos; a realização de seminários, oficinas, 
encontros, web-sites,  documentários e mais de  20 pesquisas sobre a temática étnico-
racial. 

O outro é o Programa  Brasil Afroatitude que, em parcerias interministerial, visando 
à implantação de programas de ações afirmativas no ensino superior, conjugando 
temáticas específicas, gerou o projeto mais audacioso de pesquisa e extensão comunitária 
que é o Programa Integrado de Ações Afirmativas para Negros realizado pelo Ministério 
da Saúde/ Programa Nacional de DST/Aids, em conjunto com a Secretaria Especial 
de Direitos Humanos – SEDH e a Secretaria Especial de Promoção de Políticas da 
Igualdade Racial – SEPPIR. Foram destinadas   550 bolsas de estudos para estudantes 
negros cotistas em 10 universidades públicas brasileiras que adotaram o sistema de 
cotas.

O Programa tem como objetivo o fortalecimento do combate à epidemia da DST/
Aids e das práticas de implementação de ações afirmativas inclusivas, sustentáveis e 
permanentes, por meio do apoio a ações diversas nos âmbitos acadêmico e assistencial, 
destinadas a estudantes universitários negros e cotistas.

Um projeto de extensão universitária para estudos, pesquisa e intervenção comunitária 
que conjuga a população negra e a DST/Aids mostra-se consistente no que se refere ao 
desenvolvimento de pesquisas sobre os temas: população negra e a epidemia da Aids.

Temáticas que convivem com o  preconceito e a discriminação, e que poucos estudos 
faziam a intersecção, possibilitaram vários projetos inovadores de intervenção 
comunitária, multi e inter disciplinar, exigindo dos gestores, docentes e discentes a 
aceitação de novas e diversas possibilidades de olhar os outros e o mundo.. 

São 550 jovens negros e negras que estão garantindo a permanência com sucesso 
nos seus cursos, mudando a raça/cor de vários cursos, instituindo novos temas de 
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pesquisas, rompendo o racismo acadêmico, implantando uma rede de solidariedade  
dentro da instituição e com as outras universidades parceiras e estão envolvendo, na 
universidade, a sociedade local.

Conclusão 
É nesse contexto de troca e de construção de novos saberes que a Universidade do 
Século XXI tem como desafio encontrar-se com a sociedade brasileira, redefinindo seu 
papel, que passa por uma identificação das questões que emergem das lutas sociais e 
históricas do povo brasileiro. Introduzindo conceitos como a diversidade étnico-racial, 
social e regional, criando novos paradigmas que serão irradiados, em um diálogo 
incessante, entre a Universidade e a sociedade.

O sistema de reserva de vagas está abrindo o caminho para que as demais políticas de 
ação afirmativa sejam introduzidas na educação superior. Programas como o Uniafro 
e o Afroatitude são projetos que precisam ser enraizados como políticas públicas e que 
dialogam com diferentes possibilidades de parcerias para a promoção da igualdade 
racial.

Essas ações ainda não são suficientes para diminuir as desigualdades educacionais 
entre a parcela da população negra e branca, pois são programas pilotos que carecem 
de dispositivos legais para a total implementação; faltam dados estatísticos da realidade 
educacional da população negra; a incorporação da temática nos vários programas 
desenvolvidos por todas as modalidades de ensino; a institucionalização da temática 
para que não fique a mercê de pessoas comprometidas com a questão étnico-racial.

A superação destes impasses e adoção de políticas públicas educacionais de grande 
envergadura e duradouras dependem da aprovação dos dispositivos legais pelo 
Congresso Nacional do PL 73/99 e do Estatuto da Igualdade Racial; de realizar as 
modificações referente a promoção da igualdade racial no Plano Nacional de Educação 
e da implantação do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

9 SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e SILVÉRIO, Valter Roberto. Educação e ações afirmativas: entre a injustiça simbólica e a 
injustiça econômica. Brasília, INEP, 2003.
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Em busca da conscientização na questão da 
prevenção de drogas e das DST/Aids: o corpo e 
a mente falando no espaço da educação básica

Palavras Chave: drogas e doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS).

Introdução
Com o objetivo de levar o acadêmico a desenvolver conhecimentos, estendendo-os em ações 
formativas acerca de DST/AIDS e Drogas para alunos de classes populares da educação básica 
de Ivinhema (MS). Os alunos entrevistados apresentam conhecimentos que podem servir 
de apoio para efetivação de ações afirmativas com todos os níveis de ensino atendidos pela 
escola. 

Público-alvo e localidade geográfica
Escola Estadual Reynaldo Massi  que se localiza no município de Ivinhema (MS) e atende 
alunos de 1ª série ao 3° ano do Ensino Médio. 

Descrição das Atividades
De início foi estabelecida uma parceria com a escola. A partir desta, foi elaborada uma entrevista 
piloto com 20 alunos do ensino médio. para verificarmos quais são as concepções que têm 
acerca das temáticas propostas. A partir da análise das respostas (14 questões aplicadas), 
revisamos as questões a fim de aprimorá-las e aplicarmos nos alunos de 5ª a 8ª séries, que são o 
público alvo de nosso trabalho, tendo em vista que essa faixa etária comporta o grupo de risco 
de contaminação, drogadição e gravidez precoce.

Resultados
Os dados mais relevantes podem ser assim descritos: média de idade: 20,2% anos, sendo que 
destes,40% masculino, 55% feminino e 5% não se definiram. Quanto a sexualidade, 95% é 
heterossexual e 5% não respondeu. 85% são solteiros e 15% casados. Quando solicitados 
sobre as 3 doenças sexuais mais conhecidas, 80% responderam AIDS, gonorréia e sífilis. Com 
relação as 3 drogas mais citadas 75% responderam maconha, cocaína e crack. É interessante 
observarmos que somente 25% citaram o álcool e cigarro como drogas, talvez por serem lícitas. 
A questão que pergunta sobre o trabalho realizado pela escola envolvendo as temáticas citadas, 
100% responderam que o mesmo acontece esporadicamente através de palestras da Saúde.
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Autor: 
Ângelo Rodolfo Santiago, Wesley da Trindade Becari

Orientadoras: 
Margareth Soares Dalla Giacomassa, Flaviany Aparecida Picolli Fontoura

Monitoria em semiologia e semiotécnica de 
enfermagem

Palavras-chave: monitoria, saúde, enfermagem, educação

Introdução
O curso de Enfermagem na UEMS desenvolve seu projeto pedagógico com a interdisciplinaridade, 
em módulos e unidades temáticas, na 1º série os acadêmicos já desenvolvem técnicas específicas 
de enfermagem. São previstas aulas práticas no laboratório de semiologia e semiotécnica para 
os acadêmicos junto com o monitor e professor orientador com direcionamento pedagógico das 
atividades a serem realizadas. Público-alvo e localidade geográfica

O projeto atende os acadêmicos do curso de enfermagem para monitoria no Laboratório de 
Semiologia e Semiotécnica na UEMS unidade de Dourados no estado de Mato Grosso do Sul. 

Descrição das atividades
São desenvolvidas atividades educativas com ênfase teórica e prática sobre os conteúdos das 
unidades temáticas, prevendo a elaboração da sistematização dos conteúdos pontuados pela 
necessidade do aprimoramento dos conhecimentos e o desenvolvimento de competências e 
habilidades esperadas no acadêmico; promoção da participação dos acadêmicos no seu processo 
de apreender com as especificidades do curso de enfermagem que é gente que cuida de gente. 

Resultados
A metodologia participativa e integralizadora dos acadêmicos com monitores, docentes e 
técnicos administrativos bem como o apoio de materiais didáticos estão contribuindo para o 
desenvolvimento gradativo dos acadêmicos na relação entre teoria e prática e na qualidade do 
processo ensino aprendizagem bem como na relação interpessoal com os atores do processo 
de aprendizado. Os discentes envolvidos na monitoria tiveram melhoras em seu desempenho 
educacional, apreendendo os conteúdos com visão crítica e responsável. 
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Autoras: 
Cláudia de Souza, Érica Bento Bernardes

Orientadora: 
Cássia Barbosa Reis

Comunicação educativa de enfermagem na 
promoção da saúde sexual do escolar

Palavras-chave: adolescente, sexualidade, gênero.

Introdução
O Trabalho sistemático de orientação sexual dentro da escola articula-se com a promoção de 
saúde dos adolescentes e jovens. A existência desse trabalho possibilita a realização de ações 
preventivas das DSTs/AIDS de forma mais eficaz e auto-cuidado com o corpo; a orientação 
se torna um fator contribuinte para o conhecimento e valorização dos direitos sexuais e 
produtivos.

Público-alvo
Adolescentes de 8ª série do ensino fundamental a 3ª série do ensino médio de escola Estadual 
Ministro João Paulo dos Reis Veloso em Dourados-MS. 

Localidade geográfica
Dourados – MS.

Descrição das atividades
A realização deste projeto ocorre com um grupo de alunos que se inscreveram e tiveram o 
consentimento dos pais para participar das reuniões e atividades que são realizadas em horário 
diferentes das aulas. Os temas foram selecionados de acordo com interesse dos alunos, dentro 
do eixo temático da sexualidade e auto-cuidado; pois é mais produtivo organizar o trabalho a 
partir do levantamento de temas e expectativa do grupo. A metodologia participativa propõe 
vivências através de dinâmicas, entrevistas, jogos e brincadeiras que visam ampliar a reflexão 
dos adolescentes, assegurando aquisição de conhecimentos que permitem um melhor controle 
sobre sua saúde. Foi elaborado um contrato de trabalho com os adolescentes, visando melhor 
aproveitamento de todos, estabelecendo um conjunto de regras e critérios de participação nos 
encontros facilitando o funcionamento do grupo.

Resultados
Através da realização deste trabalho, observou-se que o adolescentes gosta da escola,  
principalmente porque é nesse contexto que ele encontra os amigos e as paqueras; é o local ao 
qual atribui-se diferentes valores e significados, é o lugar onde cabem os sonhos e curiosidades, 
certamente não pode excluir a sexualidade e o espaço de reflexão sobre esse tema.

No decorrer do trabalho verificou-se o interesse e a participação dos adolescentes nas atividades 
proposta e na busca de conhecimento. Também enfrentam dificuldades ao falar de sexualidade 
na presença de pessoas que não são do projeto, sendo importante considerar que a sexualidade 
é a maneira como vivemos e expressamos nossos desejos corporais.
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Autora: 
Ellen Beatriz do Nascimento Oliveira

Orientadora: 
Loreci Gottschalk Nolasco

Promoção e defesa dos direitos de alunos 
afrodescendentes negros

Palavras-chave: crianças; afrodescendentes; preconceito; racismo; educação

Introdução
O legislador constituinte garantiu a inviolabilidade dos cidadãos no exercício de seus direitos 
para que pudesse aprofundar ainda mais o gozo e fruição de nossas liberdades e sem quaisquer 
obstáculos, enquanto portador de dignidade humana. A Lei Maior consigna a punição de 
“qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”.

Público-alvo e localidade geográfica
Técnicos administrativos da Escola Estadual de Mato Grosso do Sul em conjunto à Associação 
Evangélica Orfanato Ebenézer, localizados na cidade de Dourados/MS.

Descrição das Atividades
Planejamento e promoção de  ações igualitárias, isto é, mecanismos que contribuam para 
desmanchar as barreiras criadas pelas desigualdades raciais; proporcionar palestras e debates 
que possibilitem a construção de uma nova realidade cidadã; elaboração de propostas práticas 
destinadas ao corpo docente para melhor capacitação profissional; investigação dos problemas 
que desafiam os professores na educação infanto-juvenil negra; promoção á integração social das 
crianças mais desfavorecidas (econômico, racial, intelectualmente); visitas para levantamento 
das necessidades básicas junto às instituições envolvidas, encontros para ministração de 
palestras, mini-cursos e seminários; leitura de obras diversas; fichamento de livros.

Resultados
Encontrei dados e estatísticas reais que proporcionam maior visibilidade da problemática . São 
indicadores que estão facilitando a execução do projeto. Também detectei as dificuldades que 
os professores enfrentam em seu cotidiano e quais medidas que podem auxiliá-los no exercício 
de sua profissão.

Foram realizados diversos seminários que proporcionaram aos professores esclarecimento 
quanto á temática concentrando suas forças na tentativa de correção da situação em desvantagem 
imposta aos afrodescendentes, e, direcionando para a promoção de um país mais democrático.
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Autora: 
Gláuce Jardi Bezerra

Orientador: 
Joaquim Carlos Klein de Alencar

Identidade: um direito legal e não racial

Palavras chave: Identidade; cultura negra; afro descendente; direito; Constituição Federal; história; 
racismo.

Introdução
O presente trabalho tem por objetivo transmitir a necessidade de se ter e preservar uma 
identidade, enfatizando a cultura negra em seus diversos aspectos. Busca mostrar a importância 
dos alunos afros descendentes de se integrarem nas universidades, uma conquista que visa à 
concretização do princípio constitucional da igualdade.   

Público-alvo e localidades geográficas
Trabalho realizado juntamente com professores e alunos de escolas estaduais e municipais da 
cidade de Dourados, MS.

Descrição das Atividades
Ministrar palestras sobre a identidade racial e os direitos providos dessa temática, junto com os 
professores das escolas: Escola Estadual Vilmar Vieira de Matos; Escola Municipal Franklin 
Luiz Azambuja; Escola Municipal Arthur C. Mello e Escola Municipal Sócrates Câmara. 
Promover eventos culturais, com apresentação de teatros, músicas, jogos, relacionados à cultura 
dos afros descendentes.

Resultados
Tendo em vista que o projeto encontra-se em andamento, pode-se observar até agora uma 
realização pessoal a respeito do tema proposto, contando que é necessário obter o conhecimento 
para depois transmiti-lo com convicção e coerência. Foi relevante a implantação do tema nas 
instituições contempladas, pois proporcionou a oportunidade de divulgação desses direitos que 
não eram até então conhecidos. Além disso, ouve um despertar na atitude dos alunos afros 
descendentes em saber que á políticas que os influenciam na integração junto à sociedade, 
assegurando-os a igualdade.
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Autores: 
Irlon Maciel Ferreira, Priscila Elaine Florentino 

Orientadora: 
Maria de Lourdes Silva

Análise das principais formas de relação étnico-
racial em escolas públicas de Dourado-MS

Palavras chaves: preconceito nas escolas, discriminação racial, escola pública.

Introdução
A escola desenvolve um grande papel na mudança social, podendo ser meio de disseminação 
ou de ações que propague a aceitação da diversidade étnico-racial. O espaço escolar deve estar 
preparado para intervir e contornar a problemática, discriminação e do preconceito, para que 
prevaleça a aceitação da diversidade.  

Público-alvo
Alunos do ensino fundamental de 4 escolas públicas  saber: E.E. Celso Muller, Floriano Viegas, 
Menodorada Fialho e  Ramona Pedroso de Dourados em Mato Grosso do Sul.

Descrição das atividades
Como procedimento metodológico realizou-se um levantamento bibliográfico das questões 
concernentes  a relações humanas no espaço escolar, e as configurações de discriminação  
étnico-racial.  Em seguida selecionou-se 4 escolas que atendem  turmas do ensino fundamental 
na etapa de 5ª à 8ª séries de diferentes bairros da cidade, nas quais observou-se  a relação 
aluno–aluno, professor- aluno dentro das salas de aula. Objetivando avançar na investigação das 
representações sobre o racismo e o preconceito dentro das escolas elaborou-se um questionário 
com perguntas abertas e fechadas.

Resultados
Por fim foram analisados todos os questionários, cruzando as respostas obtidas, com os 
resultados da observação, obtendo um resultado parcial à manifestação de que os professores 
são inexperientes para conduzir situações que envolvem discriminação e preconceito em sala 
de aula; as escolas de periferia são compostas por aproximadamente 70% de alunos negros  
enquanto que as de classe média são de cerca 30% de alunos negros; e as escolas de periferia 
estão mais empenhadas em combater a discriminação e preconceito, pois convivem diariamente 
com situações adversas que prejudicam as formas mais humanas de viver.
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Autor: 
Paulo Almir Palhano Carrilho

Orientadora: 
Raquel de Oliveira Fonseca

No processo de evolução do cinema brasileiro, 
como o negro é representado?

Palavras Chave: Negro, Contexto Histórico 

Introdução
Destacar personagens negros na história do Brasil é de grande importância e necessidade para 
se ter uma visão que se deve levar em consideração a participação do negro em nossa história, 
dando o valor a sua cultura e as contribuições de caráter estruturais na nossa história, e assim 
possibilitando o seu valor na construção de nosso país.

Público-alvo e localidade geográfica
Este trabalho tem como público alvo não só os acadêmicos mas a sociedade em geral de nosso 
país pois estamos tratando de um assunto, que já faz parte no nosso  contexto histórico.

Descrição das atividades
Como atividades estarei realizando apenas pesquisa bibliográficas e assintindo aos filmes 
“Cidade de Deus, Carandiru, Aleijadinho, Ônibus 174, Domésticas, Garotas do ABC ”,   onde, 
poderei ter uma visão de como os negros  estão sendo representados já que a finalidade deste é 
mostra o negro no cinema brasileiro através dos filmes os preconceitos sofridos a dificuldade 
em se ter seu trabalho reconhecido.

Resultados
Nessa parte já pesquisada sobre o histórico do negro no Brasil, destacamos a importância da 
cultura negra na participação de construção desse país já que sabemos que por muito tempo o 
negro era considerado como mão de obra  barata. Mesmo assim observa se negros que tiveram 
um papel de e extrema importância na luta contra o racismo e o reconhecimento do negro em 
nosso país. No cinema o negro ainda é retratado como escravo, muitos dos atores só recebem 
papéis  secundários quando não estão sendo retratados com escravos ou bandidos certamente 
aparecerão apresentados como uma parte desprivilegiada.  
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Autores: 
Ranulfa Correa Matos, Solange Pinheiro da Silva, Uliana Julia Pereira Santos

Orientadora: 
Adélia Maria Evangeista Azevedo

Uma reflexão sobre as temáticas afro-
descendentes em discursos que circulam 

socialmente 

Palavras-chave: formações discursivas – discurso – combate ao preconceito

Introdução
O presente trabalho tem por objetivo refletir através da ciência Análise do Discurso de linha 
francesa (AD) questões ideológicas em discursos (literários e não-literários) que circulam 
socialmente, proporcionando a valorização da pluralidade cultural e o direcionamento às 
práticas pedagógicas de leitura e  produção textual aliadas às disciplinas de Literatura Infanto-
Juvenil e PLPT.

Público-alvo e localidade geográfica
Alunos do ensino fundamental da rede pública do município de Jardim - Mato Grosso do Sul.

Descrição das atividades
Encontros semanais de estudo e discussão a partir do embasamento teórico da AD  – acadêmicos 
cotistas e bolsista e acadêmicos não-cotistas; Interdisciplinariedade com as disciplinas 
Literatura Infanto-Juvenil e Prática de Leitura e Produção Textual do curso de Letras e a 
aplicação pedagógica. Preparação do material pedagógico a partir de temáticas que promovam 
a diversidade cultural e  a cidadania. Seleção temática: mulher afro-descente, racismo, criança e 
a exploração sensual, cidadania e o direito às cotas na UEMS. Aplicação prática sob a forma de 
oficinas de leitura e produção textual de gêneros textuais que abordem o combate ao preconceito 
racial e social ao público-alvo (ensino fundamental).

Resultados
Melhoria na leitura e produção textual dos alunos do ensino fundamental; Atualização de 
temáticas não exploradas em sala de aula e que encontram uma boa receptividade entre o 
público-alvo do Projeto (comunidade externa). Aplicação prática dos conceitos teóricos da AD 
e das disciplinas de Literatura Infanto-Juvenil e Prática de Leitura e Produção Textual por parte 
dos acadêmicos cotista e bolsistas e demais acadêmicos não-cotistas do Curso de Letras – 
Unidade Universitária de Jardim/UEMS. Interação entre os acadêmicos cotistas e não-cotistas 
do Curso de Letras/Unidade Universitária de Jardim./UEMS.
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Autora: 
Viviane Caetano da Silva

Orientadora: 
Margareth Soares Dallas  Giacomassa

Educando Adolescer

Palavras Chave: Adolescência, sexualidade, saúde

Introdução 
A adolescência é um período caracterizado por marcantes transformações relacionadas a 
uma busca de identidade, processo de amadurecimento e de intenso aprendizado de vida, 
no desenvolvimento intelectual e da sexualidade. A educação sexual deve ser informativa e 
preparar o jovem para as mudanças que vão ocorrer.

Público-alvo e Localidade Geográfica
O desenvolvimento do projeto em educação e orientação sexual são realizadas na E. E. 
Presidente Vargas, com alunos da 7º e 8º série.

Atividades Realizadas
Proporcionar ao adolescente conhecimento sobre as mudanças que vão ocorrer do ponto de 
vista físico, emocional e social, no desenvolvimento de sua sexualidade, do auto cuidado em 
DSTs/AIDS, viabilizando reflexões que possibilite a percepção dos riscos e a adoção de práticas 
seguras. As atividades são realizadas através de encontros educacionais: oficinas, dinâmicas, 
orientações acerca dos assuntos. Assim educação e orientação sexual dentro da escola articula-
se com a promoção, prevenção e atenção integral da saúde ao adolescente, que se torna um 
fator contribuinte para o conhecimento e valorização dos direitos e deveres do  adolescente 
e fortalecimento da auto estima, de auto cuidado em saúde e  doença, e de seu crescimento, 
responsabilidade participação social como cidadão.

Resultados
A metodologia participativa deste projeto propõe vivências através de entrevistas, jogos e 
brincadeiras que ampliaram as reflexões dos adolescentes. As participações democráticas, o 
clima de respeito e confiança, sendo a escola o espaço de encontros com os amigos e paqueras, 
a uma maior aceitação dos assuntos discutidos.

 Contribuindo para o crescimento integral do adolescente, no qual valoriza sua saúde e a 
importância da promoção e prevenção da mesma, desenvolvendo consciência do auto cuidado 
e de informar seus amigos mais próximos. 
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Autores: 
Willian Souza Prado,Marcilene Coelho de Oliviera

Orientador: 
Marcos Antônio Nunes de Araújo

Educação de enfermagem na prevenção de 
DST/Aids no ambiente escolar

Palavras chave:  Prevenção, ambiente escolar. 

Introdução
O projeto Educação de enfermagem na prevenção de DSTs/AIDS no ambiente escolar está 
baseado num trabalho de orientação sexual, no qual é embasado sobre um conjunto de situações 
que marcam a vida dos adolescentes. Tendo assim como principal eixo deste projeto à educação 
preventiva e afirmativa.

Público-alvo e Localização Geográfica
Direcionado aos adolescentes do ensino fundamental da Escola municipal Aurora P. de 
Camargo. Cidade de Dourados-MS.

Descrição de Atividades
As atividades são realizadas semanalmente, onde os temas são selecionados conforme o interesse 
e as expectativa do grupo. A metodologia participativa deste projeto propõe vivências através 
de brincadeiras, teatros, entrevistas, vídeos, cartazes e dinâmicas; sendo que são embasados em 
temas como: o aborto na adolescência, gravidez, prevenção de DSTs/AIDS ( Gonorréia, sífilis, 
condiloma), métodos contraceptivos (camisinha feminina e masculina, pílulas, diafragma, 
Diu), masturbação e seus mitos, diversos prazeres sexuais, sexualidade no mundo atual, gênero 
e sexo, preconceitos, homossexualidade, problema social  da comunidade negra e  diversos 
temas que envolve os adolescentes na educação sexual.

Resultados
Este projeto está possibilitando a promoção de ações preventivas, os quais estão para uma 
maior valorizações dos direitos sexuais. A cada etapa do projeto, os participantes adquirem 
uma visão e compreensão diferente das quais possuía a respeito de si e do próximo.Em virtude 
do andamento do projeto, pode-se já começar a percebermos a maturação psicológica dos 
adolescentes em relação a assuntos dados, havendo também um maior interesse pelas ações 
preventivas.
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Iniciação Científica 

Autora: 
Adriana Dalvas Gonçalves

Orientadora: 
Alaíde Pereira Japecanga Aredes

Direitos Humanos, Cidadania e Democracia: 
um levantamento bibliográfico da literatura em 
relação à população negra em Mato Grosso do 

Sul 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Democracia e Afrodescendentes

Introdução
O projeto que ora apresentamos está pautado em alguns objetivos, tais como: realizar um 
levantamento da Literatura em relação às questões dos Direitos Humanos, da Cidadania 
(condição Sine Qua non ), para a efetivação da democracia no que tange à população negra 
sul-matogrossense. Na verdade, o grande objetivo é estudar tais questões a fim de compreender 
estas questões dentro do estado. Para tanto, observaremos as mesmas em nível Nacional. A 
grande questão é: a população negra brasileira tem seus direitos respeitados pelas autoridades? 
Afinal quais são mesmos os direitos, as condições de cidadania, conseqüentemente de exercício 
da democracia desta parcela significativa no contexto Nacional?  

Referencial Teórico
As Conferências da ONU, da Mulher e a de Genebra, a aplicação dos conceitos de 
desenvolvimento humano, a busca da identidade do povo brasileiro, trazem o negro brasileiro 
para o centro do debate sobre os direitos humanos. Trabalho com diversos autores, de maneira 
especial com os trabalho desenvolvidos pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP – SP.

Procedimento metodológico
Realizei uma busca criteriosa nas obras, a fim de conhecer e compreender o negro no contexto 
dos Direitos Humanos, da Cidadania e da Democracia. O próximo passo é fazer este trabalho 
considerando a realidade sul-matogrossense. Nesse sentido, estou investigando a literatura em 
nível local, tentando verificar o que ela traz em relação ao Negro. Percebo também a necessidade 
de fazer visitas à Sede do Movimento Negro em Dourados – MS, a fim de saber se lá tem algo 
mais consistente no que tange à luta dos negros pelos direitos humanos.

Resultados
Ao realizar a pesquisa Bibliográfica local, notei que pouco se tem em relação à questão dos 
afrodescendentes em Mato Grosso do Sul. Dessa forma, farei algumas visitas à Sede do 
Movimento Negro, localizada em Dourados em busca de documentos que possam auxiliar-me 
no desenvolvimento efetivo da pesquisa.
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Autora: 
Maria Félix De Carvalho

Orientadora:
 Alaíde Pereira Japecanga Aredes

A necessidade de trabalhar o anti-racismo nas 
séries iniciais

Palavras–chave: racismo, preconceito, criança, escola

Introdução
O problema do preconceito racial é algo muito presente nas escolas, desde pequenas as crianças 
aprendem a ser racistas e a escola contribui de maneira significativa para que tal problema 
cresça ainda mais. Quando nos ocorreu a idéia de desenvolver este projeto, foi com a intenção 
de mostrar esta realidade e a possibilidade de amenizar o problema, começando pelas séries 
iniciais. Fundamentação teórica: Dados de pesquisas mostram, que a maioria dos professores da 
rede pública de ensino ignora o problema e não sabe orientar os alunos quando surge um caso de 
racismo em sala de aula, ora por omissão, ora por falta de preparo ou até uma visão deturpada 
da questão, acabam reforçando os preconceitos existentes na sociedade.Para fundamentar a 
pesquisa utilizarei diversos autores, dentre eles MENEGASSI (2004), CROCHIK (1997), entre 
outros.

Procedimento metodológico
A principio tenho feito algumas pesquisas bibliográficas através da leitura de revistas, livros 
e pesquisas em alguns sites, tenho trocado algumas experiências com colegas e conversado 
informalmente com alguns professores, também estive em algumas escolas e em uma delas 
ocorreu um caso de preconceito racial entre alunos de uma quarta série do ensino fundamental, 
abordei o assunto com a coordenadora pedagógica e percebi, que o problema é bem maior do 
que imaginava, pois os professores não dão a importância merecida ao assunto em questão, 
não o abordam, desrespeitando a Lei n. 10.639, que obriga o ensino de História e Cultura afro-
brasileira. 

Resultado
O estudo que tenho feito a respeito do racismo nas séries iniciais tem me deixado um tanto 
assustada, pois além de provar que ele persiste, percebo como existe também a dificuldade 
por parte dos professores em saber trabalhá-lo ,ainda estou aguardando a aprovação de minha 
orientadora para estar levando um questionário á alguns professores para termos maior 
conhecimento da necessidade de incentivá-los da importância de se trabalhar o anti-racismo 
entre seu alunos , e apesar de o assunto estar sendo bastante abordado em muitas áreas , a escola 
que é a instituição que tem papel de formar cidadãos críticos , não tem se preocupado com esse 
problema do preconceito racial.
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Extensão Universitária
 

Autores: 
Elândia dos Santos; Maria de Fátima da Luz; Eliana Aparecida Pereira da Silva; 

Elizângela dos Santos; Eloísa Maria Clarete Veloso; Vladimir Lourenço de Almeida.

Orientadora:
 Silvia Eugênia do Amaral

Preparando para um projeto
 

Palavras-chave: leituras, pesquisas, projeto, conhecimento, Afroatitude

Introdução 
Este breve relato abordará o projeto Brasil Afroatitude na FaE/CBH/UEMG, a busca por 
enriquecimento teórico e prático, dentro de situações que favoreceram a construção de nossa 
aprendizagem como estudantes e co-autores de algo importante não somente para a etnia negra 
e as mulheres, mas também para o meio acadêmico.

Público-alvo
Mulheres negras estudantes de pedagogia, colegas do meio acadêmico, pessoas que futuramente 
poderão participar do projeto ou contribuir com uma participação mais efetiva.

Descrição de atividades 
Durante meses os participantes do projeto mergulharam em uma busca de novos ou atuais 
conhecimentos, aquisição de saberes ligados a etnia negra, sua auto valorização como 
afrodescedentes, questões sobre mulheres e seu posicionamento e situação diante da sociedade, 
assim como questões sobre doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS. Tudo foi feito 
com pesquisas em sites, e-mails, leituras em livros ou revistas que abordassem esses temas, 
participação em eventos , seminários, reuniões e a participação efetiva de alguns em grupos de 
movimentos negros e de valorização da mulher negra, tanto por leituras ou informações oriundas 
da coordenadora do grupo e esclarecimento sobre significados relevantes que usaríamos durante 
a execução do projeto e nossa vida profissional, os fichamentos também foram um subterfúgio 
deste processo de embasamento teórico e pratico do projeto. Exercemos também a tarefa da 
escrita de relatórios, pôsteres e artigos, individualmente e em grupo.

Resultados 
Concluiu-se que todos os caminhos utilizados contribuíram para a efetivação de novos saberes. 
Auxiliando a todos os integrantes do presente trabalho, na construção e desenvolvimento do que 
nos fora pedido, concordando para uma nova leitura de demais situações enfrentadas por nós, 
incluindo um grupo focal, debates, aplicação de questionários, tabulações destes, determinado 
uma análise mais clara das questões propostas em nossa pesquisa. Contudo o melhor resultado 
será em nossa formação, como futuros pedagogos ou até mesmo pessoas atuantes, critica e 
positivamente na sociedade, entendendo que o primeiro passo será em nosso convívio familiar 
e escolar.
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As estratégias culturais de prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis das 

mulheres negras da zona de prostituição da 
região Guaicurus em Belo Horizonte

Palavras-chave: prostitutas, prevenção, etnia

Introdução
Conforme dados da UNAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids), a 
combinação de fatores como violência material, moral e sexual faz com que seja mais difícil 
para as mulheres terem acesso a informações adequadas e, uma vez dispondo dessas, modificar 
comportamentos e manter mudanças nas interações cotidianas. 

Uma das formas de profilaxia fundamentais para a Aids é a informação e, as mulheres negras, 
têm níveis de formação escolar baixo. Sabendo que o desterro histórico dessas mulheres 
começa justamente nos processos formativos e informativos na sociedade, o projeto propõe 
investigação social/profissional das prostitutas, de etnia negra.

Público-alvo e localidade geográfica
O grupo social escolhido foi o de mulheres negras, profissionais do sexo da zona boêmia de 
Belo Horizonte (MG), da Guaicurus. 

Procedimentos metodológicos
Durante a pesquisa foram utilizados referenciais teóricos de autores como Michel Foucault, 
Melanie Klein, Peter Berger, Roberto Drumonnd, Fernando Sabino. Os instrumentos de observação 
utilizados na pesquisa de campo foram entrevistas gravadas e os programas, mapeamentos dos 
“hotéis” da zona Guaicurus. Foram realizadas entrevistas coletivas, organizadas pelo grupo 
com a associação de profissionais do sexo da Guaicurus, textos e referências conceituais para a 
delimitação teórica da pesquisa e reuniões para aprofundamento.

Resultados
Com o resultado da investigação, foi possível compreender que as condições de saúde das 
mulheres negras e prostitutas podem ser afetadas de forma negativa, pela falta de debates 
amplos e de políticas públicas específicas. Contudo, políticas públicas e ONG’s já se incumbem 
de informar essas mulheres sobre os riscos que correm na questão de DST/AIDS.

Foi possível também verificar a necessidade de intensificar trabalhos nas áreas sanitárias, uma 
vez que as profissionais do sexo da Guaicurus trabalham em condições insalubres. As péssimas 
condições do lugar, no que diz respeito a falta de higiene, podem contribuir efetivamente para 
contágio de doenças, ao passo que o planejamento de uma política de educação sanitária, com 
aplicação de cursos técnicos podem propiciar a preservação da saúde dessas mulheres. 

Contribuições educativas podem evitar proliferação de doenças diversas e garantir a cidadania 
das mulheres negras prostitutas em condições prejudiciais. Informações sobre a necessidade de 
melhorar as condições de trabalho das prostitutas podem protegê-las de contrair DST’S e outros 
males, além de minimizar os produtores de insalubridade nos prostíbulos da Guaicurus.
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Autora: 
Fernanda Elaine Nunes Vieira

Orientadora: 
Sirléia Ferreira da Silva Rosa

Tecnologia na educação contra a Aids

Palavras-chave: Tecnologia e educação, informação, DST/HIV/AIDS, Etnia Negra, vulnerabilidade.

Introdução
A proposta deste resumo é discutir uma nova abordagem deste tema, mostrando as múltiplas 
possibilidades da tecnologia da educação como um precioso instrumento associado à informação, 
podendo influir diretamente na prevenção de DST/AIDS em alunos negros e pessoas de baixa 
renda que são mais vulneráveis à epidemia.

Público-alvo e localidade geográfica
Alunos negros e pardos da rede pública de ensino na região central de Belo Horizonte, e 
pacientes já contaminados em hospital público da mesma região.

Descrição das Atividades
Nesse ano de vivência aprendi que o discurso de associar a informática à educação no Brasil 
tem sido proeminente, uma vez que o computador está cada vez mais incorporado à vida das 
pessoas. Ao integrar a tecnologia da informática ao projeto objetiva-se atender anseios dos 
educadores, pais e alunos, melhorando a qualidade do ensino e da aprendizagem contribuindo 
para o acesso à informação e a conscientização das DST/HIV/AIDS. A internet pode ser utilizada 
na sala de aula ou em casa, possibilitando a inclusão digital e desenvolvimento de atividades 
que modifiquem atitude das pessoas em relação à falta de informação e, principalmente 
sensibilizando a população negra e parda que estão mais vulneráveis as doenças sexualmente 
transmissíveis e ao vírus da Aids.

Resultados
Através de visitas e observação em escolas e hospitais, com contato direto com o público alvo, 
percebe-se a necessidade de implantação políticas públicas que desenvolva atividades sobre a 
prevenção das DST e da AIDS. As dificuldades encontradas são muitas, mas à vontade de poder 
contribuir e a necessidade de informação que essas pessoas necessitam sobre o tema, merecem 
um destaque especial. Pretende-se aplicar um questionário visando identificar o perfil do aluno 
em relação a sua raça/cor, perspectiva socioeconômica, conhecimentos sobre DST/Aids, acesso 
a informações sobre o assunto seja via internet ou de outras fontes, para a partir da análise desse 
material, intervirmos na público-alvo.Espera-se conscientizar e educar a população sobre o 
assunto e  a sua prevenção.
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As novas tecnologias da educação e a prevenção

Palavras-Chave: DST/HIV/Aids, Prevenção, Inclusão, Tecnologia da Informação, Vulnerabilidade.

Introdução
O projeto visa investigar as possibilidades e formas de utilização dos computadores no ensino 
sobre a prevenção de DST/HIV/Aids na população negra, nos laboratórios de informática das 
escolas públicas de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Público-alvo
 Alunos das escolas públicas da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Descrição das Atividades
Visitei uma escola onde havia um laboratório de informática com 16 computadores conectados 
à internet, porém percebi que a escola não dispunha de um profissional que pudesse orientar os 
alunos no uso dos computadores na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A escola 
não possuía se quer um projeto pedagógico que envolvesse esta problemática. Os computadores 
são pouco usados, os alunos e a comunidade podem usar a internet somente com a permissão da 
direção, onde ela avalia o grau de importância e necessidade deste uso, podendo assim permitir 
ou não o mesmo. Concluímos que o valor da tecnologia não esta nela mesma, mas depende do 
uso que dela fazemos. Por mais planejada e organizada que tenha sido a inserção dos recursos 
computacionais, ela não tem levado a uma alteração efetiva das praticas tradicionais.

Resultados
Espera-se na segunda fase do projeto, meios de intervir nessa população através da formação 
de professores para o uso dos recursos da informática na prevenção das DST/HIV/AIDS na 
população negra.
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Orientadora: 
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O computador e sua utilização na prevenção 
das DST/ HIV/ AIDS 

Palavras-chave: DST/HIV/Aids, Informática na educação, População negra, Prevenção, 
Vulnerabilidade

Introdução
Investiga-se as possibilidades de utilização do computador nas escolas públicas de Belo 
Horizonte na prevenção DST/HIV/Aids na população negra e a inclusão digital dos alunos 
negros dessas mesmas escolas, vulneráveis as DST/Aids. Nosso propósito é de levantar 
possibilidades e alternativas de uso do computador em projetos que trabalhem a prevenção da 
doença na população negra.

Público-alvo e localidade geográfica
Alunos de Escolas Públicas de Belo Horizonte - Região Norte.

Descrição das atividades
No decorrer deste projeto fizemos muitas pesquisas e leituras bibliográficas sobre a temática, 
observação de campo, elaboração de instrumentos de coleta de dados e intervenção e 
participação em dois eventos científicos em Belo Horizonte. A intervenção foi realizada em 
algumas escolas públicas e constatamos que há apenas três escolas possuem laboratórios em 
condição de uso. A utilização da informática na educação é uma alternativa na prevenção da 
DST/Aids na população negra e proporcionaria ainda a inclusão digital dos mesmos. Após a 
coleta de dados nas escolas desenvolvemos um plano de aula com a temática DST/Aids. Temos 
o objetivo de contribuir com a inclusão desses alunos negros vulneráveis as DST/Aids e utilizar 
as ferramentas de informática na prevenção da DST/Aids nos laboratórios de informática de 
Belo Horizonte.

Resultados
Este projeto de iniciação científica, proporcionado pelo Projeto Brasil Afroatitude nos 
proporcionou, enquanto cotistas negros à oportunidade de estudar e entender como a população 
negra se torna vulneráveis as DST/Aids e as políticas públicas voltadas para essa população. 
Recorremos aos computadores no ensino para investigarmos as possibilidades de prevenção da 
DST/HIV/Aids nos laboratórios de informática das escolas públicas de Belo Horizonte. Observa-
se que muitas destas escolas não têm computadores para os alunos, portanto verificamos que a 
exclusão ainda é grande. Acreditamos que para se ter resultados mais consistentes temos muito 
ainda a pesquisar e analisar, mas esta etapa apresentou um tempo insuficiente para se ter um 
resultado final mais conclusivo.
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A utilização dos computadores no ensino para a 
prevenção das DST/HIV/Aids

 
Palavras-chave: negro, prevenção, computador 

Introdução
Por meio deste artigo procura-se levantar a questão da utilização dos computadores na 
prevenção das DST/Aids no currículo escolar de crianças negras de Belo Horizonte, buscando 
entender como esse recurso tecnológico pode possibilitar uma melhor assimilação do temática 
pelo aluno. 

Público-alvo
Alunos negros do ensino Fundamental e Médio da rede publica da região metropolitana de Belo 
Horizonte.

Descrição das atividades
A questão da disseminação das DST/Aids entre a população de baixa renda passa pelo efetivo 
acesso as informações sobre a doença. Em plena era da informação pode-se constatar que a 
informática disponibiliza recursos como a internet e programas que podem despertar a atenção 
de jovens na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Para muitos jovens de baixa 
renda , especialmente os negros , o acesso ao computador se dá através da escola. Buscando 
descobrir se as escolas públicas possuem no seu currículo projetos que tratem da prevenção 
vinculada ao uso do computador foi feita uma pesquisa de campo em duas escolas publicas da 
rede Estadual e municipal de BH. 

Resultados
Constatou-se que apesar das escolas estarem equipadas com uma quantidade considerável de 
computadores essas não utilizam os mesmos como ferramenta de informação em atividades de 
ensino-aprendizagem nas disciplinas em geral. 
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A prevenção através dos computadores

Palavras-chave: computador, negro, prevenção, DST/AIDS.

Introdução
Esta pesquisa tem como objetivo investigar como o uso do computador pode auxiliar no ensino 
sobre a prevenção das DST/AIDS nos laboratórios de informática das escolas públicas de Belo 
Horizonte e Região Metropolitana tendo um ano de duração para desenvolvimento e duração 
da mesma. Pretende-se investigar como as escolas publicas de Belo Horizonte utilizam o 
computador na prevenção das DST/AIDS. 

Público-alvo
Alunos negros de escolas públicas

Descrição das Atividades
Para a primeira fase do desenvolvimento da pesquisa fomos orientados a fazer um levantamento 
bibliográfico que abordassem assuntos sobre a origem negra e sua história até os dias atuais, 
o racismo, as doenças sexualmente transmissíveis e sua prevenção. A partir dessas leituras 
podemos ter conhecimentos gerais sobre as questões que envolvem o projeto e ampliar nosso 
olhar em relação à temática abordada, construindo novos saberes, idéias e conceitos sobre as 
mesmas. Na segunda fase tivemos a oportunidade de ir a campo para análise e observação das 
escolas recolhendo informações e hipóteses sobre a inclusão digital nas escolas e seu uso no 
que diz respeito às DST/AIDS. Detectamos assim, que na maioria das escolas públicas o uso 
do computador na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis é quase inexistente e na 
maioria delas os alunos nem tem acesso ao computador. O trabalho desenvolvido para o projeto 
de pesquisa pretende auxiliar na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, levar o 
aluno a manifestar seus saberes sobre o assunto juntamente com a utilização do computador e 
a conscientização da população escolar a respeito das DST’s. 

Resultado
Atualmente a pesquisa científica se encontra em andamento, em preparação dos resultados 
conclusivos.
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Laboratórios de Informática, DST/Aids e 
Escola

Palavras-chave: AIDS, Computador, Instrumento, Escola, Negro.

Introdução
O objetivo deste projeto é investigar e apontar as possibilidades de uso do computador no 
trabalho de prevenção das DST/HIV/AIDS dentro dos laboratórios de informática de escolas.
Isto é usar o computador como uma ferramenta de prevenção dessas doenças, partindo dos 
laboratórios das próprias escolas.   

Público-alvo e localidade geográfica
Alunos de escolas públicas de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Descrição das Atividades
Visitamos os laboratórios de informática  de algumas escolas públicas com o objetivo de saber 
como funcionam e como são utilizados os computadores pelos alunos e, verificar se existe 
dentro das escolas um projeto de inclusão digital de alunos vulneráveis as DST/AIDS. A partir 
dessa ação procurou-se conhecer melhor a realidade dos laboratórios de informática nas escolas, 
através de leituras sobre a temática informática e educação. Observamos que as condições dos 
laboratórios são precárias, com inúmeras deficiências que necessitam serem eliminadas para 
que seja possível a implantação de projetos que utilizem o computador como principal aliado 
no processo de ensino-aprendizagem da prevenção das DST/AIDS na população negra.

Resultados
O trabalho realizado através do projeto está em andamento e deverá ser concluído e aplicado 
durante a segunda etapa do processo de implantação do mesmo.
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Orientadora: 
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O Projeto na FAE

Palavras-chave:  Soropositivo,  Mulher Negra.

Introdução
O projeto iniciou com pesquisas sobre a atual situação das mulheres negras soropositivas 
no Brasil. Estudos em literaturas, internet, palestras e tudo o que pudesse nos dar condições 
de mensurar essa realidade, objetivando, no futuro, ajudarmos com nossas informações, 
conscientizando as comunidades da necessidade do uso de preservativos e outros meios de se 
evitar a contaminação.

Público-alvo e localidade geográfica
O desenvolvimento das pesquisas ocorreu em Belo Horizonte, Minas Gerais, tendo como 
público alvo mulheres negras.

Descrição das Atividades
A partir da vivência com o grupo e as trocas de informações pré-existentes, fomos desenvolvendo 
formas de pesquisa, de observação e aumentando o nosso conhecimento sobre as comunidades 
negras existentes na capital de Minas Gerais. Interessante é perceber, como o nosso olhar pode 
ser direcionado para outros ângulos, a partir da nossa observação e interesse pelo tema. Podemos 
constatar como a falta de políticas públicas ou o desconhecimento das leis que podem beneficiar 
essas comunidades, impedem e travam o desenvolvimento das mesmas. Entre suas dificuldades, 
destacam-se também o acesso à educação formal, condições de moradia e habitação menos 
favoráveis, baixo rendimento individual e familiar per capita, responsabilidade pelo cuidado de 
um maior número de pessoas.

Resultados
Podemos dizer que ao final, restou-nos uma grande vontade de aprofundarmos mais nesses 
estudos e também de nos engajarmos melhor neste grande desafio que convoca a comunidade 
negra a lutar com mais objetividade pela satisfação de suas necessidades. Buscar formas para o 
fortalecimento da luta das comunidades a nível estadual e quem sabe nacional; buscar formas 
para lutar por qualidade de vida com a aplicação de serviços como saúde, educação, moradia, 
etc.;
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Autora:  
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Orientadora: 
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A Utilização dos Computadores no Ensino para 
a Prevenção das DST/HIV/Aids

Palavras-chave: negro, prevenção, computador 

Introdução
Por meio deste artigo procura-se levantar a questão da utilização dos computadores na 
prevenção das DST/Aids no currículo escolar de crianças negras de Belo Horizonte, buscando 
entender como esse recurso tecnológico pode possibilitar uma melhor assimilação da temática 
pelo aluno. 

Referencial Teórico
A pesquisa bibliográfica foi realizada em cima de um amplo material teórico que contemplou 
literatura , impressos, publicações diversas (artigos, revistas, jornais, folhetos), filmes, palestras, 
vídeos,entre outros, alem do uso de sites de  pesquisa na internet. Os temas foram: DST/Aids, 
raça negra, informática e informática na educação( na área da saúde , educação, tecnologia). 

Procedimentos Metodológicos
A questão da disseminação das DST/Aids entre a população de baixa renda passa pelo efetivo 
acesso as informações sobre a doença. Em plena era da informação pode-se constatar que a 
informática disponibiliza recursos como a internet e programas que podem despertar a atenção 
de jovens na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Para muitos jovens de baixa 
renda , especialmente os negros , o acesso ao computador se dá através da escola. Buscando 
descobrir se as escolas públicas possuem no seu currículo projetos que tratem da prevenção 
vinculada ao uso do computador foi feita uma pesquisa de campo em duas escolas publicas da 
rede Estadual e municipal de BH. Além disto elaboramos um questionário para identificar nosso 
publico alvo ( jovens negros) e um plano de aula para realizar devida intervenção pedagógica e 
analise comparativa da contribuição ou não do computador para a prevenção. 

Resultados
Como produto dessa pesquisa, até o presente momento, foram realizadas pelo grupo as seguintes 
comunicações científicas: Apresentação de pôster na Semana de Iniciação Cientifica da FaE/
CBH/UEMG em 2005; Apresentação de pôster no VII Seminário de Progresso de Pesquisa em 
Pós-graduação e no II Encontro Interinstitucional de Pesquisa em Pós-Graduação do CEFET 
–MG em 2005. 
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Introdução
Os movimentos negros colaboram para a prevenção da Aids? Com essa questão pesquisamos 
mulheres do movimento negro e mulheres da periferia de BH, buscamos entender se há uma 
colaboração direta dos movimentos para essa prevenção. 

Referencial Teórico
Os Agentes de Pastoral Negros APN’S (da qual participo (Elizângela) como Militante do 
Movimento Negro desde 2003), nasceram impulsionados pelas lutas de libertação desenvolvidas 
nas comunidades eclesiais de base na década de oitenta, em 2003 foi criado o grupo de Mulheres 
Quilombolas que combatem o racismo e a violência contra a mulher negra. Realizamos 
pesquisas sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis e racismo nos sites: marconegro.com.br, 
aids.gov.br, entre outros. Foram lidos livros entre eles a referência Munanga, Kabengele (org) 
Estratégias e Políticas de Combate á Discriminação Racial.

Procedimentos Metodológicos
Durante o Programa Brasil Afroatitude nós aplicamos questionários a mulheres negras que 
residem em áreas de risco, na periferia de Belo Horizonte, localizadas principalmente na Zona 
Norte e no grupo de Mulheres Quilombolas. Fizemos entrevistas, participamos de reuniões. 
Aprendemos a aplicar questionários, a entender melhor a temática negra e aprofundar no estudo 
da AIDS/ DST. Divulguei eventos proporcionados pela entidade Agentes de Pastoral Negros, 
quando os outros participantes do projeto tiveram a oportunidade de conhecer mais a fundo a 
Cultura Negra e o Movimento Negro. Participamos de conferências e debates sobre a questão 
racial.

Resultados
Nós podemos perceber que as campanhas sobre as DST e a AIDS não são compreendidas pela 
maioria da população negra, muitas pessoas não se identificam com cartazes e alguns slogans. 
Na campanha de 1º de Dezembro de 2005, com a Modelo Negra, a população entrevistada 
conseguiu se identificar e passaram a ser mais atentos à prevenção. Quando aplicava os 
questionários percebi que mulheres casadas não usavam o preservativo achando que o marido 
é totalmente fiel (obs: relatos foram feitos através de conversas antes do preenchimento 
dos questionários que abordava a interpretação das mulheres de campanhas da AIDS). As 
participantes do movimento negro estavam um pouco mais informadas, mas a prevenção ainda 
é discreta.



Brasil Afroatitude: Primeiro Ano do Programa
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde - Programa Nacional de DST/ Aids62

Autores: 
Eloísa Maria Clarete Veloso; Maria de Fátima da Luz; Elândia dos Santos; Eliana 
Aparecida Pereira da Silva; Elizângela dos Santos; Vladimir Lourenço de Almeida.

Orientadora: 
Silvia Eugênia do Amaral

O Cotidiano da Mulher Negra no Universo 
Metafórico

Palavras-chave: Mulher Negra, Vulnerabilidade, Prevenção, Metáforas e Políticas Públicas.

Introdução  
A mulher negra carece de ser recepcionada pelo meio social, através de políticas públicas que 
contemplem suas necessidades, amparando os seus direitos de ser parte integrante da sociedade, 
livre de violência de qualquer natureza. A realidade da mulher negra é insustentável. Convivem 
com os piores salários, baixos níveis de escolaridade e tem maior dificuldade de acesso aos 
serviços de saúde.

Referencial Teórico 
Segundo Lakoff & Johnson (1981), as metáforas e analogias são recursos amplamente utilizados 
no cotidiano, não somente na linguagem, mas também no pensamento e ação. As campanhas de 
prevenção das DST/Aids utilizam amplamente metáforas e analogias.

A vulnerabilidade da mulher negra, frente às DST/Aids, pode ser traduzido pelo conceito 
“grupos ou indivíduos fragilizados jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou garantia 
de seus direitos de cidadania”.(Alves, 1994). 

Procedimentos Metodológicos 
Á luz da teoria de Lakoff & Johnson (1981), foi aplicado um teste piloto com um grupo 
de pesquisadores bolsistas do Programa Brasil Afroatitude para análise e interpretação dos 
símbolos presentes em três cartazes, buscando investigar como as mulheres negras percebem 
e interpretam as campanhas públicas de prevenção das DST/AIDS. Em seguida reaplicou-se 
o questionário às mulheres negras de todos os níveis de escolaridade e classe social da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, num total de 40 pessoas.

Resultados 
O que está por trás das imagens e palavras, não é de fácil compreensão e análise, sem um olhar 
crítico e investigativo da realidade dos fatos. A partir de uma análise minuciosa dos símbolos 
e elementos textuais presentes nas campanhas públicas de prevenção às DST/Aids, produziu-
se importantes interpretações, como a simbolização da aliança pela camisinha em sinal de 
pacto, compromisso; o coração, pelo formato das mãos unidas, na esperança de vida, doação 
e partilha; a modelo, afro-brasileira, como inclusão e participação da mulher e do negro; e os 
dizeres “Você tem direito – Não importa a sua cor”. É um direito natural e Constitucional. Tem 
que prevalecer. 
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Introdução
Esta pesquisa é integrante do Projeto Afroatitude, em resposta à preocupação do Ministério 
da Saúde e do Ministério da Educação em compor a realidade do afrodescendente no Brasil e 
suas implicações em relação às DST/AIDS, para subsidiar a política em relação à saúde dos 
afrodescententes brasileiros. 

Referencial teórico
Apoiamos a nossa discussão em torno das questões relativas à raça e etnia, visto que são aspectos 
fundamentais nas configurações das identidades. São marcadores importantes, pois estão 
diretamente relacionados ao pertencimento a um determinado grupo social e às representações 
advindas desse lugar. Conforme Joel Rufino  “em apenas um sentido raça deixa de ser um 
conceito para ser um fato objetivo: quando designa o conjunto de pessoas consangüíneas que 
guardam parentes biológico entre si (...) os homens que habitam o nosso planeta hoje descendem 
de ancestrais comuns, só existe uma raça: a raça humana.”

Procedimentos metodológicos
As análises se pautaram em dados coletados  via  aplicação de questionários e utilização de 
grupos focais. Adotou-se a metodologia do estudo de caso com o objetivo de compreender o 
processo de formação da identidade social e racial do aluno universitário afrodescendente e a 
sua relação com as informações sobre as DST/AIDS. Esta abordagem de pesquisa traz algumas 
contribuições importantes ao campo das pesquisas qualitativas, especialmente aquelas que se 
interessam pelos estudos das desigualdades sociais e dos processos de exclusão. 

Resultados
Observou-se em pesquisa e estudos, com relação às DST/AIDS, que a situação social e 
econômica, assim como o racismo, são fatores indutores e potencializadores da vulnerabilidade 
ao vírus e à doença. Nota-se que, para o afrodescendente, torna-se muito difícil lidar com as 
circunstâncias de seu cotidiano. Primeiro, há uma luta interna para o indivíduo se aceitar como 
um afrodescendente, ou seja, aceitar-se numa sociedade que o considera de menor valia e que 
o estigmatiza desde o período da escravidão, fazendo surgir uma outra luta: a de exercer sua 
cidadania e conseguir melhores condições de existência. Detectou-se que, apesar de o grupo 
pesquisado se compor em sua maioria, de afrodescendentes universitários, eles/as carecem de 
melhores informações sobre as DST/AIDS. 



Brasil Afroatitude: Primeiro Ano do Programa
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde - Programa Nacional de DST/ Aids64

Autores: 
Maria de Fátima da Luz; Elândia dos Santos; Eliana Aparecida Pereira da Silva; 

Elizângela dos Santos; Eloísa Maria Clarete Veloso; Vladimir Lourenço de Almeida.

Orientadora: 
Silvia Eugênia do Amaral

Campanhas de Prevenção das DST/Aids: Uma 
Visão Negra

Palavras-chave: Mulheres negras, DST/AIDS, prevenção e interpretação.
 

Introdução
Uma vez que pesquisas ressaltam que quase a metade dos novos casos de infecção por 
HIV ocorre em mulheres negras, a falta que se tem de campanhas de prevenção as DST/
AIDS apresentadas por pessoas negras sugere uma investigação: como as mulheres negras 
interpretariam as campanhas de prevenção as DST/AIDS.

Referencial Teórico
O que está por trás das imagens e palavras, não é de fácil compreensão e análise, sem um olhar 
crítico e investigativo da realidade dos fatos. Á luz da teoria de Lakoff & Johnson (1981) foram 
analisadas as metáforas e analogias presentes no discurso interpretativo dos cartazes. Analogias 
e metáforas são recursos amplamente utilizados no cotidiano, não somente na linguagem, mas 
também no pensamento e ação.

Procedimentos Metodológicos
 No dia 01 de outubro de 2005, sábado pela manhã, foi realizado na Faculdade de Educação 
da Universidade do Estado de Minas Gerais –Belo Horizonte -  FaE/CBH/UEMG, com a 
participação dos alunos integrantes do Projeto Afroatitude e estudantes do turno da noite do 
Curso de Pedagogia, uma gravação em vídeo e áudio de uma “Dinâmica em formato de entrevista 
em grupo”. O objetivo era compreender a percepção das estudantes negras e afrodescendentes 
em formação universitária das campanhas de prevenção as DST/AIDS. Foram expostos três 
cartazes, sobre os quais cada aluna verbalizou sua interpretação e as considerações que achasse 
necessária. A análise interpretativa das falas transcritas foi baseada na teoria da metáfora 
conceptual de Lakoff & Johnson (1981).

Resultados 
As considerações apontadas pelas alunas durante a dinâmica de grupo serviram como base para 
a elaboração de um questionário de pesquisa a ser aplicado em mulheres negras de diferentes 
regiões da cidade de Belo Horizonte e grande BH. O objetivo é de responder ao tema central 
da linha 2 do projeto Brasil Afroatitude na FaE/CBH/UEMG: “A recepção das mulheres negras 
das campanhas institucionais de saúde sexual e reprodutiva”. Ao final dessa discussão surgiu-
nos uma nova questão: como as mulheres negras com um nível de formação escolar inferior 
dessas estudantes negras interpretariam as campanhas de prevenção as DST/AIDS? Durante a 
discussão foi ressaltada a importância de se usar camisinha em todas as relações sexuais, mesmo 
entre os parceiros fixos (casados ou não). A atividade de pesquisa teve traços de pesquisa-ação, 
pois ao mesmo tempo em que suscitaram dados gerou um espaço formativo de discussão e 
interpretação.
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Introdução
A constatação da vulnerabilidade e o aparecimento do quadro clínico do HIV/Aids, associados 
à população negra, impulsionou o surgimento de programas de ações afirmativas direcionados 
para essas ações. Este trabalho insere-se em uma destas propostas dentro da perspectiva do 
programa Brasil Afroatitude, uma pareceria entre o MEC e o  Ministério da Saúde.

Referencial teórico 
As pesquisas já realizadas nesse campo, ressaltam as seguintes questões : primeiro, a 
vulnerabilidade da população negra à infecção pelo HIV, como conseqüência da violência 
estrutural que incide de modo perverso sobre os negros, principalmente nas comunidades mais 
pobres; revela um impacto crescente da epidemia no meio feminino, por ser  a mulher negra e 
pobre a que mais sofre todo o tipo de preconceito. Também demonstram que o racismo é um fator 
gerador de doenças e/ou de agravamento de situações patogênicas preexistentes na população 
brasileira. Assim, a justificativa acerca da pauperização da epidemia está intimamente ligada à 
questão racial, não pelo aspecto biológico, mas pelo social. (Martins, 2004; Silva, 2001).

Procedimentos metodológicos
No intuito de desenvolver ações direcionadas à Comunidade Acadêmica de afrodescentes da 
FAE/UEMG, adotou-se, nessa fase do estudo, a pesquisa bibliográfica como metodologia de 
aprofundamento da questão ora tratada. Foram consultados diferentes sites na área da saúde 
sobre a epidemia e também aqueles que tratam das questões étnico-raciais. Foram também 
levantados dados e indicadores que pudessem esclarecer as reais condições de saúde dos 
afrodecendentes,  suas implicações e relações com as DST/AIDS.

Resultados 
As reflexões aqui realizadas indicam e reiteram a necessidade de criação de políticas públicas 
voltadas para o controle do HIV/Aids, direcionadas para a população afrodescendente : ampliação 
do acesso aos serviços públicos e às informações sobre a epidemia e o crescimento das políticas 
de ações afirmativas, no meios educacionais e da saúde.  Indica também, que os Centros de 
Ensino Superior do país, sejam eles integrantes da área da saúde ou não, podem disseminar 
práticas de superação do racismo e da discriminação. Recomenda-se o fortalecimento de ações 
nas escolas e pesquisas que contribuam na compreensão das diferentes facetas que permeiam 
essa problemática no país, como as ligadas às questões da saúde, da raça e etnia, de gênero e 
preconceito. 
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Introdução 
Esta pesquisa é parte do programa Brasil Afroatitude, com o objetivo de buscar informações 
e respostas sobre a epidemia do HIV/AIDS na população negra e a reafirmação das práticas 
de implementação das ações afirmativas inclusivas. Este trabalho visa despertar e ampliar 
os espaços de esclarecimentos e reflexões sobre a epidemia HIV/AIDS e a importância da 
prevenção junto à comunidade acadêmica.   

Referencial Teórico 
Para a compreensão desse quadro, foram tomados como referência os dados de pesquisas 
veiculados pelos sites do Ministério da Saúde, bem como de núcleos articulados ao Movimento 
Negro.Vinte anos após o registro das primeiras infecções derivadas do HIV/Aids no Brasil, 
os sentimentos de apreensão e preconceito que acompanharam a epidemia na sua incipiência, 
pareciam acomodados num passado, mas após décadas de estudos, pode-se observar que ainda 
há muitas perguntas a serem feitas e resposta a serem dadas como é o caso do aumento da doença 
na população negra. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, referentes ao 
ano de 2004, pode-se observar o aumento da epidemia na população negra e parda. Em 2000, 
entre as mulheres que possuíam a doença, 13,2% eram negras e 11,2% eram homens negros. Já 
no primeiro semestre de 2004, as mulheres negras eram 14,3% e homens 11,8%.

Procedimentos metodológicos
Objetivando conhecer o grau de informações dos estudantes da Universidade Estado de Minas 
Gerais /FaE com relação às DST/AIDS, foi adotada primeiramente uma fase de estudos 
bibliográficos sobre a doença, suas formas de transmissão, seu desenvolvimento no Brasil e a 
questão do aumento da doença entre os afrodescentes. Por meio de estudos bibliográficos, foi 
elaborado um instrumento de coleta de dados a ser aplicado na segunda fase da pesquisa, para 
a verificação do grau de conhecimento dos alunos sobre a doença.

Resultados
Por meio dos instrumentos aplicados identificou-se que ainda existe pouca informação, tanto 
no ambiente escolar, quanto no familiar. O tema não é discutido com frequência, e outro fator 
preocupante é o baixo uso de preservativos. Grande parte dos estudantes ainda não tinham 
feito o teste do HIV/IDS. Com isso, observou-se a necessidade de mais pesquisas, discussões e 
divulgação das informações acerca da temática nas escolas e na sociedade. 
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Introdução
O objetivo da pesquisa em curso é identificar os fatores que revelam a incidência da AIDS 
na  população  negra, sejam eles biológicos e/ou sociais.  Esta pesquisa integra o projeto 
Afroatitude, programa de ações afirmativas, o qual objetiva  com a ajuda do Ministério da 
Saúde, desvendar e propor alternativas de políticas públicas no campo das DST/Aids e sua 
relação com a etnia negra de nosso país.

Referencial Teórico
Na busca por esses dados,  verificou-se em  índices já divulgados,  como os do IDH, que a 
população negra figura de forma flagrantemente desfavorável em relação aos demais segmentos 
da população. Há evidências contundentes de que a população negra brasileira, por ser o maior 
contingente entre os pobres e miseráveis em nosso país, está mais sujeita às enfermidades, 
notadamente ao HIV. A infecção e o aparecimento do quadro clínico definidor da Aids se 
associam à qualidade de vida e educação. Os dados ainda reforçam que estratos mais pobres 
e menos assistidos da população tornam-se mais vulneráveis à difusão de doenças, oriundos 
sobretudo de fatores 

Procedimentos metodológicos
O problema, objeto deste trabalho, refere-se à correlação entre AIDS e a vulnerabilidade entre 
a população negra face aos índices sociais altamente desfavoráveis. Neste sentido, realizou-se 
um levantamento de dados e indicadores que pudessem dar visibilidade às reais condições 
da população afrodescente no Brasil e as estratégias de reparação frente ao racismo às DST/
Aids. Num segundo momento, aplicou-se um questionário junto a alunos universitários, com  a 
utilizou-se da técnica do grupo focal.

Resultados
Este estudo concluiu e abriu espaços para a visão de que o enfrentamento da epidemia exige ações 
que ultrapassam os aspectos médico-sanitários, reforçando a idéia de uma eficaz justiça social. 
Os dados nos mostram que a vulnerabilidade não é só individual, mas também institucional. 
Faz-se necessário e urgente a adoção de políticas públicas que possibilitem maior equidade 
de classe, gênero e raça, pois o Brasil, infelizmente, é o resultado dessas desigualdades. O 
direito à saúde não pode dissociar-se de condições mínimas de nutrição, acesso à moradia, 
educação e emprego. A não garantia desses direitos e sua sistemática violação é que possibilita 
a perpetuação da desigualdade. 
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Introdução
Falar em condições para o desenvolvimento da leitura é destacar o problema do próprio homem 
dentro da sociedade. No Brasil, país culturalmente afro-brasileiro o reconhecimento desta 
condição não significa silenciar as marcas que fazem parte do nosso jeito de ser é simplesmente 
aceitar nossas raízes, não as rejeitando através de práticas racistas.

Localização geográfica e público-alvo
O projeto será desenvolvido na cidade de Montes Claros, tendo como alvo mostrar para 
professores e alunos uma realidade pouco percebida em sala de aula.

Descrição das atividades
Verificar-se-á primeiramente, os livros adotados, sendo dentre eles escolhidos os dez mais 
utilizados na rede de ensino pública e particular para análise dos textos que os compõem, 
verificando a presença/ausência do elemento negro. Após análise preliminar, formar-se-á a 
figura (re) significada através da visão dos pesquisadores e da percepção do usuário dos livros 
corpus, os quais serão entrevistados aleatoriamente através de questionário posteriormente 
elaborados conforme a visão, pelos livros a nós apresentadas.

Resultados
Através deste estudo espera-se a comprovação da incorporação racista-americana, constatando-
se que a presença da figura negra é praticamente nula e, quando presente, é sempre de maneira 
desclassificatória, o que é corrobado pelas evocações provocadas e concebidas por visões 
estereotipadas.
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Autor:
 Juliano Gonçalves Pereira

Orientador: 
Elizângela Chaves

“Conquistando a Sobriedade”
 

Palavras Chaves: Políticas públicas, dependentes químicos, ressocialização.
 

Introdução
O crescente número da população negra nos presídios, casas de recuperações e favelas, revelam 
que, apesar do esforço e dos discursos, ainda há uma enorme carência na adoção de políticas 
púbicas que possam acolher e incluir o negro, na plenitude da cidadania que ele tem por 
direito.

Público-alvo e localidade geográfica
Dependentes químicos e alcoólatras, que passam por processo tratamento no centro de 
recuperação “Rainha da Paz”, na cidade de Montes Claros e Grão Mogol – MG.

Descrição de atividades
A lentidão na aplicação das medidas de inclusão social tem contribuído para que, o negro e o 
pobre, se tornem mais vulneráveis às drogas e as DSTs/AIDS. O presente projeto tem atuado 
de forma direta no processo terapêutico de dependentes químicos e alcoólatras, resgatando 
valores e princípios, informando e promovendo saúde através de palestras preventivas, leituras 
e análises de livros, estatísticas de documentários, filmes e práticas esportivas. As pessoas 
envolvidas são informadas quanto aos métodos utilizados na prevenção às DST’s/AIDS, 
e quanto aos danos causados pelo uso de drogas. Como acadêmico do Curso de Educação 
Física, acredito e estimulo a prática esportiva como recurso para o desenvolvimento da cultura 
corporal, além de preencher o tempo de internação.

Resultados
O projeto “Conquistando a Sobriedade” tem resgatado das drogas e devolvido à sociedade, 
cidadãos conscientes de seu papel na mudança de sua realidade, sobretudo têm lhes oferecido 
novas perspectivas de vida. Os resultados são vistos nas ações promovidas pelos dependentes 
dentro e fora do projeto. As informações são repassadas aos familiares e estudantes do município 
pelos próprios acolhidos, que revelam por meio de palestras o cuidado preventivo às DST’s/
AIDS, as conseqüências do uso de drogas e incentivo a prática esportiva.
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Autores: 
Natália Barbosa da Silva Moura, Valdivina Ferreira Cunha, Pollyana Camila de 

Morais Silva

Orientadora:  
Márcia Pereira da silva

O negro no mercado de trabalho: os professores  
universitários no norte de minas gerais

Palavras – Chave: Professores universitários, negros, preconceito e mercado de trabalho. 

Introdução
A colonização do Brasil no século XVI foi caracterizada pela introdução da mão de obra escrava 
negra.  No entanto o período aurífero possibilitou a inserção de alguns deles na sociedade. Em 
1888, com a abolição da escravatura, os negros foram obrigados a se dedicarem ao mercado de 
trabalho; contudo è histórico o preconceito que a cor vem impondo em diferentes profissões.

Público-alvo e Localidade Geográfica
 A pesquisa será realizada nas faculdades e universidades de Montes Claros, municípios do 
norte de Minas Gerais.

Descrição das Atividades
Analisar a existência e a forma de racismo sofrido pelos docentes do ensino superior em 
Montes Claros, Município do Norte de Minas Gerais. Levantando a visão que os mesmos 
tem das atuais políticas estatais para inserção racial. Analisando se o preconceito que por 
ventura sofrem influencia no tratamento diferenciado para com os discentes, tendo em vista 
a ampliação das políticas públicas para inserção do negro nas Universidades. Levantando o 
número de faculdades e universidades de Montes Claros, bem como o numero de professores 
negros dessas Instituições; com a aplicação de questionários faremos uma primeira abordagem 
acerca da visão que os docentes negros tem sobre o racismo e preconceito nos seus respectivos 
locais de trabalho com os dados dos questionários, selecionaremos sujeitos para abordagem 
qualitativa da questão e analise de como os mesmos lidam com o preconceito racial na carreira 
profissional, por meio da História Oral.

Resultados
Como a pesquisa ainda esta em fase inicial, pretendemos apresentar impressões primeiras e 
intenções futuras. Levantando o numero de docentes negros que atuam nas instituições de ensino 
superior de Montes Claros. Averiguando em que medida estes acreditam sofrer preconceito de 
cor, senão no cotidiano, na atuação profissional, ou e  na ascensão da carreira. 
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Autora: 
Renata Aparecida Pereira Soares

Orientador:
Osmar Pereira Oliva

A presença do negro no Psiu Poético, poetas, 
poesias e afroatitudes

Palavras-Chave: Negro, poesias, literatura, afroatitudes e leitura.

Introdução
O estado de Minas Gerais, juntamente com a Universidade Estadual de Montes Claros - 
UNIMONTES e outras universidades, realizam um processo de inclusão, reconhecimento e 
valorização da cultura negra no qual este projeto está inserido.

Referencial Teórico
Portanto, pretende-se, trazer para a cena do debate acadêmico,reflexões sobre a participação do 
negro na representação literária. Um dos objetivos desse projeto é verificar como é construída 
a figura do negro na literatura escrita por negros e desenvolver um conhecimento teórico sobre 
essa literatura. Será de grande importância neste trabalho a leitura de livros de autores negros 
e autores montesclarenses.

Procedimento Metodológico
Este trabalho será realizado através de leituras e análises de obras de autores negros que 
participam do Psiu Poético (evento literário realizado anualmente em Montes Claros e de 
repercussão nacional). Serão utilizados textos críticos e teóricos que discutam o assunto. Serão 
realizadas entrevistas com os escritores no intuito de saber de que forma eles utilizam a cultua 
afro para escrever seus poemas.

Resultado
O resultado que se deseja alcançar através dessa pesquisa é detectar se os escritores negros 
de Montes Claros, que participam ou participaram do Psiu Poético, utilizam suas raízes afro-
descendentes, como fonte de inspiração para escrita de seus poemas. Vale ressaltar que esse 
projeto encontra-se em fase de investigação, pretendendo-se crescer a cada novo Psiu Poético.
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Iniciação Científica 
 

Autor: 
Jader Santos Chaves

Orientadora: 
Jonice dos Reis Procópio

Na Pele a Marca da Submissão”: A 
Construção da Ideologia do Branqueamento 
e a Desvalorização das Heranças Histórica e 

Cultural do Povo Negro em Obras Científicas e 
Literárias Brasileiras (1900-1950)

Palavras chave: Racismo, submissão, branqueamento, relações raciais, historiografia, literatura.

Introdução
As idéias racistas presentes na construção historiográfica e no campo literário brasileiro da 
primeira metade do século XX, constitui o elemento fundamental de estudo, o qual também 
se encontra intrinsecamente ligado ao conceito do branqueamento racial e posteriormente a 
cristalização do preconceito e desvalorização da etnia negra.

Referencial Teórico
Do espaço da senzala a negritude passaria a freqüentar o pensamento racista.Essa construção 
da imagem de inferioridade da etnia negra  pode ser observada em obras científicas e literárias 
brasileiras, entre o começo e meados dos novecentos.Nessas obras, o elemento de distinção de 
dignidade sedimentava-se na”cor”,a qual estabelecerá a supremacia da ideologia branca e o 
desprestígio em relação às heranças histórica e cultural do negro.

Procedimentos Metodológicos 
A metodologia utilizada se fundamenta na pesquisa de espécie bibliográfica (obras acadêmicas 
brasileiras no campo historiográfico, literário e áreas afins) cuja análise contribuirá para a 
afirmação/contestação das idéias levantadas. Procurar perceber as nuances, os aspectos e os 
atos flagrantes de racismo, observado em algumas obras da literatura cientifica e ficcional 
produzidas na primeira metade do século XX. Ao analisar os textos acadêmicos, de natureza 
literária e cientifica estar-se a buscando compreender que princípios informam a prática dos 
autores e que resultados esses textos produzem.

Resultados
A expectativa que a pesquisa enseja se encontra relacionada a um diagnóstico qualitativo de 
elementos com conteúdo racista nas obras e análise da permanência dos mesmos na cultura 
nacional. Estabelecer os parâmetros do contexto atual do negro, mesclados ao pretérito 
(repousado no conhecimento historiográfico e literário) é uma tentativa de resgatar valores 
humanos, perdidos com o estabelecimento do preconceito racial entre os povos. Explicitar as 
marcas do racismo e de diferenciação social escamoteadas nas obras científicas e literárias 
produzidas no século XX em nosso país é uma forma de contribuir na construção de ações 
positivas de combate ao racismo e à exclusão étnica e social.
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Autora: 
Marcilene Virginia de Oliveira

Orientador: 
Bruno Terra Dias

Ações Afirmativas: Uma Analise do Sistema de 
Cotas da Unimontes, Eficácia e  Limitações

Palavra-chave: ações afirmativas, cotas,discriminação, afro-descendentes.

Introdução
Para mudar o status quo que estigmatiza e oprime certos segmentos sociais, surgem nos EUA 
políticas de Ações Afirmativas, visando a concretização da igualdade e a neutralização da 
discriminação. O presente trabalho pormenorizará o vestibular da Unimontes( que aderiu ao 
sistema de cotas,uma forma de ação afirmativa) especificadamente a categoria afro-descendente. 
A pesquisa será realizada no campus Prof. Darcy Ribeiro da Universidade Estadual de Montes 
Claros-Montes Claros- MG

Referencial Teórico
O referencial teórico será composto de obras, artigos, legislações, que serão utilizados ao longo 
do projeto servindo de norte para o entendimento das diferenças entre negros e brancos, e o que 
justifica a reserva de vagas para o ingresso no terceiro grau de afro-descendentes.

Metodologia
A metodologia a ser utilizada será entrevistas e questionários em uma abordagem quantitativa 
e qualitativa, que serão aplicados em alunos que ingressaram pelo sistema de reserva de vaga 
para afro-descendente, pró-reitores, diretores de departamentos e professores. Finda a aplicação 
serão produzidos e divulgados os relatórios que servirão para uma melhor percepção de como 
está sendo a aplicabilidade do sistema de reserva de vagas para afro-descendentes.

Resultado
O principal resultado almejado é detectar se existe ou não preconceito ligado à cor de pele 
no ambiente universitário; o entendimento da comunidade acadêmica acerca do sistema de 
cotas, quais as suas benéssias e limitações, fomentando a conscientização do relevante papel 
social desempenhado pelos afro-descendentes, combatendo manifestações ignóbeis do racismo 
e corrigindo efeitos prolongados e tenazes.
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Extensão Universitária 

Autores: 
Ana Paula de Santana Monteiro, Ana Paula Aurélio da Silva, Fernanda Faustino 

Ribeiro, Fernanda Felipe da Silva, Viviane Clemente da Costa

Orientador: 
Márcio Tadeu Ribeiro Francisco

Atividades de acadêmicos-bolsistas (projeto 
afroatitude) na “cidade do samba”

Palavras-Chave: CTA, DST, AIDS, UERJ, Afroatitude.

Introdução
O objetivo deste estudo é promover ações de cidadania e de prevenção às DST/AIDS com 
o intuito de esclarecer à população as formas de contágio e de proteção individual, através 
de materiais educativos (folders e preservativos) em conjunto com os Centros de Testagem e 
Aconselhamento (CTA).

Público-alvo e Localidade Geográfica
Trabalhadores dos barracões da cidade do Samba situada no Bairro da Gamboa, zona Portuária 
do Município do Rio de Janeiro (RJ).

Descrição das Atividades
Aplicou-se o Método descritivo e pesquisa qualitativa através de análise dos relatórios do 
projeto. A população compreendeu trabalhadores de barracões das escolas de samba, em pleno 
exercício de suas atividades, no mês de Fevereiro de 2006. Esses Barracões estão localizados 
na Cidade do Samba situada no Bairro da Gamboa, zona Portuária do Município do Rio de 
Janeiro. O Projeto Afroatitude é desenvolvido por docentes e alunos bolsistas que promovem 
intervenções de prevenção das DST/AIDS junto a esses trabalhadores nesses barracões. Além 
das orientações sobre promoção da saúde, são distribuídos kits de materiais educativos do 
Ministério da Saúde, com formatos tradicionais (papel A4) de bolso, como também, unidades 
de preservativos. Antes da intervenção, os acadêmicos bolsistas do Curso de Graduação 
em Nutrição da UERJ são capacitados para estas atividades visando alcançar o seu melhor 
desempenho.

Resultados
Os acadêmicos bolsistas participantes do projeto desenvolveram as funções de agentes 
multiplicadores de saúde, conseguindo a aceitação de 100% dos trabalhadores dos barracões da 
“Cidade do Samba”. O sucesso do Projeto Afroatitude Brasil reitera sua importância perante a 
população de trabalhadores da Raça Negra, promovendo o exercício da cidadania e a inclusão 
social com perspectivas de ampliação de suas atividades.
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Autoras: 
Rosângela S. Nascimento, Liliane D. Oliveira, Danielle C. Pereira 

Orientador: 
Luiza Cromack e Dulce Castro

Sala de Espera: Um outro olhar sobre a saúde

Palavras-Chave: sala de espera; atividade educativa; educação em saúde.

Introdução
Este trabalho visa demonstrar a importância da realização de atividades educativas em nossa 
prática, não só para a divulgação do projeto e troca de informações relacionadas à sexualidade, 
DST/Aids, racismo , como também na apropriação ativa e efetiva do ambiente da sala de espera 
pela comunidade para a melhoria da relação profissional de saúde-adolescente.

Público-alvo
A sala de espera, com os adolescentes e seus acompanhantes, é espaço fundamental para trocas 
e reflexões, momento de oportunidade, de aproximação de ambas as partes: comunidade e 
instituição.   Desta forma, podemos com atividades lúdicas, utilizando materiais educativos 
como livros, vídeos e materiais concretos, conversarmos e, principalmente, escutarmos os 
adolescentes.

 Descrição das atividades
A nossa metodologia educativa consiste na participação integral do indivíduo nas dinâmicas 
realizadas em grupo. Essa atividade participativa visa despertar o interesse e o debate sobre 
os diversos temas apresentados, compartilhando dúvidas e experiências para o conhecimento 
do outro e de si mesmo. Saber ouvir a demanda que nos é trazida constitui-se a base principal 
para a realização de nosso trabalho, pois só assim estaremos fazendo um projeto que consiga 
envolver e atender a todos.

Resultados
Com esse novo olhar, a sala de espera deixou de ser meramente um local ocioso onde o 
cliente apenas aguarda ser atendido para se transformar em um ponto essencial do processo 
de prevenção de doenças e de promoção à saúde, resultando em um espaço não só físico, 
mas de melhoria da qualidade de vida e de bem–estar.   Essa visão é a chave para a criação 
de uma consciência crítica para que cada participante consiga tomar suas próprias decisões; 
promovendo a formação de multiplicadores que facilitam a visibilidade da instituição como um 
todo e a adesão destes e de outros adolescentes ampliando o universo de nossa atuação.
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Autores: 
Jovelino Davson da Silva Maia, Marcelo Tavares da Costa , Priscila Amaral Seraphim 

Orientadoras: 
Dulce F. Castro e Luiza Cromack

Ecos do Projeto Brasil Afroatitude nos 
Programas de Saúde e Sexualidade do NESA 

– UERJ 

Palavras-Chave: adolescência, saúde, sexualidade, racismo, afroatitude.

Introdução
Segundo Foucault, “a organização dos conceitos cria um emaranhado de encontros e 
desencontros que requer, para seu enfrentamento, uma concentração de forças lógicas que 
nos permita destrinçar os valores ideológicos que subjazem em relação aos conceitos, para 
que se possa então entendê-los e se for o caso, refazê-los em benefício do progresso social”. 
Pensamos que o Afroatitude com a discussão de conceitos contribuiu, desta forma, nos espaços 
que trabalham com o tema sexualidade no NESA.

Público-alvo
ELOSS e PROSS são programas da atenção primária do NESA que envolvem  assistência, 
capacitação e pesquisa sobre saúde, sexualidade, prevenção de DST/ Aids . A inserção do 
Afroatitude nestes espaços trouxe significativas mudanças no enfoque das discussões e 
atendimentos, problematizando temas como preconceito e racismo no contexto da saúde 
pública.

Descrição das atividades
Foi realizada análise do questionário semi-dirigido aplicado ao público alvo do PROSS; 
observação comparativa sobre a pauta, o teor e a qualidade dos temas abordados nas reuniões 
de supervisão de estágio dos programas; inventário quantitativo de material informativo sobre 
raça e etnia/ sexualidade antes e depois da entrada do Afroatitude no NESA. Realizou-se 
também entrevista com coordenadores e estagiários dos programas ELOSS e PROSS e análise 
da criação e participação em eventos internos/ externos ligados a raça/etnia.

Resultados
A inclusão dos alunos do Afroatitude no cotidiano do ELOSS/PROSS a partir da capacitação, na 
assistência, nos debates e discussões realizadas trouxe mudanças significativas na abordagem 
dos adolescentes, nas discussões e no questionário aplicado no PROSS, introduzindo o item  
raça/etnia. Nas reuniões de supervisão sistemáticas entre bolsistas dos projetos e programas 
ELOSS/PROSS e Afroatitude a apresentação de trabalhos e troca de conhecimentos sobre o 
tema preconceito/racismo passou a ser abordado com maior freqüência. Houve um aumento 
no acervo de cartazes e panfletos relacionados a raça e discriminação racial discutidos e 
distribuídos à população.
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Autores: 
Gabriela da Silva e Silva, Quesia Vieira Pacheco Rodrigues, Vladimir Faria Machado. 

Orientadoras: 
Stella Taquette e Zilah Meirelles

Educação, Saúde e Identidade: Uma Análise da 
Inserção do Negro na Sociedade Brasileira

Palavras-Chave: saúde, população negra, educação, inserção, ações afirmativas.

Introdução
O objetivo deste trabalho é analisar de forma sucinta a inserção do negro na sociedade brasileira 
com enfoque nas áreas de saúde e educação. Uma das intenções é desmistificar o simbolismo 
do 13 de maio e as conseqüências de tal acontecimento sobre a sociedade brasileira, sobretudo  
na população negra.

Público-alvo e localização geográfica
A apresentação do trabalho fez parte do Seminário Negro e a Educação que aconteceu na 
Universidade Estácio de Sá/Campus Jacarepaguá destinado a  alunos e  professores.

Descrição de atividades
Para elaboração do trabalho o tema foi dividido em três campos temáticos: educação, saúde 
e a inserção do Projeto Afroatitude. O desenvolvimento do tema se deu através de pesquisa 
e  de reuniões periódicas entre os bolsistas. Na análise foram utilizados alguns livros e artigos 
que publicavam resultados de pesquisas feitas por importantes instituições  sobre a situação 
do negro na sociedade. Entre os livros estavam  Levando a raça a sério: ações afirmativas, 
Sociologia do Negro Brasileiro, Do Quilombo à Favela: a produção do “espaço criminalizado”, 
além de artigos como: A cor da morte: Causas de óbito segundo características de raça no 
estado se São Paulo e Mortalidade infantil segundo raça/cor no Brasil: o que dizem os sistemas 
nacionais de informação?, entre outros. Os dados de instituições como DIEESE e  o IBGE  
foram  essenciais para a conclusão do trabalho.

Resultados
Constatou-se que na área da educação o negro  teve seus direitos de acesso à escola negados 
através de um processo histórico em que a sociedade e o Estado, usando de mecanismos legais ou 
não, o pôs em desvantagem educacional, e por conseqüência social. Na área da saúde concluiu-
se que através do pensamento higienista do início do séc.XX legitimou-se a classificação da 
população negra como perigosa. Somente após 2001 na Conferência de Durban, a saúde da 
população negra torna-se pauta de discussão governamental. Por meio dessa análise justificam-
se a elaboração e implementação de políticas de ações  afirmativas como o Projeto Afroatitude, 
tendo em vista que a população negra, nesse contexto, foi marginalizada. 
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Relato de Experiência em Grupo Focal: 
Pesquisa qualitativa com adolescentes 

afrodescendentes femininas sobre DST/Aids

Palavras-chave: grupo focal; afrodescendentes; gênero; racismo; DST/Aids; sexualidade

Introdução
O presente estudo é um relato de experiência do grupo focal realizado com adolescentes 
afrodescendentes do sexo feminino acerca de suas vulnerabilidades relacionadas a sexualidade, 
DST/AIDS, gênero e discriminação racial; pertencente ao projeto intitulado “Estudo das 
representações sociais de saúde e doença de adolescentes femininas afrodescendentes sobre 
DST/Aids”. 

Público-alvo e localidade geográfica
Adolescentes afrodescendentes do sexo feminino entre 15 e 19 anos de idade residentes na zona 
norte da cidade do Rio de Janeiro. 

Descrição das atividades
Foi realizado um teste piloto no Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente (NESA/UERJ), 
com 15 jovens afrodescendentes sendo 05 promotoras de saúde da referida Instituição e 10 
de comunidades próximas. O roteiro de discussão contém os seguintes eixos temáticos: a) 
Sexualidade e DST/Aids, que tem por finalidade avaliar o valor atribuído ao sexo na vida 
dessas jovens, o grau de consciência da vulnerabilidade às DST/Aids, e o que as leva a ,mesmo 
conhecendo os riscos, exporem-se aos mesmos; b) Gênero, que visa avaliar a relação entre perda 
de valor pessoal e “perda” da virgindade, o grau de submissão da mulher aos desejos do outro 
– parceiro, família, grupo de iguais – e aceitação da infidelidade masculina ; c) discriminação 
racial, em que se busca verificar a percepção da jovem em relação ao racismo, se ele existe ou 
não e como se manifesta, e o grau de conhecimento em relação a movimentos organizados e 
sua participação nestes. 

Resultados
Por meio deste teste piloto pôde ser avaliado e validado o roteiro, e a metodologia que será 
utilizada para a pesquisa, que incluirá cerca de 700 adolescentes afrodescendentes, na faixa 
etária entre 15 e 19 anos, do sexo feminino, em 10 comunidades de baixa renda, na cidade do 
Rio de Janeiro, nos bairros de: Ipanema (Morros do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho), Flamengo 
(Morro Azul), Santa Teresa (Morro da Coroa), Vila Isabel (Morros do Macaco, Pau da Bandeira 
e Alto Simão), e Acari (Morros da Largatixa e Pedreira).
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Redescobrindo o Corpo

Palavras-Chave: corpo; consciência corporal; saúde; auto- conhecimento.

Introdução
O auto-conhecimento tem como intuito  ampliar a percepção da vida trazendo uma melhor 
qualidade às nossas relações, possibilitando viver de uma forma mais autêntica e saudável. A 
medida que despertamos nossa consciência corporal, começamos a perceber novas possibilidades 
para o desenvolvimento e exploração  de novas relações que podemos estabelecer com o corpo 
e o íntimo.

Público-alvo
No presente trabalho procuraremos abordar um pouco da experiência adquirida em nove meses 
do Programa Afroatitude, desenvolvido no NESA/ UERJ  pelo NESA e tendo como foco, 
jovens negras, moradoras de dez comunidades do Rio de Janeiro. Falaremos, especificamente, 
de como em nossas atividades foi   trabalhada a nossa consciência corporal.

Descrição das atividades
O nosso trabalho se desenvolve por meio de atividades educativas em grupos , internas ou 
externas ( em comunidades, escolas, etc), ou em atendimentos individuais onde são sempre 
abordados temas como sexualidades, gênero, etnia, DST, etc. Nessas atividades fica evidenciada 
a importância da consciência corporal. São utilizados procedimentos que buscam  um melhor 
auto-conhecimento, na medida em que somos estimulados, através de oficinas com dinâmicas, 
a conhecer o nosso corpo , saber a função dos nossos órgãos, como estes reagem a diferentes 
estímulos proporcionando-nos um auto-controle em nossa interação com o meio.

Resultados
Tivemos a percepção da importância que a consciência corporal amadurecida pode nos 
proporcionas. Pudemos sentir que, explorando o próprio corpo de formas diferentes e 
descobrindo novas funções, é possível ir além de idéias pré-estabelecidas, fixas e de construção 
convencional. Trabalhou-se diretamente com 12 promotores adolescentes de comunidades 
diferentes, onde estes atuavam como interventores proporcionando que temas como DST, 
gênero , identidade, sexualidade, fossem  apresentados aos seus grupos.   Descobrimos no 
contato com os jovens , que muitas vezes achamos que conhecemos o nosso corpo quando 
o que possuímos, é uma mera consciência estrutural, no entanto a condições funcionais são 
deixadas de lado até mesmo por convenções sociais. Percebemos a importância da consciência 
corporal amadurecida para nossa saúde, auto-estima e melhor qualidade de vida.
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Fundamental de Atuação
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Introdução
O presente trabalho visa relatar a atividade de extensão do Projeto Brasil Afroatitude/RJ com 
o Adolescentro Paulo Freire (SMS/Rio). A atividade contribui na formação de promotores 
em saúde, discutindo raça/etnia, buscando facilitar seu acesso a promoção e educação para 
população negra, em especial a mulher negra adolescente.

Público-alvo
Adolescentes promotores de saúde do Adolescentro Paulo Freire, Rocinha, Rio de Janeiro.

Descrição das atividades
Utilizou-se como referencial teórico textos sobre vulnerabilidade (Werneck) ; cidadania e 
prevenção de HIV/AIDS (Carvalho) e feminização do HIV/AIDS (Bastos), e vídeos sobre 
AIDS, comportamento e transmissibilidade (SES SP,1997) e AIDS no casamento, relações 
extra conjugais, preservativos(ABIA,1994). A formação de promotores de saúde implica em 
intervir em espaços diversificados da comunidade, necessitando para tal metodologia específica. 
Optamos por utilizar dinâmicas de grupo, leitura de textos e exibição de vídeos. Estas atividades 
proporcionaram debates sobre sexualidade, gênero, sexismo, raça/etnia, identidade, racismo, 
saúde, violência, racismo institucional, políticas públicas e ações afirmativas. Possibilitando 
assim, favorecer o protagonismo dos adolescentes promotores de saúde, a partir da desconstrução 
de mitos que envolvem as questões de raça/etnia e saúde. Desta forma, buscamos construir e 
propiciar um novo entendimento em saúde, que vise à promoção da equidade racial.

Resultados
A troca realizada neste grupo tem se materializado na forma de intervenções em diversos 
espaços da Rocinha e em outras comunidades, trabalhando na desconstrução da naturalização 
do racismo e do mito da democracia racial. Através da abordagem de temas complexos 
e não habituais, contribui-se na construção da própria identidade, onde os jovens passam a 
protagonizar a sua história, percebendo-se vítimas do racismo, da exclusão social, da violência 
e da marginalização. Assim, busca-se contribuir para o desenvolvimento da autoconsciência 
comunitária, onde os jovens percebem a importância em fazer e ser parte dessa sociedade que 
a todo tempo insiste em invisibilizá-los. 
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A Vulnerabilidade da Mulher Negra 
Adolescente na Cidade do Rio de Janeiro

Palavras-Chave: vulnerabilidade; mulher negra; adolescente.

Introdução
A nossa pesquisa busca investigar a vulnerabilidade da mulher negra adolescente no Brasil, 
em especial no Rio de Janeiro, tendo em vista a interseccionalidade que atinge esse universo. 
Tal fato se evidencia com a feminização, empobrecimento, e enegrecimento da epidemia de 
HIV/Aids. Com isso, nortear políticas públicas no avanço de eqüidade na atenção à saúde da 
adolescente negra.

Público-alvo
Profissionais da área de saúde, adolescentes atendidos no NESA, jovens e adolescentes de 10 
comunidades já definidas, e toda comunidade acadêmica.

Descrição das atividades
Criou-se um Grupo de Trabalho que consistiu no levantamento de referencial bibliográfico, 
organização de seminários, análise e discussão de temas como saúde, raça/etnia, identidade, 
racismo ações afirmativas, sexismo, gênero, sexualidade; desenvolvimento e apresentação de 
trabalhos acadêmicos. 

Resultados
As discussões no GT resultaram na realização da I Jornada sobre Discriminação Racial, 
Violência, Gênero e Saúde na Adolescência, onde profissionais da área de saúde e demais 
participantes, juntamente como o grupo Afroatitude e os Palestrantes, refletiram a cerca da 
universalização no atendimento, que exclui a população negra por negligenciar o racismo. A 
reflexão teve como desdobramento a inclusão do quesito raça/cor no questionário de atendimento 
de adolescentes que procuram o NESA e na elaboração do instrumento de pesquisa que será 
aplicado em adolescentes e jovens das comunidades em que atuamos, apontando que o racismo 
é uma das causas da vulnerabilidade da mulher negra.
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Identificação e Auto-Estima nos Adolescentes 
Afro-Descendentes: Seus Direitos e Deveres

Palavras-Chave: Adolescentes, identidade, auto-estima, modelo, conscientização.

Introdução
O presente trabalho visa abordar questões referentes à população adolescente afro-descendente 
no Brasil, através do olhar e da escuta cuidadosos. Para tal, partiremos do entendimento das 
construções subjacentes do construto identidade, como por exemplo, os direitos e deveres 
no papel de cidadãos, tendo como foco a auto-estima. Como forma de contribuição para este 
trabalho, apoiamo-nos em materiais elaborados pelo Ministério da Saúde, assim como autores, 
entre os quais estão: Gomes, Nilma L. A (1995); Cavallero, E. S. (2000); Vasconcelos, V.M.R. 
(2002); Silva, C. D. (1995), Jaime José da (2002), Berger e Luckman (1987), Vygotsky, L.S. 
(1994).

Público-alvo
Adolescentes atendidos nos programas do NESA.

Descrição das atividades
A capacitação inicial e apresentações de trabalhos realizados por bolsistas do projeto Afroatitude 
foram utilizados como ferramentas ao longo dos trabalhos, desta maneira, encarados aqui 
como parte integrante dos procedimentos metodológicos. Os mesmos supervisionados e 
acompanhados pela coordenação. O projeto Afroatitude interage com outros dois projetos, Eloss 
e Pross, pertencentes ao NESA. Ambos nos trouxeram através de sua rotina de funcionamento e 
de suas entrevistas com adolescentes subsídios para este trabalho.

Resultados
Como elaboração final, tornou-se possível corroborar a hipótese inicial de que a formação 
da identidade nos adolescentes afro-brasileiros ocorre de maneira diferenciada. No Brasil o 
que se aproxima do modelo europeu é considerado positivo, opostamente ao modelo africano 
considerado negativo. Isso se reflete nos adolescentes moradores de comunidades, participantes 
do projeto, já que a partir de uma identificação positiva dos mesmos, nas atividades dos 
projetos, observa-se como resultado um aumento de sua auto-estima, gerando uma maior 
conscientização dos seus direitos e deveres na sociedade nos âmbitos político, civil, econômico, 
social e cultural.
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O Perfil do Adolescente Negro Atendido 
no Programa de Orientação em Saúde e 
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Introdução
Tendo em vista que grande parte da população brasileira é negra ,preta ou parda, (IGBE, 2000) 
este trabalho visa estudar o perfil do adolescente negro que procura o Programa de Orientação 
em Sexualidade, Saúde e Distribuição de Preservativos, do NESA/UERJ durante parte do 
período em que bolsistas do Afroatitude participaram do programa. Através de estudos e textos 
discutidos visando à capacitação para o atendimento do adolescente, notamos que a população 
afro-descendente é marginalizada e as maiores incidências de algumas doenças estão neste 
público. Isto se deve à herança histórica decorrente do processo de escravidão, no qual esta 
população vem sendo brutalmente discriminada até os dias de hoje, trazendo esta realidade 
como conseqüência.

Público-alvo
Estes dados foram obtidos no período de janeiro a junho de 2006, através de um questionário 
aplicado pelos bolsistas do NESA, incluindo aqueles do Afroatitude, durante o atendimento 
individualizado aos adolescentes (12 a 21 anos). 

Descrição das atividades
O referido questionário aborda questões sobre autodeclaração da raça/etnia, incidência de DST, 
sexualidade, métodos contraceptivos, bem como nível sócio econômico, de onde foram retiradas 
as bases para a realização deste trabalho. Ao final do atendimento faz-se a demonstração da 
colocação dos preservativos e sua distribuição ao adolescente, caso desejado.

Resultados
Observou-se a dificuldade do público alvo em se identificar e se declarar afro-descendente, 
fato que aponta a necessidade de continuidade nas ações de políticas afirmativas. Quanto à 
incidência de DST, há uma dificuldade dos adolescentes reconhecerem os sinais e sintomas e 
associá-los à possibilidade de DST. A obtenção de preservativos é o que mais motiva a procura 
do serviço. O programa tem demanda de todo o Estado do Rio de Janeiro e grande parte estuda 
em colégios públicos próximos, por isso faz-se necessário a ampliação destes serviços para 
garantir o acesso ao principal insumo na prevenção de DST/HIV.
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Conscientização e informação sobre DST/Aids 
através da educação em saúde

Palavras-Chaves: UERJ, saúde, DST, AIDS, Afroatitude

Introdução 
No dia 18 de fevereiro de 2006, das oito horas da manhã ao meio-dia, bolsistas do Projeto 
Afroatitude da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), representados por alunos 
da Faculdade de Enfermagem, realizaram ação preventiva e de conscientização popular com 
relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS.

Público-alvo e Localidade Geográfica 
A população foi selecionada pela Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA), sendo 
realizado treinamento no Teatro Odylo Costa Filho – Campus UERJ, Maracanã, na cidade do 
Rio de Janeiro.

Descrição das Atividades 
Essa ação foi realizada no Teatro Odylo Costa Filho, localizado no Campus Maracanã da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, visando a capacitação para a função de segurança do 
Sambódromo, durante o desfile das Escolas de Samba do Estado do Rio de Janeiro, no carnaval 
2006.  Foi utilizada essa oportunidade para uma orientação dos seguranças  e distribuição de 
folhetos informativos e preservativos, objetivando a prevenção das DST/AIDS.

Resultados 
Os resultados reforçaram a importância das ações de prevenção da saúde, desenvolvidas 
por acadêmicos de enfermagem, e sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida da 
população.  Pontos positivos foram alcançados, como a grande aceitação do público-alvo, bem 
como a possibilidade de sanar as dúvidas quanto aos locais de realização de teste para HIV 
– Centro de Testagem e Aconselhamento e o uso correto de preservativos nas diversas formas 
de relações sexuais. 
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O impacto da mídia e dos artistas na 
conscientização da população

Palavras-Chaves: UERJ, Vista-se, DST, AIDS, Afroatitude

Introdução
Para o lançamento das ações de prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSRs) e 
AIDS no carnaval 2006, foi realizada uma reunião social com feijoada realizada pelo Projeto 
“Só alegria vai contagiar neste carnaval”, em parceria com os bolsistas do Projeto Brasil 
Afroatitude da FENF/UERJ e os bolsistas do Projeto Brasil Afroatitude do NESA (Núcleo de 
Estudos da Saúde do Adolescente), do Hospital Universitário Pedro Ernesto - HUPE.

Público-alvo e Localidade Geográfica
Autoridades do Governo, Artistas negros, representantes de diversas agremiações, realizado no 
Centro Cultural Cartola, no Morro da Mangueira na cidade do Rio de Janeiro.

Descrição das Atividades 
O evento contou com a presença da Ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, 
Nilcéa Freire, com o Secretário Executivo do Ministério da Saúde – ministro em exercício, José 
Agenor Alves da Silva, do Diretor do Programa Nacional de DST/AIDS, Pedro Chequer e de 
artistas negros como, os cantores Emílio Santiago, Netinho, Sandra de Sá, Ivo Meireles; atores 
e atrizes, como: Isabel Filardis, Zezé Mota, Antônio Pitanga, Rocco Pitanga, Thaís Araújo; 
a rainha da bateria da Portela, Adriana Bombom, entre outros artistas e representantes das 
diversas agremiações do Estado. A presença dos artistas e das autoridades políticas, apoiando 
essa ação estratégica repercutiu positivamente na mídia: jornais, como O Globo (13/02/2006), 
Estadão (13/02/2006), Jornal do Brasil (13/02/2006), o informativo mensal Notas Positivas 
(05/03/2006); jornais da internet como Último Segundo (12/02/2006) e Jornal da Mídia 
(12/02/2006); rádio, como Radiobrás (13/02/2006) e CBN (13/02/2006); e televisão como o 
RJ TV (Rede Globo - 13/02/2006) e Notícias do Rio (Rede TVE - 13/02/2006). A repercussão 
foi muito positiva, pois veiculou de forma expressiva a marca “Vista-se”, presente em todos 
os materiais distribuídos aos presentes (camisas, bandanas, folhetos e cartazes). Esses artistas 
negros que possuem uma identificação maior com o público acabaram por ressaltar de forma 
mais eficiente e convincente a importância do uso da camisinha através da mídia.

Resultados 
Os resultados positivos do evento ressaltaram a importância da presença dos artistas, associada 
a uma excelente veiculação da mídia, como impacto de comunicação e meio de divulgação da 
prevenção das DST/AIDS. 
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A enfermagem obstétrica no atendimento pré-
natal de baixo risco

Palavras-Chaves: Enfermagem obstétrica, ensino, extensão, saúde da mulher, HIV.

Introdução
Este Projeto de Extensão é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde / RJ, atuando no 
Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão.  Seu objetivo é servir como campo para 
desenvolvimento da assistência, extensão e pesquisa, auxiliando na reflexão e construção de 
novos conhecimentos e tecnologias.

Público-alvo e Localidade Geográfica 
Gestantes portadores do vírus HIV, que realizam pré-natal no Centro Municipal de Saúde 
Milton Fontes Magarão, na cidade do Rio de Janeiro.

Descrição das Atividades 
Baseia-se nas diretrizes do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, e no Projeto 
Político-Pedagógico do currículo mínimo do Curso de Graduação em Enfermagem da UERJ 
que usa a formação do enfermeiro com perfil técnico, reflexivo e transformador da sua prática.  
A partir da abordagem quantitativa e qualitativa.  Neste cotidiano do desenvolvimento da 
consulta de enfermagem pré-natal, a enfermagem obstétrica, vivencia o atendimento as 
gestantes portadoras do vírus HIV.

Resultados
Atualmente, cerca de 80% da população feminina encontra-se na faixa etária entre 24 e 29 
anos, ou seja, em idade reprodutiva, conseqüentemente a uma maior incidência de gestantes 
HIV positivo nos serviços de saúde.  Um outro dado relevante é que a maior incidência de 
mulheres descobre serem portadores do vírus HIV na realização do exame pré-natal.  Constata-
se um crescimento do número de casos de gestantes portadores do vírus HIV, que deverão estar 
sendo atendidas pelos profissionais de saúde no acompanhamento pré-natal, parto ou puerpério.  
Esta situação nos faz refletir sobre a problemática do profissional de saúde, especificamente 
a enfermeira obstétrica, ao receber essa gestante, tendo que lhe comunicar o resultado do 
teste sorológico positivo nesse período de sua vida onde alguns medos e a sensibilidade estão 
aflorados, sendo este um momento único e singular no processo gestacional.   
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Educar para elevar a auto-estima da mulher 
negra
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Introdução
Pesquisas recentes mostram que a população negra ainda é alvo de racismo no Brasil, e a 
mulher negra é a que mais sofre, pois existem questões que diferem na relação da mulher negra 
na sociedade. A mulher negra recebe menos que a mulher branca e menos que o homem. Há o 
crescimento das DST nas mulheres negras, já que estas são as que possuem menos acesso às 
informações e as que mais sofrem para receber atendimento e recursos pra a manutenção do seu 
bem-estar físico, mental e social.

Objetivos
Mostrar a importância da inserção do Projeto Afroatitude nas comunidades e a sua co-
participação em relação à conscientização da mulher negra quanto as diversas formas de 
violência e discriminação que advém dos tempos coloniais do nosso pais. 

Descrição das atividades
Através do Projeto Afroatitude nas comunidades, foram discutidas questões como a violência 
de gênero, racismo, discriminação da mulher negra  no acesso a educação, ao trabalho e à saúde 
e a repressão da identidade do povo negro, bem como as formas de violência contra a auto-
estima da mulher negra e a vulnerabilidade, permitindo provocar reflexões quanto a estratégias 
para  soluções destas questões. Desmistificar o racismo através do conhecimento da Historia 
do povo Afrodescendente e suas contribuições na construção do Brasil, além das discussões 
sobre funcionamento do corpo, métodos de contracepção e prevenção das DST foram temas 
de destaque.

Resultados
Os assuntos discutidos nas dez comunidades envolvidas no Projeto Afroatitude trouxeram uma 
perspectiva de mudança entre as mulheres que participaram . O conhecimento adquirido em 
relação à prevenção de DST/HIV, relações de gênero e racismo, permitem que a mulher negra 
adquira elementos que contribuem para o enfrentamento das desigualdades raciais e de gênero. 
O conhecimento de seus direitos legais e do processo histórico que envolve estas desigualdades 
proporciona a mulher negra uma maior consciência do seu papel na sociedade e dá a elas 
instrumentos para que lutem para afirmação de sua identidade. 
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Iniciação Científica 
 

Autores: 
Elisia Flores Rodrigues, Izabela de Faria Batista

Orientadores: 
Márcio Tadeu Ribeiro Francisco; Luciane Marques; Araci Carmen Clos

A percepção das mulheres negras acerca da 
contribuição da atividade educativa de grupo 
na redução da vulnerabilidade as DST/Aids

Palavras -Chave: Vulnerabilidade, DST/AIDS, mulheres negras.

Introdução
O estudo tem como objetivo geral investigar a percepção das mulheres negras acerca da 
contribuição da atividade educativa de grupo na redução da vulnerabilidade às DST/AIDS. São 
objetivos específicos: verificar as repercussões do diagnóstico das DST/AIDS na vida dessas 
mulheres e analisar as dificuldades por elas vivenciadas com vistas ao tratamento e a promoção 
da saúde.

Referencial Teórico
Princípios e Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Mulher e do Programa 
Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde.

Metodologia
Foi aplicada a pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. O estudo foi desenvolvido com 
mulheres negras que freqüentam as reuniões da atividade educativa do Planejamento Familiar, 
do Centro Municipal de Saúde Milton Fontes Magarão, localizado no bairro do Engenho 
Novo, na cidade do Rio de Janeiro, no período de agosto a novembro de 2005. Essas reuniões 
educativas davam ênfase às questões de gênero e aos métodos anticoncepcionais existentes e 
foram utilizados materiais de apoio como panfletos, moldes de acrílico e borracha, manuais e 
pôsteres.

Resultados
Foram considerados pontos positivos: a grande integração e o aprendizado das participantes, 
a transformação das ouvintes em multiplicadoras dessas informações, o esclarecimento 
e o posterior uso da anticoncepcional mais adequado para o seu organismo. Foram pontos 
negativos: a incompreensão de seus parceiros diante do método escolhido e a reduzida 
disponibilidade destes para a participação nas reuniões. Considerando que a população negra 
tem mais dificuldades de acesso aos serviços de saúde em geral, é preciso democratizar este 
acesso, viabilizando seu pleno exercício de cidadania. 
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Extensão Universitária 

Autor: 
André Luís Macêdo Almeida 

Orientador: 
Cláudio Eduardo Felix dos Santos 

Antena-Afro

Palavras-chave: afrodescendentes, preconceito, cultura, realidade, superação.

Introdução 
O projeto Antena Afro iniciou suas atividades no dia 26 de abril de 2006, sendo veiculado na 
Rádio Comunitária VIDA FM, na cidade de Irecê. Trata-se de um programa de rádio semanal, 
com duração de quinze a vinte minutos que aborda questões ligadas a afrodescendência. 

Público-alvo e localidade geográfica 
Estudantes afrodescendentes da microrregião de Irecê, o que não exclui uma linguagem que 
atinja, também, pessoas ligadas a movimentos sociais, ong`s, conselhos municipais, etc. 

Descrição das atividades
Os temas dos programas surgem a partir de pesquisas fundamentadas numa abordagem 
histórico-dialética, partindo da realidade local identificada por meio de pesquisa de campo junto 
a populares, estudantes, professores e algumas autoridades, cotejando com os problemas mais 
gerais do movimento negro. Os três primeiros programas referenciaram temas identificados 
como mais urgentes a serem abordados de acordo com as demandas locais. Baseada em  coleta 
de dados, a equipe Antena-Afro realizou pesquisas bibliográficas e na Internet que viabilizaram 
a redação dos textos gravados. Durante a implementação do projeto, o grupo de trabalho 
percebeu que não há interesse, por parte da sociedade ireceense, nos temas que dizem respeito 
à cultura negra e afrodescendente. 

Resultados 
Os primeiros resultados apontam para uma a boa receptividade do programa. Os ouvintes 
demonstram satisfação com a linguagem utilizada. Assim, no atual estágio do projeto, nos 
dedicamos a fomentar o debate para então provocar uma possível identificação. Para isso, num 
segundo momento, buscaremos uma maior aproximação com os estudantes afrodescendentes 
da rede pública local para ampliar este debate que levará a identificação das demandas que 
possibilitarão a criação de ações afirmativas na perspectiva da luta pela superação dos 
preconceitos e do estranhamento à pessoa humana. 
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Autores: 
André Sampaio dos Santos; Luiz Alberto Magalhães Dourado; Maria Eliene Coelho 

Guimarães. 

Orientador: 
Prof. Adj. José Fernando Bibiano Melo 

Estudo das espécies mais comercializadas e da 
freqüência de ocorrência ao longo do ano na 

região do Semi-Árido, Juazeiro-BA

Palavras-chave: comercialização, peixe, semi-árido

Introdução
Já foram identificadas 152 espécies de peixes nativos da bacia do Rio São Francisco, das quais, 
muitas são coletadas na região de Juazeiro-BA. Entre as espécies nativas mais importantes nos 
rios e lagoas naturais da bacia destacam-se as migradoras: Prochilodus marggravii, Salminus 
brasiliensis,  Pseudoplatystoma corruscans e outras. A aqüicultura e a pesca praticada na região 
do semi-árido, em Juazeiro-BA, apresentam importância econômica e fonte de renda para várias 
famílias, devido a isto, é necessário estudos para avaliar a situação da comercialização da carne 
de peixe.

Público-alvo e Localidade Geográfica
 População do semi-árido

Descrição das atividades
Devido a esta importância e disponibilidade de espécies de interesse comercial existentes, nosso 
objetivo foi avaliar quais as espécies mais comercializadas e a ocorrência delas ao longo de um 
ano (junho de 2005 à maio de 2006). Para realização deste estudo elaboramos um questionário 
com questões objetivas, o qual foi aplicado na colônia de pescadores da cidade de Juazeiro, no 
período de 12 meses.

Resultados
Os resultados obtidos em nosso trabalho apontam 8 espécies de peixes que são as mais capturadas 
e comercializadas nesta região do Rio São Francisco (Pacu - Piaractus mesopotamicus; Piau 
– Leporinus elongatus, Curimatã – Prochilodus sp; Cari - Hypostomus sp; Dourado – Salminus 
brasiliensis; Mandi – Pimelodus maculatus; Cascudo - Rhinelepis aspera; Tilápia – Oreochromis 
sp). O pacu, piau, curimatã, dourado e mandi apresentaram maior disponibilidade e captura 
entre os meses de abril e agosto. O cari e a tilápia obtiveram freqüência baixa, sendo de abril 
a agosto, e ao longo do ano, respectivamente. Concluímos que a comercialização destas oito 
espécies de peixes depende da disponibilidade e da época de captura ao longo do ano. A 
periodicidade da carne de peixe no mercado poderá afetar o consumo.
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Autora:
 Clara Silva rocha

Orientador: 
José Antônio Carneiro Leão

Conte o Mito mas Deixe O Quilombo Viver

Palavras chaves: Manutenção – Dignidade – Direito - Vida

Introdução
Este texto é um relato de experiência que tem por objetivo trazer uma reflexão para aqueles 
que pesquisam e se apropriam dos conhecimentos das culturas populares e nada fazem por ela, 
assim como chamar a atenção para os responsáveis pelas comunidades quilombolas tomarem 
providencia para a manutenção da dignidade de um povo de uma raça que muito lutou e 
trabalhou para a construção de um país, não só com a força de seu trabalho, mas também com 
a sua riqueza cultural, comunidades estas que se encontram em estado de abandono.

Publico Alvo e Localidade Geográfica

Comunidade Remanescente de Quilombo localizado no Subdistrito de Barra do Parateca - 
Carinhanha Sudoeste da Bahia as margens do Rio São Francisco.

Descrição das Atividades
Conhecer a Comunidade: Local e pessoas, visualizar e registrar as manifestações culturais 
especialmente as danças desta comunidade que apesar de tantas riquezas culturais vem 
morrendo a cada dia com doença de Chagas, problemas cardíacos, hipertensão entre outras. 
Esta comunidade já recebeu certificado de remanescente de quilombo, porém a estrutura que 
deveria haver naquele local não existe o que fere aos princípios do direito a igualdade: O artigo 
5º da Constituição da República ao dispor sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, 
afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. O que não se aplica naquela comunidade. Eles precisam 
de cuidados com a saúde, pois sem saúde o direito a vida fica comprometido, precisam também 
de educação, pois sem esta fica inviável a construção de uma nação democrática.

Resultados
È muito importante um trabalho que registre e que valorize a cultura daquele povo, mas 
também é importante que se mantenha a dignidade e integridade dessas comunidades, pois 
não vale a pena guardar a memória em vídeos documentários e deixar morrer um povo, seres 
humanos que merecem respeito e fazer valer seus direitos conforme o artigo 5º da Constituição 
da República. Portanto é importante contar a historio de um povo, de uma comunidade, mas 
também é importante deixar que ela viva, pois a cultura de um povo se mantém viva quando ela 
esta viva. Não conte um mito conte a história.
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Autores: 
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Orientador: 
Lindete Míria Vieira Martins

Inoculação de feijão de corda para agricultores 
familiares da região do semi-árido baiano

Palavras-Chave: Agricultura familiar, semi-árido, caupi, rizóbio.

Introdução
O feijão de corda (Vigna unguiculata (L.) Walp), também conhecido com caupi ou feijão 
fradinho, é uma cultura importante para a agricultura familiar. Porém, nos sistemas de produção 
deste segmento agrícola a produção da cultura, em geral, é baixa em conseqüência do pouco ou 
mesmo nenhum uso de tecnologia adequada ao cultivo. A inoculação de sementes de feijão com 
bactérias do gênero Rhizobium é uma tecnologia capaz de elevar a produtividade dessa cultura 
de maneira sustentável.

Público-alvo e Localidade Geográfica
Grupo de agricultores familiares da região de Juazeiro - BA. 

Descrição das Atividades
Este trabalho foi realizado com o objetivo de sensibilizar agricultores da região de Juazeiro - BA 
acerca da contribuição dos processos microbiológicos e da Fixação Biológica de Nitrogênio 
(FBN), através da inoculação das sementes, para o aumento da produção do feijão de corda. 
Assim, foi montado um experimento em área do Campus III da UNEB – Juazeiro – BA para 
servir como unidade demonstrativa. Foram avaliados oito tratamentos: cinco inoculados com 
estirpes de bactérias especificas para o feijão de corda, dois tratamentos adubados com uréia e 
uma testemunha (isento de inóculo e de uréia). O desenvolvimento das plantas foi acompanhado 
por um produtor que foi treinado para identificar as unidades fixadoras de nitrogênio (nódulos) 
e a verificar se a fixação ocorreu de forma eficiente.

Resultados
No final do cultivo foi feita a comparação das produtividades de grãos e verificou-se que as 
plantas dos tratamentos inoculados tiveram um ganho de produção em torno de 25 % em 
relação à testemunha. Levando em conta que para inocular 50 Kg de sementes o produtor 
gasta em média R$ 3,00 por pacote de inóculo, esse incremento na produção torna a prática da 
inoculação viável. Ao final do trabalho pôde ser observado que é possível aumentar a produção 
de suas áreas cultivadas com feijão de corda adotando uma técnica prática, barata e que torna 
os solos mais sustentáveis.
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Autor: 
Luciano Robson de Santana Cachoeira

Orientadora: 
Idália Helena Santos Estevam

Coleta comunitária de lixo reciclável – vidro

Palavras-chave: reciclagem, coleta seletiva, lixo, comunidade.
 

Introdução 
Observando que todo o vidro consumido pode ser reciclado, e que não há uma política adequada 
de coleta deste material, assim como de outros tipos de material reciclável, esse projeto visa 
promover uma política efetiva de coleta seletiva de vidro reciclável na comunidade trabalhada.

Público-alvo e localidade geográfica 
Estudantes do 1° ano do colégio Polivalente do Cabula e a comunidade da qual esses estudantes 
façam parte. Na cidade do Salvador, redondezas da universidade e colégio.

Descrição das Atividades 
Pesquisa bibliográfica, com o objetivo de identificar a composição química do vidro, o 
processo químico envolvido na reciclagem e os benefícios ambientais e sociais desta atividade. 
Elaboração de material didático (apresentação em powerpoint) . Apresentação de palestra no 
colégio referido acima, bem como no curso pré-vestibular social Milton Santos no bairro do 
IAPI. Acompanhamento junto aos alunos do colégio no intuito de implantar a política de coleta 
seletiva. Apresentação de materiais recicláveis aos mesmos alunos com o objetivo de criar-se 
uma identificação com este tipo de material. Visita ao Galpão de coleta seletiva e reciclagem da 
empresa Veja.

Resultados 
Após realização de pesquisa bibliográfica, foi efetuada a elaboração de material para 
apresentação no formato powerpoint. Foram ministradas duas palestras: uma no Colégio 
Polivalente do Cabula e outra no curso pré-vestibular social Milton Santos no IAPI. O trabalho 
teve continuidade com o acompanhamento junto à turma do Colégio Polivalente, no intuito 
de ser estendido à comunidade vizinha dos alunos, com alguns destes demonstrando bastante 
interesse no prosseguimento do projeto. Infelizmente esbarramos em algumas dificuldades, 
pois atualmente a direção do colégio não está disponibilizando algum horário da turma para 
serem desenvolvidos os trabalhos.



Brasil Afroatitude: Primeiro Ano do Programa
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde - Programa Nacional de DST/ Aids102

Autores: 
Verônica de Jesus Rodrigues, Victor Maciel do Nascimento, Maria Eliene Coelho Guimarães 
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Estudo do perfil do consumidor da carne de 
peixe na região do semi-árido na cidade de 

Juazeiro-BA

Palavras-chave: diagnóstico, consumidor, peixe

Introdução
No Brasil existem diferentes padrões de consumo de pescado per capta (Kg/hab./ano), em 
função da região, atingindo valores de 13,9 em Belém e apenas 1,074 em Goiânia (Pesquisa de 
Orçamento Familiar – POF 1995-1996, IBGE1). Além da influência da região, o consumo tem 
apresentado diferenças em relação às classes sócias. Embora, a comercialização da carne de peixe 
seja acentuada nesta região de juazeiro, existem poucas informações em relação ao consumo. 
Nosso objetivo foi avaliar e comparar o consumo de peixe nas diferentes classes sociais.

Público-alvo e Localidade
População brasileira

Descrição das atividades
Para realização deste estudo elaboramos um questionário com questões objetivas, o qual 
foi aplicado em diferentes bairros de classe baixa, média e alta na cidade de Juazeiro. Foram 
realizadas entrevistas em domicílios familiares aleatoriamente. As informações foram coletadas 
e plotadas para posterior analise estatística descritiva. 

Resultados
Verificamos em nosso trabalho que o principal motivo que leva o consumo da carne de peixe 
pelas famílias é o sabor, sendo apontado pelas famílias de classe baixa 53,85%, classe média 
50,00% e classe alta 56,25%. O segundo motivo que leva o consumo é a saúde 30,77%, 33,33% 
e 43,75% respectivamente. Quanto a periodicidade no consumo da carne de peixe, observamos 
que o maior consumo ocorre semanalmente em todas as classes sociais, sendo 40% na classe 
baixa, 33,33% na classe média e 44,445 na classe alta. A segunda maior freqüência de consumo 
ocorre quinzenalmente, 20,00% na classe baixa, 33,33% na classe média e 33,33% classe alta. 
Concluímos que o consumo que o sabor da carne de peixe é fundamental para estimular o 
consumo independente da classe social e que a periodicidade de consumo da carne pode varia 
entre classe sociais.
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Iniciação Científica

Autor: 
Amilton Alves de Souza

Orientador: 
Marco Antonio Matos Martins

Mapeamento das Comunidades Negras no 
Recôncavo Sul da Bahia 

Palavras-chave: Comunidades Negras; Recôncavo Sul; Quilombo; Identificação; Banco de dados.

Introdução 
O objetivo deste projeto é realizar um levantamento das comunidades negras localizadas 
na Região do Recôncavo Sul da Bahia, com vista à constituição de um banco de dados. Sua 
realização visa recolher informações que subsidiem a elaboração e implantação de políticas de 
intervenção junto a estas comunidades. 

Referencial Teórico
Até o momento a pesquisa está fundamentada exclusivamente na identificação e recolha de 
dados junto às comunidades localizadas, para isto tomamos de empréstimo procedimentos de 
coleta e observação comuns às pesquisas em Antropologia e Sociologia: a coleta de informações 
foi realizada por meio de uma entrevista estruturada com às principais lideranças e foram feitas 
visitas de observação junto às comunidades.

Procedimentos Metodológicos
O projeto foi dividido em três etapas: a) Identificação das comunidades rurais e urbanas, ou seja, 
comunidades quilombolas, casas de candomblés, grupos de capoeiras etc; b) Pesquisa de campo: 
coleta de dados nas comunidades quilombolas de Alto do Morro, São Roque dos Macacos, 
Terra Seca e nos candomblés de Santo Antonio de Jesus, com aplicação de questionário junto 
às lideranças; c) confecção do banco de dados, a ser iniciado ao fim do processo de coleta de 
dados. Foram também contatadas Ong’s e órgãos públicos (INCRA, Fundação Palmares etc.) 
para a coleta de informações referentes a comunidades quilombolas.

Resultados
Por estar ainda em andamento, os resultados alcançados por está pesquisa são parciais, sendo 
possível apontar a existência de 29 agrupamentos rurais em 5 municípios do Recôncavo Sul 
(Sto Antonio de Jesus, Maragogipe, São Félix, Cachoeira e Milagres), e cerca de 6 terreiros de 
candomblé na cidade de Santo Antonio de Jesus. Na análise parcial dos questionários, entrevistas 
e observações de campo, conclui-se que todas as comunidades rurais sobrevivem da agricultura 
tradicional de subsistência, com ênfase na produção de mandioca, apresentando problemas 
de infra-estrutura ligados às áreas de saneamento básico e fornecimento de água tratada. A 
notória ausência de serviços públicos de saúde voltados a estas comunidades aumenta o grau de 
vulnerabilidade social.
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Autora: 
Aurelielza Nascimento Santos.

Orientador: 
Ms. Marco Antonio Matos Martins.

Vulnerabilidade e Avaliação de Ações 
Preventivas no Ensino Médio do Município 

Santo Antonio de Jesus – BA.

Palavras–chave: Vulnerabilidade – Sexualidade - Ações Preventivas - Ensino Médio- AIDS.

Introdução
A realidade impõe mudanças de atitudes, hábitos e comportamentos e nos desafia a criar 
mecanismos e alternativas viáveis de ações preventivas contra a AIDS, principalmente na 
perspectiva de combater as altas incidências, como também reavaliar as políticas públicas de 
saúde. Diante desta concepção, realizamos uma pesquisa (tipo survey) entre os estudantes do 
Ensino Médio da rede pública de ensino do município de Santo Antônio de Jesus - BA, com 
o intuito de apreender os elementos que agem sobre esta parcela da sociedade no tocante a 
assimilação e reprodução de estratégias de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Referencial Teórico
 A partir das leituras de  RUA & ABRAMOVAY(2001) que abordam a temática em questão, faz - 
se necessário à avaliação de ações preventivas nas escolas, por estas representarem um território 
onde, os jovens se reúnem, estabelecem e compartilham códigos de comportamento, iniciam 
namoros e desenvolvem relacionamentos amorosos. Por tudo isso, as escolas representam uma 
via privilegiada para os esforços de prevenção a AIDS e as DST’s.

Procedimentos Metodológicos
Para realização deste projeto de pesquisa, utilizou-se como fonte secundária levantamento 
bibliográficos, documentais e cartográficos, assim como fontes de pesquisas primárias, visitas 
aos órgãos públicos vinculados ao sistema de saúde do referido município e  aplicação dos 
questionários nas escolas do Ensino Médio. Após a coleta das informações, processou – se 
o tratamento de dados para a construção de gráficos e tabelas demonstrativos. Todos estes 
recursos objetivaram a obtenção de dados visando  compreender a  vulnerabilidade social e os 
principais fatores de agravos da AIDS e das DST’s.

Resultados
A realização deste projeto possibilitou compreender o processo de construção da noção 
de sexualidade entre um segmento vulnerável ao agravo epidemiológico,como também,  a 
avaliação das ações preventivas e sua articulação com os elementos sócio-culturais presentes 
na construção da sexualidade destes estudantes e acompanhar o real alcance das campanhas 
oficiais junto a este segmento. Em última instância, tem como proposta essencial subsidiar a 
implementação de programas e políticas públicas municipais de combate a AIDS e as DST´s, 
contribuindo para reduzir a vulnerabilidade social de um segmento em risco. 
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Hip Hop é paz sim, violência não.

Palavras chaves: cultura, comunidade, Hip Hop, jovens, Movimento

Introdução
O Hip Hop, movimento cultural infanto-juvenil de origem afro americano surgido nos EUA no 
início da década de 70, tendo com elemento mais expressivo o Rap (música) que teve sua origem 
nos guetos jamaicanos de onde foi levado para os EUA, e se uniu aos outros elementos culturais 
como o Break (dança) e o Grafite (arte visual), formando assim o Hip Hop. Este movimento teve 
grande aceitação aqui no Brasil principalmente entre os jovens negros das favelas e periferias.

Referencial teórico
Segundo (Casseano, Rocha e Domenich 2001), os jovens utilizam o Hip Hop como grito de 
resistência, a opressão, preconceito e exclusão sócio-espacial, já para (Carril 2003) o Rap é a 
voz do povo negro na periferia, pois as letras repercutem na denúncia e na elevação da auto-
estima do jovem da periferia uma vez que lhe permitem elaborar uma interpretação sobre a 
sua realidade social, de se ver e se compreender parte de uma história e de se territorializar no 
espaço de forma representativa.

Procedimentos metodológicos
Essa pesquisa se fez a partir de diversas atividades, entre elas o levantamento bibliográfico e 
leitura sobre o tema, para compreender como essa cultura chegou e se organizou no Brasil e na 
capital baiana, o passo seguinte foi conhecer a realidade do bairro Nordeste de Amaralina, os 
objetivos dos diversos projetos desenvolvidos pela Posse (espécie de associação dos jovens do 
movimento Hip Hop), e por meio de entrevistas, perceber a importância do Hip Hop, para os 
jovens da comunidade local e como se sentem ao fazer parte do movimento, que exerce grande 
função social para os jovens do Nordeste de Amaralina. 

Resultados
O movimento Hip Hop acaba atingindo contornos de movimentos sociais para a comunidade 
do Nordeste de Amaralina, devidos a projetos sociais realizados pela Posse Quilombo Vivo, 
objetivando a elevação da auto-estima, a construção da identidade e a consciência territorial 
dos jovens e adolescentes, para que os mesmos possam transformar a sua realidade e 
conseqüentemente sua comunidade, mostrando que o Hip Hop não é só arte, dança e música 
que por traz desse movimento cultural existe um forte compromisso social, que tem como 
finalidade maior a paz e sendo uma resposta à toda forma de  violência que de certa forma, faz 
parte do triste cotidiano das favelas e periferias do nosso país. 



Brasil Afroatitude: Primeiro Ano do Programa
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde - Programa Nacional de DST/ Aids106

Autor:
 J.C.S. Santos Júnior, J.I. Oliveira

Orientador: 
J.R.C. Meireles  

Efeitos genotóxico em tétrades de Tradescantia 
pallida var. purpurea induzidos por pesticidas 

agrícolas

Palavra chave: Micronúcleo, Tradescantia pallida, Biomonitoramento.

Introdução
Os resíduos de pesticidas são largamente encontrados nas áreas de plantio o uso inadequado 
destes produtos é considerado uma ameaça à saúde humana. Vários estudos vêm demonstrando 
a atividade genotóxica dos pesticidas em populações expostos, aumentando a risco para o 
desenvolvimento de câncer nestes grupos.

Referencial Teórico
 Os pesticidas são comumente usados na agricultura, sua aplicação é principal estratégia para o 
combate de pragas. Porém, o uso intensivo destes produtos é considerado uma ameaça à saúde 
humana, pois estes produtos interagem de forma lesiva com o DNA. O teste de micronúcleos 
envolvendo a espécie vegetal Tradescantia pallida, várias vezes mostro-se eficiente em estimar 
os riscos genéticos que envolvem a exposição a pesticidas.

Procedimentos Metodológicos
Foram implantadas seis estações de biomonitoramento na área de irrigação do município 
Ponto Novo-BA e mais o grupo controle localizado na casa de vegetação da UNEB campus VII. 
Cada estação foi munida com dois vasos contendo a espécie vegetal Tradescantia pallida. As 
inflorescências jovens foram coletadas mensalmente, fixadas em etanol/ácido acético 3:1 por 24 
horas e transferidas para álcool 70%. Em seguida analisadas microscopicamente, sendo que, em 
cada estação foram contadas 1500 tétrades por mês, os dados foram posteriormente trabalhados 
estatisticamente e comparados com o controle.

Resultados
A analise estatística realizada com o uso do teste condicional para comparação de proporções 
em situações de eventos raros revelou diferença significativa (p> 0,05) na freqüência de 
micronúcleo nos três meses de exposição, para as plantas expostas na cultura de tomate 
(Lycopersicum esculentum) e na cultura de coentro (Cichorium endivia L.) no ultimo mês. Nas 
plantas contidas nas estações de maracujá (Passiflora alata), goiaba (Psidium guayava), alface 
(Lactuca sativa L.), cebolinha (Allium schoenopras) não diferiram estatisticamente em nenhum 
dos meses de exposição.



107

Autor: 
Fernando Pereira Pessoa

Orientador: 
Arivaldo de Lima Alves

Ações Afirmativas: Privilégio ou reparação – O 
caso da UNEB Campus II, Alagoinhas

Palavras Chaves: Ações Afirmativas; Cotas; Políticas Públicas específicas.

Introdução
O referente subprojeto tem o objetivo de identificar a posição da comunidade discente do 
campus II a respeito do sistema de cotas, para tanto fiz um breve histórico do início do debate e 
implementação dessas políticas específicas tanto nos Estados Unidos como no Brasil, fazendo-
se uma necessária distinção entre cotas e ações afirmativas.

Referencial Teórico
Como referencial teórico do subprojeto trabalhei com autores como: Michael Banto, que 
trabalha com a perspectiva histórica e social do conceito de raça, Thales de Azevedo, que aborda 
a questão da acessão social do negro e que advogava a quase inexistência de tensão racial entre 
brancos e negros na Bahia e por conseqüência no Brasil, e Carlos da Fonseca Brandão, que 
salienta que as cotas devem ter um caráter econômico e social e não racial.

Procedimentos Metodológicos
Nas atividades de pesquisas que foram desenvolvidas fiz um histórico do início do debate 
e implementação das ações afirmativas nos Estados Unidos e no Brasil e a partir dessas 
considerações trouxe o enfoque para o contexto da UNEB para avaliar como o sistema de cotas 
é compreendido. Portanto procedi a uma revisão parcial da bibliografia referente à temática, 
apliquei questionários e coletei parcialmente dados estatísticos sobre o número de estudantes 
ingressos pelo sistema de reserva de vagas até o presente momento.

Resultados
Houve um amadurecimento intelectual em relação à temática das relações raciais e cultura 
negra. Elaboração de um texto de revisão sobre o tema ações afirmativas e seus desdobramentos, 
coleta de dados sobre os cotistas do Campus II através de aplicação piloto de questionários para 
detectar qual o posicionamento da comunidade discente a respeito desse sistema implantado na 
Universidade. Planejamento de debates sobre ações afirmativas no Campus II com data prevista 
para ocorrer no início do semestre 2006.1 que irá compor a grade de programação de recepção 
dos calouros.
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A concordância nominal de número em uma 
comunidade afro-brasileira isolada: uma 

abordagem sintagmática

Palavras-chaves: variação, diversidade, concordância nominal, afro-brasileiro.

Introdução
O nosso projeto de pesquisa busca desenvolver um estudo variacionista, no falar de uma 
comunidade afro-brasileira isolada, com o objetivo de analisar sobre o português rural, 
observando a concordância nominal de número, buscando implicações desse fenômeno na 
formação do português brasileiro.

Referencial teórico
Para tal, utilizamos como referencial estudos feito por lingüistas e gramáticos como: Fernando 
Tarallo, Luís Percival Britto, Ataliba Teixeira de Castilho, Sírio Possenti, Dante Lucchesi, Marta 
Sherre, Fernando Suassure, Rosa Virginia Silva dentre outros, que nos forneceram suporte 
teórico para realização  da pesquisa, possibilitando obter um conhecimento maior acerca do 
corpus lingüístico.

Descrição das atividades
 Para a realização deste trabalho será utilizado o corpus lingüístico da comunidade afro-brasileira 
de Cinzento-BA, com um extrato de 12 informantes, sendo 6 do sexo feminino e 6 e do sexo 
masculino, distribuídos entre três faixas etárias: de 20 a 40 anos; de 41 a 60 e de 60 anos em 
diante. Será aplicada, para análise e quantificação dos dados, a metodologia da Sociolingüística 
Variacionista e o método do programa de quantificação VARBRUL. Será feito um levantamento 
exautivo, no corpus, da variável em estudo (concordância nominal) de acordo com as variáveis 
lingüísticas e sócias.

Resultados
Com base nas atividades já desenvolvidas, o acesso que tivemos ao corpus lingüístico nos tem 
fornecido elementos para uma melhor compreensão do nosso objeto de estudo - a concordância 
nominal de número. Além disso, tomamos conhecimento da história socio-cultural da 
comunidade investigada. Nesse sentido, com a analise do corpus lingüístico é possível coletar 
informações que possibilitam confirmar ou refutar as nossas hipóteses e relatá-las por meio da 
redação preliminar. Assim, através dessa pesquisa, estamos tendo condições de nos inserir nas 
atividades de pesquisa da instituição universitária, além de condições de iniciação a produção 
cientifica.
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Sistema de Cotas: uma ação afirmativa traduzida 
para os seus sujeitos?

Palavras Chave: Políticas De Ação Afirmativa, Cotas, Adequação,  Inclusão.

Introdução
O projeto em pauta objetiva identificar  a adequação da Resolução aprovada pelo CONSU, que 
instituiu o regime de cotas na UNEB e o público ingresso através desse sistema; seu  nível de  
compreensão  da Lei 10.639/03 e suas diretrizes, da problemática étnico-racial brasileira e as 
suas implicações no sistema de ensino brasileiro.

Referencial Teórico
A corroboração dos dados que respondem à questão de pesquisa será  efetivada  através da 
argumentação de Ahyas Siss, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Valter Roberto Silvério, 
Kabengele Munanga, José Jorge de Carvalho, entre outros. O percurso metodológico a ser 
trilhado será fundamentado nos trabalhos de Pedro Demo, André, Minayo,  Robert Bogdan e 
Sari Biklen, 

Procedimentos Metodológicos
 Através de uma abordagem qualitativa, utilizamos um estudo de caso, aplicando as técnicas 
da observação e da entrevista. Após a elaboração dos instrumentos de pesquisa, escolhemos, 
aleatoriamente, vinte alunos dos diversos Departamentos do Campus I da UNEB e aplicamos 
os instrumentos da entrevista. Os dados obtidos foram agrupados e descritos. No presente 
momento estamos  interpretando os dados à luz da teoria e representando graficamente os 
resultados obtidos. 

Resultados
Através de entrevista feitas a vinte e hum alunos dos cursos de Desenho Industrial, Nutrição, 
Urbanismo, Turismo e Hotelaria, Análise de Sistemas, Comunicação Social, Fonoaudiologia, 
Administração e Enfermagem, em número de dois por curso, obtivemos os seguintes dados, 
entre outros de origem qualitativa, através de um roteiro de entrevista com 16 questões. SEXO:
masculino: 09; feminino: 12. COR: negro: 10, pardo: 08, branco: 01;multiétnico: 01 (auto 
classificação do aluno)não respondeu: 01.SEMESTRE DE INGRESSO: 2002.1.ALUNOS QUE 
TRABALHAM: sim: 08; não: 12; não respondeu: 01. ESCORE NO CURSO: sete alunos: 8,0; um 
aluno: 8,0; não respondeu: 13.
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Causas da Agressividade Infanto-Juvenil

Palavras Chaves: Agressividade; Violência; Infanto-juvenil.

Introdução
Trata-se de um projeto que nasceu da necessidade de conhecer os motivos que levam uma 
pessoa a praticar atos agressivos no relacionamento com o outro, visto que nossa cidade tem 
alcançado altos índices de violência, principalmente envolvendo crianças e adolescentes. 

Referencial teórico
Precisamos considerar que a agressividade é um componente da personalidade. No início da 
vida a criança vive em função do desejo, do prazer e da fantasia, tendo poucas condições para 
levar em consideração os dados da realidade... Estes impulsos precisam sofrer transformações 
e, portanto, dependem da interferência adequada do adulto”. (PANDOLFO, Luciana. Conflitos 
na Família: como resolve-los Mundo Jovem, set. 2003).

Procedimentos metodológicos
O universo pesquisado foi as famílias dos alunos participantes do PETI (Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil) de um bairro da cidade. A pesquisa foi descritiva com abordagem quali-
quantitativa e amostragem aleatória. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram 
questionários semi-estruturados e entrevistas (com os não-alfabetizados). As perguntas tanto 
dos questionários como das entrevistas foram relacionadas aos seguintes aspectos: idade, 
renda, gravidez, violência doméstica, limites para o filho, relacionamento entre pai e filhos, 
comportamento da criança, se estudam e que fatores influenciam no comportamento humano.

Resultados
Os resultados encontrados dos possíveis fatores que influenciam no comportamento humano 
foram: má influência de amigos, aderência aos programas inadequados de televisão, brigas entre 
familiares, certeza de impunidade legal, falta de atenção por parte das mães que trabalham 
fora de casa, crença que a agressividade já nasce com a pessoa, fator hereditário, desigualdades 
sociais, descrença nas instituições: família, escola e igreja.
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Diagnóstico parcial das espécies comercializadas 
na região de Juazeiro-BA
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Introdução
A exploração da pesca e a criação de peixe racional na região do semi-árido apresentam 
importância significativa na produção de alimentos, principalmente da carne de peixe.  

Referencial Teórico
É importante identificar quais as espécies de peixes mais comercializadas nesta região do semi-
árido para orientar os produtores de peixes na produção de espécies mais comercializadas e 
mais procuradas pelo consumidor.

Procedimentos Metodológicos
Nosso objetivo foi avaliar quais as espécies mais comercializadas na região do semi-árido, 
na cidade de Juazeiro-BA. Para realização deste estudo elaboramos um questionário com 
questões objetivas, o qual foi realizado nos estabelecimentos comerciais de Juazeiro-BA. Foram 
entrevistados 15 estabelecimentos comerciais. 

Resultados
Os resultados obtidos em nosso trabalho apontam 10 espécies de peixes que são as mais 
comercializadas nos estabelecimentos comerciais de Juazeiro. Destacam-se as seguintes: (água 
doce) Curimatá 15,15%, Piau 13,64%, Surubim 12,12%, Piranha 9,09%, Tambaquí 7,58%, 
Tucunaré 6,06%, Dourado 6,06%, Pacu 4,55%, Cari, 4,55%, Merluza 3,03% (água salgada) e 
outras espécies que reapresentaram 18,04%. Com isso, concluímos que a maioria das espécies 
que são as mais comercializadas apresentam-se nos rios da região e com grande potencial para 
serem exploradas nas pisciculturas.
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Introdução
A quantidade de carne de peixe comercializadas e a necessidade real para a venda depende da 
disponibilidade da exploração da pesca e a criação de peixe  na região do semi-árido.

Referencial teórico
Na cidade de Juazeiro a pesca e a criação de peixe apresentam relevante importância na 
alimentação da população. Devido a estes fatores, torna-se importante quantificar o total 
comercializado e a necessidade para abastecer o mercado regional.

Procedimentos Metodológicos
Nosso objetivo foi quantificar a comercialização, a necessidade da carne de peixe e quais as 
espécies mais procuradas pelo consumidor. Para realização deste estudo elaboramos um 
questionário com questões objetivas, o qual foi realizado nos estabelecimentos comerciais de 
Juazeiro-BA. Foram entrevistados 15 estabelecimentos comerciais. 

Resultados
Os dados avaliados em nosso trabalho, nos permitiram verificar que a média semanal da venda 
de carne de peixe é de 178,77 kg (min. 30kg e máx. 1000kg), o preço médio do peixe in natura  
é de R$ 5,43/kg  (mín. R$ 4,00 e máx. R$, 7,50). A necessidade média da carne de peixe para 
aumentar a comercialização semanal apontada pelos entrevistados é de 273,21kg (mín.50kg 
e máx. 750kg). Os resultados demonstram que falta carne de peixe para a comercialização. 
Verificamos também que as espécies mais procuradas pelos consumidores são: Curimatá 
43,75%, Piau 25,00%, Surubim, 12,50%, Dourado 6,25 %, Piranha 6,25% e Tambaqui 6,25%. 
Concluímos que é necessário produzir estas espécies mais procuradas e em maior quantidade 
para abastecer o mercado regional.
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Produção de mudas de espécie forrageiras nativa 
da caatinga em diferentes intensidades luminosa 

e substratos
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Introdução
O estudo de qual o melhor ambiente e substrato a ser utilizado para a produção de mudas 
de espécies da caatinga é de extrema importância, por permitir a produção em escala, o que 
garante uma maior oferta de mudas de espécies da caatinga forrageira que tem o propósito além 
de repovoar a regiões degrada servir de alimento para os pequenos ruminantes.

Referencial Teórico
Estudos têm revelado que acima de 70% das espécies botânicas da caatinga participam da 
composição da dieta dos ruminantes domésticos, principalmente no período seco pelo aumento 
da disponibilidade das folhas secas de arbustos e árvores, as quais tornam mais importantes na 
dieta dos animais, principalmente dos caprinos e ovinos (ARAÚJO, et al., 2001).

Descrição das Atividades
O projeto propôs estudar em dois experimentos o desenvolvimento morfofisiológico da 
catingueira (Caesalpinia pyramidali) e da pata-de-vaca (mororó) (Bauhinia forficat), quando 
submetidas a quatro intensidades luminosas (100%-pleno sol e casa de vegetação com sombrite 
a 25%, 50 e 75% interceptação do acesso de luz) e cinco substratos (1- areia pura, 2- solo puro, 3- 
substrato comercial (plantimax), 4- mistura de: solo+areia e 5- mistura de: solo+areia +esterco). 
Com isso, objetivo-se a produção de mudas destas espécies para posteriormente serem 
reproduzidas em maior escala e a serem utilizadas como forragens pelos criadores de ovinos 
e caprinos na caatinga. Estão sendo avaliados as características morfogênicas e estruturais 
através do método direto de medições das folhas e folíolos (comprimento e largura), contagem 
do número de ramos emergidos e altura de planta, a cada semana. Também serão avaliados os 
dados agronômicos no momento da colheita de cada experimento.

Resultados
Espera-se através desta pesquisa, determinar o melhor ambiente e substrato para produção 
de mudas de catingueira e pata-de-vaca, quantificado pelo maior desenvolvimento e resposta 
morfofisiológicas das plantas.
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Introdução 
O maracujá é uma fruta tipicamente de clima tropical, adaptando-se muito bem às condições de 
clima do nordeste semi-árido, necessitando, entretanto de irrigação para produzir bem. Neste 
projeto está sendo desenvolvido com as culturas do maracujá do mato (Passiflora cincinata 
Mast.) e do maracujá amarelo (Passiflora edulis).

Referencial Teórico
“É fato comprovado a mudança no paradigma de qualidade de vida das pessoas da sociedade 
atual. Tal mudança sinaliza para que um maior número de pessoas valorize fatores como saúde 
preventiva e a preservação do meio ambiente, os quais contribuem para uma melhor e mais 
saudável  qualidade de vida”. No Brasil é grande o potencial para a expansão da agricultura 
orgânica com certificação.

Procedimentos Metodológicos
Iniciou-se com o plantio de um coquetel de espécies vegetais, leguminosas e outras, para 
melhorar as condições físicas, químicas e microbiológicas do solo, ceifado 85 dias pós-plantio. 
Usou-se biofertilizante para pulverização das plantas, objetivando melhor nutrição e proteção 
contra pragas e doenças. Esterco de caprinos e ovinos curtido foi aplicado nos berços  nas doses 
de 8, 16 e 24 L planta-1, e Yoorim, 145 g/planta, como fonte de P. As plantas companheiras 
foram feijão de porco, milho e sorgo. Na adubação em cobertura utilizou-se 32 g pl.-1 de Sul-
Pó-Mag como fonte de K.

Resultados
As culturas estão desenvolvendo-se normalmente em espaldeiras com um fio de arame nº. 12 
à altura de 1,80 m, no momento com 3 meses  em campo, tendo-se feito poda de formação, 
controle de ervas invasoras. Estão sendo combatidas as pragas, reforçada a nutrição das plantas 
e prevenindo-se doenças mediante aplicações das caldas (biofetilizante a 5 %, sulfo-cálcica a 
1,5 %, urina de vaca a 5 %, óleo de Neem a 0,25 % e extratos de algas marinhas a 0,03 %). 
As irrigações são feitas semanalmente conforme a necessidade das plantas. Estão previstas 
aplicações de Sul-Pó-Mag na fase de floração e 90 dias após. 
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Avaliação das características morfofisiológicas 
do capim-aruana submetidos a diferentes alturas 

de corte em quatro estádios de senescência das 
folhas das plantas

Palavras-Chave: altura de corte, idade da planta, Panicum maximum, senescência de folha

Introdução
Os baixos desempenhos zootécnicos obtidos pelos pecuaristas do polígono da seca , tem sido 
um dos fatores da baixa renda por habitante destas famílias, próxima de ¼ do País. Diante disto, 
surge a necessidade de criar novas alternativas alimentares para esta regição, na tentativa criar 
alternativas outras espécies viáveis e adaptadas à região nordeste.

Referencial Teórico
A região Nordeste é a maior detentora do rebanho de caprinos (93,41%) e ovinos (55,06%) 
(IBGE-SIDRA-2003). Embora numericamente expressivo, o rebanho ovino de corte do semi-
árido apresenta níveis reduzidos de desempenho, condicionados pelo baixo nível tecnológico, 
que caracteriza seus sistemas de produção. Este baixo desempenho zootécnico se deve, 
principalmente, a forte dependência que os sistemas de produção têm da vegetação nativa da 
caatinga, fonte alimentar básica, quando não única, dos rebanhos.

Procedimento Metodológico
A pesquisa teve por objetivo estudar as características morfofisiológicas do capim-aruana 
quando submetido às plantas a quatro alturas de cortes (5, 15, 25 e 35 cm de altura) em diferentes 
estádios vegetativos representado pela senescência (morte) das folhas na base dos perfilhos (1ª, 
2ª, 3ª e 4ª folha senescida). Utilizou-se vasos com 12 dm3 em casa de vegetação no DTCS/
UNEB. Avaliaram-se as características morfogênicas e estruturais através do método direto de 
medições das folhas a cada três dias (comprimento e largura) e contagem do número de perfilho 
emergidos a cada sete dias, além das avaliações dos dados agronômicos no momento da colheita 
do experimento.

Resultados
Os resultados obtidos, permitiram observar que, à medida que o capim- aruana avança o estádio 
vegetativo (1ª para 4ª folhas senescida), ocorreu um decréscimo na produção de matéria seca das 
plantas que foram submetidas às maiores alturas de corte. Enquanto, nas plantas com estádios 
vegetativos iniciais (1ª folha senescida) ocorreu maior acúmulo de forragem nas maiores alturas 
de corte. Diante disto, a pesquisa demonstrou que para cada idade fisiológica, o manejo através 
da altura de corte é diferente para se obter a máxima eficiência da produção do capim-aruana.
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Roupa de Afirmação

Palavra chave: roupa, mulher, negra, Bahia, design

Introdução
Este trabalho tem por objetivo estudar a indumentária da mulher negra baiana do século XIX, 
sob o ponto de vista do design, destacando a preservação dos acessórios tipicamente afro-
brasileiros por parte da mesma, como atitude de resistência ao sistema dominador da época e a 
manutenção dos símbolos culturais.

Referencial Teórico
A pesquisa aqui desenvolvida, está baseada nas principais teorias sobre o comportamento das 
mulheres negras, baianas, do século XIX, tendo como eixo norteador do trabalho a preservação 
de costumes e objetos como símbolos de resistência, tendo como principais referências as obras 
de Pierre Verger, Gilberto Freyre e João José Reis, autores com diferentes focos e de épocas 
distintas, enriquecendo o discurso teórico.

Procedimentos Metodológicos
As atividades desenvolvidas nesta pesquisa tiveram início a partir de um levantamento 
bibliográfico sobre a cultura afro-brasileira e seus principais autores, em seguida buscou-se, 
neste vasto repertório, aqueles que tratavam mais diretamente da vestimenta da mulher negra na 
Bahia do século XIX, sendo esta escrava ou forra. Após esta etapa, realizou-se uma catalogação 
das obras consideradas mais importantes para nortear o trabalho. Além da pesquisa bibliográfica, 
realizaram-se visitas a museus possuidores de importantes acervos para o desenvolvimento da 
pesquisa. 

Resultado 
Através do trabalho de pesquisa desenvolvido até então, verificou-se a importância de diversos 
objetos (roupas e acessórios) para as mulheres negras da Bahia do século XIX, como símbolo 
de resistência à cultura dominante que lhes era imposta. Através deste movimento de afirmação 
étnico-cultural conseguiram perpetuar a sua cultura até os dias de hoje, além de difundi-la ao 
longo do tempo. Constata-se que esta indumentária se desenvolveu através de um processo de 
hibridização, ou seja, pela via da troca, assimilação e adaptação de símbolos, típicos das relações 
interaciais, porém, este fato não diminui o mérito destas mulheres, e através da sua reafirmação 
se desenvolveu a identidade brasileira.
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Capoeira Instrumento Pedagógico

Palavras-chave: Capoeira, Ong.

Introdução
Por entender a capoeira como um instrumento pedagógico capaz de despertar nos praticantes 
uma visão étnica, resolvemos elaborar este projeto para ser desenvolvido no Tempero Verde, 
Ong localizada na cidade de Guanambi-Ba, que desenvolve diversas atividades com adolescentes 
carentes, na tentativa de tirá-los das ruas.

Referencial Teorico
Para reforçar a idéia de que a capoeira é um excelente instrumento pedagógico, estamos 
utilizando: Hélio Campos, João Paulo Medina, Luiz Renato Vieira, Elenor Kunz, Nestor 
Capoeira e Paulo Freire. Eles dão subsídio para enriquecer a importância dessa manifestação 
popular “que é uma excelente atividade física e de uma riqueza sem precedentes para ajudar na 
formação integral do aluno” (Campos: 1990).

Procedimento Metodológico
Estamos utilizando para a execução do projeto, jogos de integração, aulas práticas de capoeira 
que proporcionam ao aluno, vivenciar essa prática que faz tão bem ao corpo, descobrindo suas 
habilidades ocultas (até então não exploradas). Nesse contexto, são ministradas aulas teóricas 
sobre o desenvolvimento da capoeira, ensinando-lhes desde a sua origem na época da escravidão 
até os dias atuais. Além disso, os alunos irão visitar a Universidade, a fim de conhecer o ambiente 
acadêmico e participar das atividades desenvolvidas pelo Grupo de capoeira Resistência, do 
Departamento (Campus XII).

Resultado
Apesar de alguns alunos não aceitarem os momentos de reflexão, percebemos algumas discussões 
em relação à discriminação e ao preconceito, coisa que não era de hábito natural dos mesmos. 
Em relação ao jogo da capoeira, percebemos desinteresse por parte de um grupo de alunos, 
preferindo as atividades preliminares (jogos) antes das aulas especificas. Assim, de forma geral, 
o objetivo do trabalho esta sendo alcançado, apesar de muitas questões estarem em processo de 
observação, a serem mensuradas até o final da pesquisa.
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Araçá/Cariacá: Cultura e Memória

Palavras-chave: memória – cultura – afrodescendência – resistência – quilombo

Introdução
O presente projeto de iniciação cientifica centra-se no estudo das experiências histórico-
culturais da comunidade remanescente de quilombo de Araçá/Cariacá, localizada no Município 
de Bom Jesus da Lapa/BA. Tem como sentido principal o resgate de elementos/fatos da trajetória 
histórica das famílias que secularmente habitam esse espaço.

Referencial Teórico
Os quilombos formaram-se por meio de diferentes modos de ocupação de terra tornando-
se a principal forma encontrada pelos negros para enfrentar as opressões físicas, culturais e 
morais impostas pela escravidão. Os quilombos do Vale do São Francisco são uma autêntica 
organização na luta pela terra e manutenção da cultura, uma luta revolucionária que a classe 
dominante busca esconder para negar a existência de uma memória negra, pois ela se constitui 
em memória perigosa aos interesses dominantes.

Procedimentos Metodológicos
Para se alcançar os objetivos propostos a opção metodológica foi pela etnografia, por tratar-se 
de um estudo de campo dedicado à coleta de material referente a aspectos culturais passiveis 
de serem observados e descritos. Foram utilizados instrumentos ligados a etnografia, como 
entrevista não estruturada e observação participante. Como complemento para os registros 
lancei mão ainda de filmagens e fotografias.

Resultados
A pesquisa ainda está em andamento por isso muitos dados ainda estão sendo analisados visando 
o mapeamento mais detalhado da trajetória histórica da comunidade de Araçá/Cariacá, porém 
relatarei algumas considerações. A analise dos depoimentos já coletados indica que a formação 
da comunidade se deu provavelmente no século XIX por conta da instalação de uma fazenda 
de criação de gado bovino pertencente à família Tanajura – residente em Caetité/BA – a quem 
pertencia muitos escravos. Na memória histórica dos moradores da comunidade está presente 
também, de maneira muito forte, a figura do escravo Roque que, além de representar o principal 
tronco familiar, é visto como um herói, por desafiar os maus-tratos da escravidão, contribuindo 
assim para a afirmação positiva da identidade dos moradores da comunidade.
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A Influência da Oralidade na Escrita Ortográfica 
de Alunos das Séries Iniciais

Palavras-chave: variação – fonologia - ortografia

Introdução
O presente trabalho visa analisar a interferência da fala na escrita ortográfica de alunos das 
séries iniciais, tendo como objetivos 1) discutir a questão da incongruência entre o sistema 
fonético-fonológico e a ortografia do português; e 2) determinar até que ponto a diversidade 
lingüística interfere na aquisição da língua escrita.

Referencial Teórico
Para realização desta pesquisa, adotamos os pressupostos teórico da Sociolingüística Quantitativa, 
que tem como iniciador o americano William Labov e tem sido uma área de ampla investigação 
nos últimos anos. 

Procedimentos Metodológicos
Optamos por aplicar um exercício-teste nas turmas escolhidas nas duas escolas, focalizando 
palavras em que podem ocorrer os seguintes processos fonético-fonológicos: monotongação, 
assimilação e rotacismo. Além disso, utilizamos fichas de identificação do aluno contendo 
itens que possam fornecer o seu perfil sócio-cultural. Os dados coletados foram codificados 
submetidos ao pacote de programas VARBRUL para a devida quantificação. Fizemos 
comparações sistemáticas dos resultados, levando em conta a freqüência do tipo de problema 
ortográfico em relação às escolas e às séries selecionadas.

Resultados
Os resultados mostram que os alunos são influenciados pelas marcas da oralidade na escrita, 
sendo estas caracterizadas como incorreções comuns e previsíveis nas séries iniciais. Os números 
mostram que: 8% de presença do fenômeno rotacismo; no fenômeno da assimilação ocorreu 
uma pequena queda, 7% de presença. Percebemos um aumento em relação a monotongação, 
das 376 palavras analisadas, em 27% destas ocorre o fenômeno contra 73% de ausência. Nas 
localidades, ao contrário do que esperávamos, houve um índice maior do fenômeno rotacismo 
e assimilação na sede (9% em ambos) em relação à zona rural (6% e 5%). Já a monotongação, 
a zona rural apresentou apenas um percentual a mais, 28% tiveram presença do fenômeno, 
enquanto na sede foi 27%.
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Grupo de estudos pedagógicos em educação 
de jovens e adultos: espaço para formação de 

professores 

Palavras-chave: Educação; Adultos; Cidadania; Formação

Introdução
Este trabalho diz respeito a um projeto de formação de professores de Educação de Jovens e 
Adultos, promovido pelo Grupo e Estudos Pedagogicos em Educação De Jovens e Adultos 
(Gepeja) projeto cujo principal objetivo é promover a formação e a construção da identidade de 
professores que atuam nesta modalidade de ensino.

Publico alvo e localidade geográfica 
O trabalho é projetado para 60 professores atuantes de EJA das redes estadual e municipal de 
Londrina (PR).

Os encontros são realizados quinzenais e ocorrem na sala 641 do Departamento de Educação as 
sextas-feiras pela manhã na Universidade Estadual de Londrina.(UEL)

Descrição das atividades
As ações desenvolvem-se a partir de questões teóricas e metodológicas sobre o processo de 
ensino e aprendizagem do aluno adulto. Tem sua justificativa na necessidade de discutir com 
os professores, os saberes teóricos e práticos que fundamentam a ação metodológica na sala de 
aula. 

Resultados
Como resultado parcial destacamos a implementação de grupos de estudos pedagógicos no 
espaço escolar com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento. Destaca-
se a diversificação das discussões teóricas no espaço da Universidade, envolvendo profissionais 
da EJA e alunos das licenciaturas; atendimento, nas oficinas e nas orientações, aos interesses e 
necessidades dos estagiários.A inserção dos estagiários do programa afroatitude; no GEPEJA 
possibilitou que os mesmos superem as dificuldades encontradas no decorrer de suas atividades 
acadêmicas tais, como pesquisas e praticas pedagógica.

Destaca-se o intercambio e informações entre acadêmicos-estagiários, professores dos 
departamentos da Universidade e professores do Ensino Fundamental e Médio.

Informações entre acadêmicos-estagiários, professores dos Departamentos da Universidade e 
professores do ensino fundamental e médio.
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“Levantamento epidemiológico de parasitoses 
intestinais em escolares da rede pública do 

Município de Cambé, Paraná”

Palavras-chaves: Parasitoses intestinais, prevalência, escolares, protozoários, helmintos.

Introdução
As parasitoses intestinais são mais graves e freqüentes em crianças, que tem necessidades 
nutricionais proporcionalmente maiores que os adultos, imunidade deficiente e um 
comportamento que as expõem com maior freqüência às fontes de infecções. 

Público-alvo e Localidade Geográfica
Verificar a prevalência das parasitoses intestinais em escolares da rede pública do município de 
Cambé (Paraná).

Descrição das Atividades
Para análise das amostras biológicas de fezes estão sendo utilizados os métodos de Hoffmann, 
Pons & Janer e Faust & Cols. 

Resultados
Das 143 amostras analisados 20,3% (29 amostras) apresentaram uma taxa de positividade global 
dos enteroparasitos. Do total, 11,2% (16 amostras) apresentam monoparasitismo e 9,1% (13 
amostras) poliparasitismo. A prevalência de protozoários até o momento é de 97,7% e 2,3% para 
os helmintos das amostras positivas. Os parasitas de maior prevalência são a Endolimax nana 
(51,2%), Entamoeba coli (30,2%), Giardia lamblia (16,3%), Hymenolepis nana (2,3%). Apesar 
das boas condições de infra-estrutura, a situação preocupa, pois a prevalência dos protozoários 
comensais (81,4%), indica uma disseminação através da água e alimentos. 
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Formação de Profissionais para a Educação 
Sexual, o Combate a Homofobia e a Promoção da 

Cidadania Homossexual

Palavras chave: Homossexualidade, Preconceito, Discriminação, Homofobia,

Introdução
Este trabalho pretende analisar as percepções que os professores da rede estadual de ensino 
de Londrina têm acerca da homossexualidade. O objetivo é compreender opiniões, atitudes e 
práticas dos professores sobre o assunto e se as suas representações estão permeadas de atitudes 
homofóbicas.

Público-alvo e Localidade Geográfica
Professores da Rede de Ensino Público que Participam do Projeto de Extensão na Cidade de 
Londrina, PR.

Descrição das Atividades
As representações sociais expressam idéias, valores e símbolos que são construídos social e 
historicamente, dão significado à realidade e orientam as práticas sociais. Neste sentido, este 
trabalho busca analisar as representações sobre homossexualidade e como estas expressam 
estruturas simbólicas de longa duração própria das sociedades ocidentais com predominância 
de valores negativos. Para apreender as representações sociais sobre homossexualidade entre 
os professores da rede estadual de ensino, a técnica utilizada foi um questionário com questões 
abertas acerca do que pensam e como agem no dia a dia com relação ao tema.

Resultados 
O projeto está ainda em fase inicial e os questionários acabam de ser respondidos pelos 
professores, não tendo sido ainda analisados. Espera-se com este estudo contribuir com o debate 
sobre o fato de os preconceitos e as discriminações que envolvem a homossexualidade criarem 
estigmas que funcionam como estratégias de fabricação de desigualdade social. 
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Medicamentos de Uso Infantil: Registro X 
Publicidade e Propaganda no Brasil

Palavras-chave: propaganda; medicamento; pediatria; publicidade

Introdução
Verifica-se atualmente, que são realizadas propagandas com grande parte dos medicamentos 
comercializados no Brasil. Um dos principais objetivos desta estratégia é o de divulgar e/ou 
promover a adesão do consumidor aos medicamentos divulgados. Com isso, a exploração 
do valor simbólico do medicamento pela grande mídia passa a representar um poderoso 
instrumento de indução de hábitos para elevar seu consumo.

Público-alvo e localidade geográfica
Profissionais de pediatria como consumidores indiretos de medicamentos veiculados em 
periódicos (Jornal de Pediatria e Pediatrics). O projeto localiza-se no Hospital Universitário de 
Londrina.

Descrição das Atividades
Neste trabalho foi feito uma análise de propagandas de medicamentos pediátricos veiculadas 
em periódicos específicos (Jornal de Pediatria e Pediatrics) no período de 1999 à 2005. Esta 
análise foi feita com o auxílio do Manual do Projeto de Monitoração de Propagandas de 
Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde)/2005 e com embasamento na 
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA 102/00, publicada no D.O.U. em 30 de 
novembro de 2000. O período de pesquisa incluiu o ano de 1999 para comparação dos conteúdos 
de propagandas veiculadas antes do vigor da RDC 102/00 com as propagandas que foram 
veiculadas posteriormente; também foi analisado o fato do registro (ANVISA/MS) do produto 
ser omitido na propaganda e a verificação da adequação destas propagandas de medicamentos 
com a legislação vigente.

Resultados 
Das peças já analisadas 63,5% omitiram o registro do Ministério da Saúde na propaganda, 
sendo que em 1999 e 2000, 100% das peças omitiram o registro; em 2001 é um total de 47,37% 
(a RDC 102 já está em vigor); em 2002 a porcentagem é de 45,45; em 2003, 60% e nos anos de 
2004 e 2005 a porcentagem é zero, o que não significa que nestes anos não houve veiculação de 
propagandas de medicamentos que omitiram o registro, pois os resultados ainda são parciais. 
Com relação às falhas mais freqüentes nas peças, são as seguintes: São realizadas comparações, 
que não estejam baseadas em informações comprovadas por estudos clínicos veiculados em 
publicações indexadas. São utilizadas expressões como: “seguro”; “mais eficaz”.
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Perfil Sócio-econômico e cultural dos estudantes 
da UEL, indicadores para implantação de uma 

política de assistência estudantil 

Palavras - Chave: Desigualdades-sociais, direitos sociais, assistência estudantil.

Introdução
A pesquisa trata de uma investigação qualitativa e quantitativa com o objetivo de conhecer a 
realidade social, econômica e cultural dos estudantes de graduação da Universidade Estadual de 
Londrina-PR, visando a implantação de uma política de assistência estudantil. 

Público-alvo e Localidade
A pesquisa é desenvolvida junto aos alunos de graduação dos 41 cursos da Universidade Estadual 
de Londrina por amostragem em todas as turmas e turnos. 

Descrição das Atividades
As atividades desenvolvidas da pesquisa tiveram como procedimento: a elaboração do 
questionário de coleta de dados; o treinamento da equipe de alunos para aplicação do 
instrumento de coleta de dados; coleta de dados por amostragem de 12% no universo de 14 
mil alunos; preenchimento dos gabaritos; treinamento em excel para a construção de gráficos e 
tabelas; tabulação sistematizada dos dados; análise dos dados; elaboração de relatório; discussão 
do relatório; proposição de políticas de assistência ao estudante.

Resultados
Resultados preliminares tendo em vista que a pesquisa encontra-se em andamento.

Produção de conhecimento sobre assistência estudantil; avaliação sobre a quantidade e qualidade 
dos serviços de assistência estudantil prestados pela universidade; criação de um banco de 
dados social, econômico e cultural dos estudantes de graduação; Elaboração de uma proposta 
de política de assistência estudantil pertinente às necessidades e realidade do universo discente 
da Universidade Estadual de Londrina-PR.  
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Serviço de Aconselhamento Genético (SAG-UEL)

Palavras-Chave: Serviço de Aconselhamento Genético; genética clínica; capacitação.

Introdução
A maioria da população brasileira não tem acesso a serviços de aconselhamento genético. O 
objetivo do projeto SAG-UEL é capacitar seus integrantes a atender a  população de pacientes 
e famílias de forma multiprofissional e interdisciplinar, além de esclarecer sobre os fatores 
genéticos que agravam a saúde. 

Público-alvo e localidade geográfica
População de pacientes que são atendidos no Hospital Universitário (HU) e no Hospital das 
Clínicas (AHC) da Universidade Estadual de Londrina. Região Norte do Paraná.

Descrição das Atividades
O estágio começou com uma vivência no laboratório de genética clínica do AHC para aprendizado 
dos procedimentos de rotina do laboratório: coleta, preparação de cultura, laminas e emissão de 
diagnósticos segundo os resultados dos cariótipos. Foi desenvolvido um trabalho de discussão de 
casos com a equipe de psicologia para a compreensão biopsicossocial dos mesmos.Houve uma 
parte administrativa que voltou-se para integrar os 2 hospitais e proporcionar maior eficiência 
ao atendimento dos pacientes e facilidade ao trabalho dos profissionais.Foram realizados 
estudos de diversas literaturas sobre genética clínica e serviço de aconselhamento genético.
O estágio agora passa a uma etapa de acompanhamento dos profissionais no atendimento de 
recém-nascidos portadores de doenças genéticas e orientação de suas famílias.

Resultados
O projeto realizado, auxiliado pelas disciplinas da graduação, tem sido eficiente em proporcionar 
conhecimento teórico e prático suficiente para avançar cada etapa da preparação que o SAG 
necessita para ser realizado de forma séria e responsável, considerando a delicadeza em se 
trabalhar a genética com os pacientes e suas famílias, tanto a parte clínica quanto psicológica, 
envolvidas.
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“Indícios do Corpo Pós Moderno: Pesquisa de 
observação e treinamento para o corpo cênico 

extra cotidiano”

Palavras-chave: Consciência corporal, Habilidade corporal, Corpo cênico.

Introdução
O referido projeto de pesquisa surge da necessidade de um olhar no processo prático e teórico de 
estudo do ator, visando a extra cotidianidade das ações; um aparato psíquico e físico organizado 
e acessível aos estudantes de artes cênicas.

Público-alvo
Alunos do curso de Artes Cênicas da UEL.

Descrição das Atividades
Treinamento em expressão corporal com doze horas semanais que conste de alongamento, 
fortalecimento e consciência corporal, baseado sobre tudo nos estudos teórico-práticos em 
François Del Sarte e Rudolf Laban; utiliza-se também de técnicas de dança com fonte em 
Martha Grahan e Klauss Viana; construindo seqüências de improviso e cenas – utiliza de textos 
literários, música e iconografias. O trabalho opta então por despertar habilidades corporais no 
ator que compreendam ritmo, amplitude, intensidade e plano; atingindo um estado dilatado da 
presença cênica do ator em situação de representação.

Resultados
Criação de um corpo com habilidades extra cotidianas, um corpo pós-moderno;  com 
a possibilidade de aplicação da técnica junto das varias artes da arte cênica. Criação de 
seqüências, de cenas a serem apresentadas no âmbito público. Aplicação interativa dentro da 
área de atividades pratica do departamento de Artes Cênicas. Publicação de artigos contendo o 
resultado da pesquisa.



Brasil Afroatitude: Primeiro Ano do Programa
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde - Programa Nacional de DST/ Aids130

Iniciação Científica

Autor: 
Wesler Feitosa dos Santos

Orientadora:
 Inara Marques

Efeito das Restrições da Tarefa na Habilidade 
Manipulativa de Crianças nos Dois Primeiros 

Anos de Vida

Palavras-chave: Habilidades manipulativas, crianças, restrições da tarefa.

Introdução
Atualmente entende-se que o desenvolvimento motor é fruto de interações entre individuo, 
ambiente e tarefa O objetivo desse trabalho foi verificar se e como os padrões de preensão de 
bebês com até dois anos de idade são influenciados pela restrição da tarefa, proporcionados por 
cubos de diferentes materiais: madeira e espuma. 

Referencial teórico
O desenvolvimento de uma habilidade manipulativa inicia desde muito cedo na criança, com 
o movimento reflexo que, posteriormente vai sendo integrado aos movimentos voluntários, 
originando movimentos mais especializados, o que permite a disponibilidade em ajustar seu 
padrão de preensão a tarefas variadas, como tamanho, peso e a forma do objeto, por isso é 
importante conhecer a trajetória desses movimentos.

Procedimentos metodológicos
Participaram deste estudo onze crianças de 7 a 24 meses de idade. A tarefa consistiu em apreender 
um cubo de madeira e um cubo de espuma com volume de 75mm, localizado à frente da 
criança, colocado no centro de uma mesa. Estes cubos foram apreendidos e depositados dentro 
de um alvo amplo. Cada criança realizou três tentativas em cada tarefa que foram filmadas 
para analise posterior da preensão utilizada no momento da pegada do objeto. O resultado foi 
tratado descritivamente, identificando-se um valor modal, ou seja, um padrão mais freqüente 
de preensão para cada um dos objetos.

Resultados
Na preensão do cubo de espuma, foi observado que 36,4% das crianças realizaram a pressão 
o objeto com padrão palmar e 63,6% utilizaram o padrão digital. Já na preensão do cubo de 
madeira 42,4% utilizou o padrão palmar, 36,4% o padrão digital e ainda 21,2 % não conseguiram 
realizar a tarefa, utilizando-se das duas mãos. Com base nesses dados podemos concluir que a 
forma de preensão não depende somente da idade e do tamanho do objeto, uma vez que houve 
diferenças no modo de preensão quanto ao tipo de material utilizado, deve-se considerar a 
diferença na textura do material exerceu um papel fundamental no resultado final.
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Criação de um site com Zope/Plone

Palavras-chaves: site, internet, Zope, Plone, redes sociais.

Introdução
O desenvolvimento de um site, em Zope/Plone, para o projeto “Redes sociais e inteligênicia 
local” foi o objetivo central deste estudo. O site tem o propósito de ser referência, no Brasil, em 
redes sociais. O site foi criado utilizando ferramentas OpenSource, as ferramentas utilizadas 
foram os softwares Zope e Plone. 

Referencial Teórico
TCHEZOPE.ORG: Comunidade Zope brasileira. Site da comunidade Zope e Plone Brasileira. 
Disponível em: <www.tchezope.org>. Acesso em: 27 out. 2005. | JEAN RODRIGO FERRI. 
TcheZope.org: comunidade Zope brasileira. Comunidade Zope e Plone Brasileira DTML no 
ZOPE. Disponível em: <www.tchezope.org>. Acesso em: 10 fev. 2006. |  MATOS, Fabio Rizzo. 
Sua Fonte de Informação sobre Aplicações Web. Artigos-fabiorizzo.com. Artigos e Notícias 
sobre PZP (Plone, Zope, Python). Mudando a skin do Plone via URL. Disponível em: <www.
fabiorizzo.com>. Acesso em: 26 jan. 2006.

Procedimentos Metodológicos
Foi utilizado o Zope um servidor, a qual sua função é servir páginas web. Também o Plone que 
é um Sistema Gerenciador de Conteúdo, e assim como o Zope tem seu código aberto. O Plone 
acrescenta ao Zope uma melhor nagevação baseada em pastas e visualização de seu conteúdo ao 
invés de links em documentos HTML; e uma ferramenta simples para a criação de documentos 
com estrutura complexa. Um site com Zope e Plone faz com que o site seja fácil e rápido de usar. 
A instalação dos softwares foram na plataforma Windows utilizando a versão do Windows XP. 
A versão do Zope utilizada foi a 2.8.2 e a do Plone 2.1. 

Resultado
O desdobramento desse estudo e conseqüentemente sua aplicação resultaram em um site com 
recursos de grande potencial. O site apresenta um avançado sistema de busca, o layout foi 
planejado nas cores verde, branco e preto. Possui um sistema de navegação com indicadores 
de localização, mapa do site e técnicas de acessibilidade, mostrando as teclas de atalhos para 
melhor navegação. O site está em fase de testes e será aprimorado a medida em que o volume 
dos dados inseridos forem aumentando e a participação de pesquisadores e profissionais assim 
o exigir. Em dez meses de estudo e aplicações os resultados estão sendo implementados, de 
acordo com os propósitos iniciais.
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Características de Carcaça de Cordeiros 
Alimentados com Diferentes Níveis de Polpa 

Cítrica Úmida Prensada em Substituição à 
Silagem de Milho

Palavras-chave: confinamento, polpa cítrica, ovinos.

Introdução
O rendimento de carcaça depende de vários fatores que podem estar relacionados ao animal e 
ao meio ambiente. O nível nutricional merece destaque, pois contribui para o desenvolvimento 
muscular e a deposição de gordura na carcaça.

Referencial teórico
A polpa cítrica úmida prensada (PCUP) é um subproduto da indústria de laranja, a qual é 
obtida após a oxidação com óxido ou hidróxido de cálcio, prensagem e moagem da polpa cítrica 
“in natura”.Deste modo o objetivo desse estudo foi verificar o efeito da substituição da silagem 
de milho pela PCUP nas características de carcaça de cordeiros em confinamento.

Procedimentos metodológicos
O experimento foi realizado no Setor de Ovinocultura da Universidade Estadual de Londrina. 
Foram utilizados 24 cordeiros inteiros da raça Santa Inês, com a idade média de 90 dias e peso 
vivo inicial médio de 18kg e peso vivo final médio de 33kg. Foram confinados por 67 dias e 
alimentados com dietas contendo níveis crescentes de PCUP em substituição à silagem de milho 
(0; 25; 50; 75% da MS). As dietas eram compostas por 60% de volumoso e 40% de concentrado. 
Antes do abate, os animais foram submetidos à um jejum hídrico de 10 horas e jejum de sólidos 
de 16 horas. Os cordeiros foram pesados 5 horas antes do abate, sendo considerado esta pesagem 
como peso vivo ao abate (PVA).

Resultados
Após o abate foram tomados os pesos de carcaça quente. O trato gastrintestinal foi esvaziado, 
pesado e calculado a quantidade de conteúdo nos compartimentos pela diferença entre cheio e 
vazio. O peso vivo vazio foi calculado pela diferença entre PVA e o conteúdo gastrintestinal. As 
carcaças foram refrigeradas em câmara fria por 24h, logo após a refrigeração foram novamente 
pesadas e avaliadas quanto a conformação e ao acabamento de gordura. As médias para peso 
vivo ao abate, peso vivo vazio, peso de carcaça quente, rendimento de carcaça verdadeira e para 
características de carcaça não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos. Os resultados sugerem 
que é possível substituir a silagem de milho pela polpa cítrica úmida prensada até o nível de 
75%, sem afetar as características de carcaça de cordeiros terminados em confinamento. 
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A presença de africanismos na língua portuguesa 
do Brasil

Palavras-Chave: Africanismo, Cultura, Atlas Lingüísticos

Introdução
A língua portuguesa do Brasil (PB) caracteriza-se por traços peculiares distintos do português 
europeu. Essas diferenças devem-se à soma da história de cada povo que contribuiu para a 
formação de nosso país, e a sua inserção no cenário da cultura brasileira ao longo dos quinhentos 
anos de ocupação a partir de seu descobrimento.

Referencial Teórico
Considerando a importância dos povos africanos na formação do PB, este trabalho tem como 
objetivo verificar a contribuição desses povos na formação do léxico. O referencial teórico 
inicial diz respeito às pesquisas de AMARAL (1920), NASCENTES (1922), MARROQUIM 
(1934), SILVA NETO (1970) e PESSOA (2001), cujos dados serão comparados com os verbetes 
constantes de FERREIRA (1986) e HOUAISS (2004).

Procedimentos Metodológicos
Foram definidos os seguintes procedimentos metodológicos: (i) leitura e resenha da base 
teórica; (ii) levantamento dos dados em dois corpora distintos: (a) registros das cartas dos atlas 
lingüísticos publicados no Brasil, iniciando pelo Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB-1963) 
e Atlas Lingüístico de Sergipe (ALSE-1987); e (b) acervo lexical contido na obra de PESSOA 
(2001). Para trabalhar com os Atlas Lingüísticos e os dicionários, faz-se necessário conhecer os 
atlas lingüísticos dos dois estados; dominar o método de leitura e interpretação de cada carta e 
selecionar os vocábulos de possível origem africana. 

Resultados
Como resultados desta pesquisa, apontam-se: (i) compreensão da importância dos atlas 
lingüísticos como depositários de variantes lingüísticas diatópicas, diastráticas e diacrônicas; (ii) 
apreensão da técnica de leitura e interpretação das cartas geolingüísticas; (iii) maior domínio na 
consulta e manuseio do dicionário; (iv) percepção do predomínio do léxico de base africana nos 
atlas da Bahia e de Sergipe; (v) maior compreensão das formas de lexicalização de um vocábulo 
e de sua provável origem africana; (vi) compreensão da extensão do vocabulário africano na 
formação do léxico do PB, relativamente à produtividade de determinados campos semânticos 
em detrimento de outros.
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Território e Segregação Urbana: O lugar do 
negro na cidade de Londrina

Palavras-chave: Etnia, História, Segregação, Inclusão.

Introdução
23% da população londrinense é negra. Contudo, ainda não há dados específicos sobre essa 
população. Tendo em vista que, as desigualdades sociais e raciais atingem a população brasileira 
de forma diferenciada quando considerado os diferentes grupos sociais, torna-se necessário o 
profundo conhecimento da população negra na cidade de Londrina.

Referencial Teórico
O primeiro livro que utilizamos foi: Brancos e negros em São Paulo, do qual tiramos base para 
nosso trabalho. Também utilizei o livro que conta a historia da cidade: Fincando estacas!: A 
história de Londrina (década de 30) em textos e imagens.  

Procedimentos Metodológicos
Foram utilizadas pesquisas bibliográficas nas bibliotecas da cidade e no CDPH (Centro de 
Documentação e Pesquisa Histórica), das quais fizemos fichamentos e mapearam nosso estudo, 
além de jornais antigos e pesquisas icnográficas com a análise das fotografias que retratam a 
presença negra da cidade. Foi realizada também uma entrevista com o Dr. Oscar Nascimento, 
ex-presidente da AROL - Associação Recreativa Operária de Londrina. Participamos também de 
eventos que tratavam da temática das relações raciais e reuniões regulares com a orientadora.

Resultados Parciais
Constatou-se que, mesmo Londrina sendo uma das principais cidades do sul do país e tendo 
sua população caracterizada por uma heterogeneidade étnica e racial, a presença da população 
negra não faz parte da historia oficial, que apenas destaca a presença do imigrante. O negro 
está presente na historia extra-oficial, através dos depoimentos, de sua presença em jornais em 
datas comemorativas e no dia a dia contribuindo com o desenvolvimento da cidade. Aos poucos 
estamos construindo a verdadeira historia de Londrina, com a contribuição de todas as etnias.
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Antologia das escritoras afro-brasileira

Palvras-Chave: Afro-brasileira; Antologia

Introdução
O projeto “Antologia de escritoras afro-brasileiras” desenvolvido na UEL tem por objetivo 
divulgar a produção das escritoras afro-brasileiras afim de recuperar essa literatura, que, apesar 
de apresentar uma cultura riquíssima e de grande importância histórica não vê seu valor 
reconhecido. 

Referencial teórico
Para a elaboração dessa pesquisa foi necessária a leitura dos textos: Cadernos Negros, Contos 
e Poemas, São Paulo, Edição dos Autores. Vol. 8 a 18, onde a princípio foram analisados 
superficialmente para as primeiras conclusões, além da leitura complementar de GONZALES, 
Lélia e HASENBALG, Carlos, A mulher negra na sociedade brasileira. In Lugar de Mulher, Rio 
de Janeiro, Graal, 1982. 

Procedimento Metodológico
Sua produção se dá nas discussões de textos teóricos em concomitância com a observação das 
recorrências temáticas encontradas nos textos das escritoras afro-brasileiras, para em seguida 
tecer comparações entre dois tipos de produção. Como resultado espera-se formalizar uma 
antologia a partir desses estudos que vem sendo desenvolvidos como forma de organizar a 
produção destas escritoras, que é bastante numerosa, mas que se encontra dispersa. 

Resultado
Este trabalho apresenta parte do resultado do subprojeto “Antologia de escritoras afro-brasileiras: 
a escritura de Miriam Alves”. Alguns de seus contos abordam o tema da religiosidade de matriz 
africana, tratando também de outros temas  como amor, injustiça, desigualdade, entre outros, 
mas com inscrição poética muito particular. 

Cabe nessa etapa da pesquisa verificar, através de análise dos textos da escritora acima citada,  
como vem representado o afro-descendente que, apesar das adversidades históricas tenta 
construir uma identidade cultural, possibilitando diferentes formas de leitura.
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A Lipodistrofia como efeito adverso da terapia 
anti- retroviral

Palavras-chaves: lipodistrofia, aids, medicamentos anti-retrovirais, alterações metabólicas.

Introdução
A descoberta e a introdução de várias classes de medicamentos anti-retrovirais tem melhorado 
a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/aids. Entretanto, constatou-se que efeitos 
indesejáveis, entre eles a lipodistrofia, podem interferir na adesão ao tratamento. A lipodistrofia 
é descrita como uma síndrome de alterações metabólicas, envolvendo ganho e/ou perda de 
gordura. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura abordando manifestações 
morfofisiológicas, classe de medicamentos associados e as intervenções propostas  para controle 
e prevenção.

Referencial teórico
Representações sociais, por permitir compreender a pessoa em sua dimensão individual, como 
se insere em um contexto de grupo e dentro da sociedade.  

Procedimentos metodológicos
Tratou-se de um levantamento bibliográfico, do tipo exploratório. Os dados foram obtidos 
através de artigos científicos, um Trabalho de Conclusão de Curso e Manuais do Ministério da 
Saúde. Não se pretendeu esgotar os dados sobre o tema, e sim, adquirir conhecimentos sobre a 
lipodistrofia associada ao uso de anti-retrovirais. O período de publicação foi de 2002 a 2005.

Resultados
Constatou-se que as classes de medicamentos envolvidas foram inibidores de protease e 
inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídios, havendo, ainda, a presença de 
outros fatores associados. Observou-se que não há referência a ocorrência da lipodistrofia 
especificamente na população negra. Os estudos abordam a lipodistrofia nos indivíduos em 
uso de anti- retrovirais sem especificar raça. As intervenções propostas para o controle são: 
substituição do medicamento em uso, atividades físicas, excisão cirúrgica, lipoaspiração e 
preechimento cutâneo e outras. E os pacientes necessitam de acompanhamento e orientação 
por uma equipe multiprofissional, e que é sempre mais fácil prevenir e controlar a síndrome do 
que revertê-la.
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O Mercado de Trabalho do Assistente Social na 
Região Metropolitana de Londrina

Palavras-Chave: Assistente social, abordagem individual, região metropolitana de Londrina, prática 
profissional, Serviço Social.

Introdução
O trabalho faz parte de uma pesquisa que visa investigar a concepção e a operacionalização da 
abordagem individual na prática profissional do assistente social. Ela é vista como modalidade 
interventiva, significando acompanhamento ordenado e metódico junto a indivíduos singulares 
e não apenas atendimento esporádico e/ou descontínuo aos mesmos.

Referencial Teórico 
A abordagem individual é o trabalho desenvolvido pelo assistente social de forma individualizada, 
sistemática e não pontual, se constituindo em modalidade interventiva recorrente no cotidiano 
profissional. Historicamente foi identificada no Serviço Social brasileiro com o Case Work 
norte-americano, identificação essa criticada a partir dos ano de 1960. É hoje um tema que 
merece estudos, já que estes são escassos na literatura.

Procedimento Metodológico 
São sujeitos da pesquisa os assistentes sociais que atuam nos municípios da região metropolitana 
de Londrina-Paraná (Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Rolândia, Londrina e Tamarana). Em um 
primeiro momento efetuou-se um mapeamento dos profissionais por instituições-espaços 
ocupacionais com suas áreas específicas de atuação, abordagens e atividades principais, obtendo 
assim a identificação do universo a ser pesquisado no segundo momento. Ou seja, aqueles que 
tem a abordagem individual como modus operandi básico, com os quais buscar-se a concepção 
e a forma de operacionalização da mesma. 

Resultados
Como os resultados são vastos, citamos apenas 3 principais correspondendo aos municípios da 
região com exceção de Londrina, cuja finalização ainda está sendo feita: a) o mercado de trabalho 
abrange 30 instituições empregadoras: 46,7% públicas, 16,7% privadas e 36,7% de 3º setor; b) 
atuam nele 50 profissionais, a maioria formada pela UEL, tendo até 05 anos de experiência e 
desenvolvendo atividades vinculadas direta ou indiretamente à política de assistência social; c) 
85,51% dos sujeitos empregam largamente a abordagem individual em suas práticas, enquanto 
só 7,14% não a empregam ou o fazem excepcionalmente. Somando todos que a utilizam com 
freqüência, o percentual sobe para 92,86%.
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Autores: 
Fernanda André, Jeise Cristina Alves e Sidney Marcelino dos Santos

Orientadores:
 Jolinda de Moraes Alves, Ricardo de Jesus Silveira

Perfil Sócio-Econômico e Cultural dos 
Estudantes da UEL: Indicadores para 

Implantação de uma Política de Assistência 
Estudantil.

Palavras- Chave: Assistência estudantil; Realidade da vida acadêmica; Direitos sociais, Permanência na 
universidade.

Introdução
A pesquisa tem como objetivo conhecer a realidade sócio-econômica e cultural dos estudantes da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), para subsidiar políticas de assistência aos estudantes, 
visando assegurar condições de permanência, com qualidade, para o bom desempenho das 
atividades acadêmicas. 

Referencial Teórico
Para o desenvolvimento da pesquisa, optamos pelo estudo de caso, uma investigação empírica – 
indutiva como um procedimento exploratório / investigativo. Uma das vertentes de orientação 
filosófica constitui-se pela dialética. Quanto ao instrumento técnico – operativo, para obtenção 
da documentação direta escolhemos o questionário.

Procedimentos Metodológicos
Elaboração do instrumento de coleta de dados; treinamento dos alunos-pesquisadores para 
aplicação do questionário junto aos alunos; participação de reuniões de planejamento junto 
aos órgãos colegiados; aplicação da pesquisa piloto (curso de Filosofia) para verificação da 
consistência do questionário; correção e adequação do questionário em função da avaliação 
da pesquisa piloto; aplicação dos questionários; transferência das respostas para gabarito de 
leitura ótica; sistematização e totalização de dados em tabelas e gráficos; análise dos resultados 
da pesquisa para subsidiar políticas de atendimento aos estudantes.

Resultados
Criação de um banco de dados sobre o perfil sócio-econômico e cultural dos estudantes da 
UEL, para utilização dos setores acadêmicos, com atualizado a cada quatro anos; proposição 
de políticas de atendimento aos estudantes, produção de conhecimento sobre assistência 
estudantil, direcionada ao segmento de alunos em condições precárias de sobrevivência nas 
Instituições Públicas de Ensino Superior, avaliação sobre a quantidade e qualidade dos serviços 
de assistência estudantil prestados pela Universidade Estadual de Londrina.
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Autora: 
Júlia Amabile Aparecida de Souza Pinto.

Orientador: 
Cristiano Gustavo Biazzo Simon.  

História escrita, História cantada: As relações 
entre rap, cidadania e exclusão social.

Palavras chave: rap, exclusão, educação.

Introdução
O projeto procura analisar as possíveis relações entre a produção de saber das canções de rap e o 
conteúdo do conhecimento escolar. Buscando entender a recusa ao saber escolar, por parte dos 
grupos de rap, e as reflexões sobre cidadania e exclusão pontuadas em suas letras de música.

Referencial teórico
Para tanto, o público alvo de nossa pesquisa são os grupos de rap da cidade de Londrina, estado 
do Paraná. As fontes para a pesquisa foram os depoimentos orais dos grupos de rap da cidade de 
Londrina como: Sociedade Periférica, Z.O. Family, Franciele Lorena e Daniele Andréia Geraldo. 
A partir disso, houve as transcrições dessas entrevistas. 

Metodologia
Se deu á partir de textos que discutem a problemática do rap: Bentes, Anna Christina. 
“Linguagem: Práticas de Leituras e Escrita”, Soares, Luiz Eduardo, Athayde, Celso, MV Bill. 
“Cabeça de Porco”, entre outros. E através de seminários e discussões, pudemos cotejar a literatura 
especializada com os depoimentos transcritos analisados, sendo eleita duas questões: a possível 
relação entre as historias de vida desses sujeitos, explicitas em suas canções e depoimentos e a 
história propriamente dita. E como o rapper vê a escola?

Resultados
Obtidos até o momento, na relação entre o que a pesquisa bibliográfica teoriza e os depoimentos 
dos rappers nos mostram, foi o de perceber a ligação entre as duas fontes, de que esses sujeitos 
sentem-se excluídos na sociedade e que o rap aparece como uma voz, um meio de expressão 
para que esses jovens da periferia façam a denúncia social, e ao mesmo tempo essa forma de 
expressão ganhe uma função conscientizadora dentro da periferia. Outro ponto importante 
a ressaltar sobre esses jovens, é que mesmo sem o saber escolar, e sendo estigmatizados pela 
sociedade como marginais, ou jovens sem futuro, esses não são pressupostos para que estes não 
possuam um saber próprio, explícitos em suas canções e perspectivas de vida.                 
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Grafiteiros: A linguagem visual do hip-hop 
londrinense

Palavras-Chave: Hip-Hop, Grafite, Arte visual, Londrina

Introdução
Oriunda do projeto “Leitura, ritmo e poesia: práticas de poéticas orais entre os rappers de 
Londrina”, esta iniciação científica visa a documentar e a contextualizar o grafite na zona Sul 
londrinense, enfocando o caráter ideológico e artístico desta expressão poética  e problematizar 
o conceito de “vandalismo”, entendo o grafite como uma ação de interação social.

Referencial Teórico
O projeto avança inicialmente com base em pesquisas de PIMENTEL, Spensy (1999), ROSE, 
Tricia (1994), AMARAL, Marina (1998), BERMAN, Marshal (2001), CALVINO, Ítalo (1993) e 
em biografias de representantes do movimento hip-hop, a exemplo de SOUZA, Sérgio Ezequiel 
de (2004) e BILL, MV, SOARES, Luiz Eduardo, ATHAYDE, Celso (2005).

Procedimentos Metodológicos
O corpus do projeto se concretiza em função de alguns procedimentos metodológicos, tais 
como: entrevistas realizadas com grafiteiros, transcrição e documentação das mesmas, para 
análise e catalogação das práticas orais dos integrantes do movimento; produção de um acervo 
visual dos grafites locais, que resultará num estudo pormenorizado da linguagem verbal, visual 
e verbi-visual do objeto de estudo, considerando o embasamento teórico através de leitura e 
fichamento das bibliografias concernentes à história e ao contexto de vida dos hip-hoppers. 

Resultados
Por fim, essa pesquisa apresenta como resultados parciais uma abordagem direta sobre o contexto 
de vida dos hip-hoppers, considerando a vulnerabilidade sócio-econômica e educacional a que 
estão sujeitos, e documentando suas práticas orais numa análise literária pormenorizada, com 
o rigor científico da poética presente nas letras de rap, enquanto literatura contemporânea, no 
aspecto artístico do grafite, no break e no conhecimento, sendo o hip-hop um dos movimentos 
artísticos mais representativos da cultura popular na modernidade.
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Autora: 
Keli Cristina Benedicto

Orientador: 
Marco Antonio Nogueira

Eficiência de fungos micorrízicos e rizóbios na 
produção de mudas de espécies florestais nativas 

em viveiro

Palavras-chave: micorriza, fungos microrganismos, reflorestamento, fixação biológica de N.

Introdução
A fase de produção de mudas é crítica para reflorestamento visando a recomposição da vegetação 
nativa. O emprego de biofertilizantes como fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e bactérias 
fixadoras de nitrogênio atmosférico auxilia na obtenção de mudas mais vigorosas a um menor 
custo.

Referencial Teórico
O nitrogênio (N) e o fósforo (P) são dois dos principais nutrientes de plantas cujas formas 
minerais industrializadas podem ter custos proibitivos. A eficiência do fornecimento desses 
nutrientes por microrganismos depende da sua eficiência em estabelecer simbiose com as 
plantas, para isso se faz necessário estudar a melhor combinação planta-bactérias diazotróficas-
FMA.

Procedimentos Metodológicos
As espécies arbóreas foram: Anadenanthera colubrina, Enterolobium contortisiliquum, 
Parapiptadenia rigida e Peltophorum dubium, inoculadas com os FMA Glomus clarum ou 
Gigaspora rosea, e um controle sem FMA. Metade das plantas foram inoculadas com Rhizobium 
e a outra metade não foi inoculada. A colonização micorrízica foi obtida após tratamento das 
raízes com KOH e coloração com solução de azul de tripano, observando-se sob microscópio-
estereoscópico. 

Resultados
A eficiência dos fungos micorrízicos em propiciar o desenvolvimento das plantas variou 
de espécie para espécie de FMA, assim como a colonização micorrízica, que também foi 
influenciada pelas rizobactérias. Na ausência do FMA, a inoculação com Rhizobium causou 
depressão de crescimento das plantas.Nas espécies nodulíferas, observou-se nodulação em A. 
colubrina e E. contortisiliquum. Houve efeito significativo somente para FMA em relação aos 
dados de biomassa seca da parte aérea e da raiz, teor de N (g/kg), e teor de P (g/kg), sendo que a 
presença de micorriza resultou nas maiores médias em todas as espécies de plantas.
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Química e Psicologia - Um Melhor Entendimento 
das Drogas 

Palavras-chave: drogas, dependência, terapias.

Introdução
O uso de drogas está inserido nos mais variados contextos e há problemas sociais que estão 
ligados a ele. A pesquisa farmacológica contribuirá com a Redução de Danos no auxilio a 
diminuição ou eliminação de dependência e na substituição de drogas mais nocivas por outras, 
quando necessário.

Referencial Teórico
Todas as Drogas que produzem dependência possuem efeitos químicos no cérebro e fornecem 
sensações agradáveis ou compensatórias. A Redução de Danos constrói vínculos com as 
pessoas a fim de oferecer-lhês uma melhor qualidade de vida. A química pode contribuir com 
os usuários sempre que desejarem, para um maior controle da dependência (quando houver) 
ou dos danos.  

Procedimentos metodológicos
Levantamento bibliográfico nas áreas de química, farmacologia, toxicologia e intervenções 
biopsicossociais sobre substancias psicoativas e seu uso, discussões da bibliografia levantada, 
construções de textos sobre a temática. Houve também a participação em cursos e oficinas para 
troca de experiências sobre o tema.   

Resultados
Pode-se entender que a dependência destas substâncias psicoativas está ligada ao tripé: 
características subjetivas do usuário, tipos de droga e contexto. Também foi analisado que drogas 
podem ser utilizadas no processo terapêutico tanto para retirada quanto para substituição. A 
maconha, apesar de ilícita, tem sido percebida como uma substituição positiva para usuários 
de cocaína e crack. Em relação ao álcool, estão sendo estudados alguns medicamentos, com o 
objetivo de que possam auxiliar no processo terapêutico de retirada do seu uso, quando nocivo 
ao paciente.
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Autora: 
Francesly Silva de Mello

Orientadora: 
Ângela Massumi Katuta

As políticas públicas de inclusão social na 
Universidade: reflexões preliminares 

Palavras-chave: Universidade pública; políticas públicas; inclusão social; democratização do ensino 
superior; avaliação universitária.

Introdução
O objetivo do presente trabalho é apresentar as reflexões preliminares sobre as políticas públicas 
de inclusão social voltadas à Universidade pública no Brasil. Esclarecemos que esse é um dos 
objetivos específicos de nosso projeto de iniciação científica, ainda em andamento.

Referencial Teórico
Segundo Gomes (2004), entre os fatores de reprodução das desigualdades sociais, o acesso à 
educação formal ocupa um lugar de destaque pelo peso decisivo que esta tem sobre as chances 
de inserção dos indivíduos nas diferentes classes sociais e sobre sua capacidade de ascensão 
social.    

Processos Metodológicos
Realização semanal de colóquios com a orientadora visando a formação inicial para o trabalho 
científico e a organização do trabalho de pesquisa; levantamento bibliográfico a partir das 
palavras-chave da pesquisa em livros e periódicos de circulação regional e nacional; seleção 
da bibliografia levantada; leitura do material bibliográfico selecionado; elaboração de resumos; 
debates com o orientador acerca do material estudado; levantamento e sistematização de dados 
(estágio preliminar). Iremos, por meios diretos e indiretos, levantar e sistematizar informações 
que nos auxiliem no projeto.   

Resultados
As políticas públicas de inclusão social voltadas à Universidade Pública no Brasil envolvem 
uma série de questões que estão longe de serem resolvidas. Embora tenham sido introduzidas 
mudanças no processo de seleção e o número de vagas tenha aumentado, nos últimos anos, o 
acesso ainda é restrito, em especial nas instituições e nos cursos mais requisitados. Conseguir 
uma vaga na educação superior e nela permanecer ainda constitui uma grande dificuldade 
para a grande maioria dos grupos sociais historicamente marginalizados que buscam esta 
modalidade de ensino. Ainda existem muitos problemas que se fazem evidentes principalmente 
no momento da busca pela educação superior.
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Processo de Inclusão dos estudantes com 
necessidades especiais no ensino regular

Palavras-Chave: Inclusão, Necessidades especiais, educação especial.

Introdução
A inclusão dos portadores de deficiência no ensino regular tem um grande valor social, pois esta 
não dá ênfase à deficiência do aluno, mas sim a capacidade da escola oferecer apoio adequado ao 
processo de aprendizagem desses alunos, assim como sua responsabilidade de adaptar-se para 
atender as necessidades de todos os alunos que no decorrer de sua vida acadêmica apresentem 
alguma dificuldade.

Referencial teórico
Com o objetivo de caracterizar o processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais 
no ensino regular, e levantar as propostas de formação de professores para a educação inclusiva, 
como referencial teórico, foram solicitados autores como Mendes, E. G; Cardoso, M. S; Coll C; 
Aranha M.S.F; Vitaliano C.R., entre outros que no transcorrer de suas dissertações discutiam o 
paradigma da inclusão.

Procedimento metodológico
A metodologia utilizada foi de levantamento bibliográfico sobre temas relacionados aos 
objetivos propostos, nos textos abordados pesquisamos o conceito de inclusão de vários 
autores, e a maneira com que cada um deles compreende o paradigma da inclusão. De posse 
destes referenciais teóricos, foi possível buscamos os elementos presentes na correlação entre 
inclusão presente na inserção dos alunos com necessidades especiais na escola regular. A partir 
dessa correlação nos foi possível à elaboração de fichamentos e sínteses dos textos assim como 
discussões dos mesmos.

Resultados
O resultado obtido atingiu uma pequena parcela da dimensão que o tema inclusão nos propõe, 
pois para garantir a inclusão se faz necessário a conscientização de que todas as crianças devem 
aprender juntas, e que uma criança é única. O que nos remete a idéia de que é necessária uma 
adequação da escola e do educador, de modo a garantir um ambiente que proponha a inserção 
da criança através de mudanças no sistema educacional, de uma escola solidária, aberta e 
democrática. De forma a conseguir ultrapassar o processo de integração, pois assim as decisões 
passarão a ser compartilhadas e não simplesmente impostas. Desse modo podemos dizer que 
incluir significa, conviver com espaços comum a todos, que devem ser adaptados, de modo que 
as pessoas diferentes possam conviver num mesmo local.
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Da Raiz aos Frutos

Palavras chave: Desigualdades, conseqüências, possibilidade e igualdade.

Introdução
Olhando para trás, através da história, é possível ver que essas tantas discrepâncias e desigualdades 
sociais e raciais, existentes hoje no Brasil, são nada mais do que uma continuidade de uma política 
de exclusão advinda do modo de condução da elite para com a população desembocando em 
inúmeros prejuízos e conseqüentes lutas.

Referencial teórico
Este artigo foi embasado no trabalho de autores que tratam de movimentos sociais, cidadania, 
desigualdades no Brasil, reflexões de pensadores e escritores, novas práticas jurídicas, direitos 
humanos e ações afirmativas, autores como: PAOLI, Maria Célia. REZENDE, Maria José. In: 
SCHILLING, Flávia (Org.). Direitos Humanos. AGUIAR, Roberto. GRIN, Monica. 

Procedimentos metodológicos
Por meio de um retorno na história, notou-se que há grandes desigualdades hoje, principalmente 
pelo modo como foi conduzida a população de nossa pátria, excluída do processo sóciopolítico, 
e que ao passar dos séculos houve uma perpetuação disto, principalmente com relação ao negro, 
advindas de um passado escravocrata. Vê-se então o surgimento de movimentos sociais atentos 
a essas questões, insurgindo daí uma luta pela igualdade de direitos e oportunidades. Fazendo 
então uma analise e síntese dos textos estudados chega-se às conseqüências inerentes à evolução 
e conscientização social. 

Resultados
Verificou-se o descaso para com as desigualdades e que precisamos de uma conscientização, 
uma educação e uma mudança de pensamento para melhorarmos, já que por séculos estivemos 
imersos em um problema cristalizado na sociedade que parece agora estar se mostrando e se 
colocando em discussão. Pelo crescente desenvolvimento de movimentos fundados na luta 
pelo direito a ter direitos, pelo respeito a dignidade da pessoa humana e seu efeito potencial 
na mudança dos padrões valorativos, questionando políticas sociais até agora de caráter 
assistencialista e paliativo, tem mostrado novos caminhos na busca de uma sociedade mais 
justa e igualitária.
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Extensão Universitária 
 

Autoras: 
Ana Paula da Silva, Eridnaide Fernandes Florentino

Orientadoras: 
Ana Maria Cavalcante Melo, Maria de Lourdes de Oliveira,Ana Claire Pimentel

Aleitamento Materno

Palavras-chave: Aleitamento materno, imunidade, prevenção ITS/AIDS.

Introdução
O processo de aleitamento materno trás para o recém-nascido conforto e segurança, pois 
o leite materno é rico em sais minerais e vitaminas, além de conter os anticorpos da mãe, a 
criança que amamenta obtém imunidade contra várias doenças que atinge o recém nascido. 
Mas existe uma pactuação para a mãe que está contaminada com o vírus HIV, pois a mesma não 
poderá amamentar pela presença do mesmo na produção do leite, o que a obriga ter seus seios 
enfaixados para paralisar a produção láctea. 

Público-alvo
As atividades foram aplicadas no Hospital Universitário Alberto Antunes, na unidade de 
Cuidados Intensivos, para mães que estavam no período pós-parto, que se encontravam no 
processo de amamentação.

Descrição das atividades
As atividades foram desenvolvidas através de palestras que informaram sobre a importância do 
uso do preservativo e sobre o aleitamento materno informando seus benefícios. Também foram 
realizadas oficinas informativas que traziam subsídios sobre aleitamento materno e as infecções 
que o envolve, e observação avaliativa das mamadas.

Resultados
Foi de vital importância para os lactantes e suas respectivas genitoras, que adquiriram 
informações sobre os cuidados com seus recém-nascidos e como se prevenir das doenças 
transmissíveis nas relações sexuais.
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Conversando sobre anemia falciforme com 
os pacientes e seus familiares e prevenção das 

DST/Aids em sala de espera

Palavra-chave: Anemia Falciforme, Educação, Saúde, Prevenção DST/AIDS, assistência.

Introdução
A anemia falciforme é uma doença genética, hereditária e mais prevalente na população 
negra. Afeta milhões de pessoas no Brasil – segundo a OMS cerca de 2500 crianças nascem 
falcêmicas e há 30 portadores do traço falcêmico para cada 1000 crianças nascidas vivas – e 
se caracteriza por um alto índice de mortalidade. No nosso país 25% dos falcêmicos não têm 
assistência médica e se minimiza a mortalidade com diagnóstico e cuidado precoce (CRIOLA, 
2005). Objetivamos proporcionar uma informação sensível, precisa, médica e científica que 
possibilite as pessoas entenderem sua doença, além da necessidade de cuidado com a saúde, 
de modo geral, promovendo assim uma melhor qualidade de vida, e promover medidas de 
prevenção e saúde aos pacientes, a partir também da IST/AIDS.

Público-alvo e Localidade Geográfica
São os pacientes com anemia falciforme e seus familiares, uma população geralmente de 
baixa renda, que são assistidos no Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas, 
localizado no Campus A.C. Simões.

Descrição das Atividades
Foram realizadas em sala de espera conversas com os pacientes sobre as ITS’s/AIDS. 
Posteriormente, no mini-auditório do Hospital Universitário, foi realizada uma apresentação 
através de slides com diversas fotos e informações sobre DST/AIDS para os pacientes da 
anemia falciforme e seus familiares com os seguintes temas: O que são ITS’s; Principais ITS’s 
(Gonorréia ou Blenorragia, Tricomoníase, Candidíase, Sífilis, Cancro Mole, Herpes, Condiloma 
Acuminado e Linfogranuloma Venéreo.); AIDS (como se pega e como não se pega) e Como 
Usar Camisinha passo a passo. No último tópico foi feita uma dinâmica com a utilização de 
algumas bananas. Separados em três, todos foram convidados a aprender cuidadosamente como 
deve ser feita uma colocação correta de um preservativo masculino.

Resultados
Foi de grande importância à integração no projeto Afro-Atitude, pois passamos a nos comprometer 
de forma social e humanizada com a população que deste recurso mais precisa, além de ser um 
projeto mantenedor do desenvolvimento acadêmico do aluno, que visa à inclusão social. O 
projeto possibilita um vasto e rico conteúdo em que o aluno tem grandes oportunidades de 
crescer tanto o intelecto como no aspecto profissional. Cada capacitação sobre DST/AIDS 
serviu de aprendizado e preparação para sermos divulgadores desse saber, passando informações 
para a população. Ao longo da nossa história vários fatores histórico-socias contribuíram para 
a marginalização dos negros e afro-descendentes, mas ao longo do desenvolvimento do projeto 
Afro-Atitude, fomos capacitados e comprometidos a promover ações afirmativas direcionada 
a população que mais sofre com esse preconceito, abordando questões sobre a DST/AIDS, 
levando informações em busca da prevenção da saúde na população. 
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Comunicaids – comunicação na luta contra a 
AIDS em Alagoas e Paraíba

Palavras –chaves: Prevenção, DST/AIDS, Comunicação Social

Introdução 
No período de um ano, os bolsistas do Projeto Comunicaids, desenvolveram atividades, nas 
áreas de saúde, cidadania, cultura, educação e direitos humanos. Nas comunidades das camadas 
populares, através da realização de oficinas e utilização dos pequenos meios de comunicação, 
porque é exatamente no cenário de sobrevivência dessas pessoas que o preconceito e a 
desinformação residem. 

Público-alvo e Localidade Geográfica
Hall da Reitoria – UFAL, Povoado do Penedinho – Piaçabuçu (AL), Projeto Xiquexique Sítio 
das Pedras – Catolé do Rocha (PB), Presídio semi-aberto São Leonardo, BIG TV, TV MAR.

Descrição das atividades
Difundir informações juntos as camadas populares, sobre prevenção e tratamentos das principais 
doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, utilizando os meios de comunicação populares e 
comunitários; conseguir parceiros para a divulgação do projeto; prevenir a vulnerabilidade da 
sociedade informando e ensinando a lidar com essa situação sem reprimi-la; possibilitar que 
alunos/as coloquem seus conhecimentos de comunicação a serviço da saúde, notadamente com 
enfoque DST/AIDS; envolver alunos/as afro-descendente em projetos de extensão nas áreas 
da saúde, dentro da política nacional de inclusão e valorização social.Realização de oficinas; 
produção e distribuição de material informativo; produção de programas para rádio comunitária 
e aplicação de questionários para coleta de dados.

Resultados 
Conscientização da comunidade atendida sobre DST/AIDS, discriminação racial, 
homossexualismo, produção de material educativo. O preconceito é criado por nós mesmos; 
informação nunca é demais; a troca de experiências e fundamental para a construção de qualquer 
consciência de valor; todo trabalho de prevenção deve ser contínuo, diuturno e coletivo; todo 
mal deve ser combatido; a comunicação é fundamental no processo de inclusão social. 
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Diagnóstico sócio-econômico e de saneamento 
básico da comunidade quilombola de santa luzia 

do norte (AL): análises preliminares visando o 
tratamento de águas

Palavras-Chave: quilombo, saneamento, censo, quilombola, Santa Luzia do Norte (AL).

Introdução 
A apropriação dos espaços por quilombolas do município de Santa Luzia do Norte (SLN), em 
Alagoas, é ditada pelas oportunidades econômicas e de subsistência, como o acesso às ofertas 
de emprego e às condições para exercer suas atividades no setor alimentício. Mostraram-se 
indispensáveis espaços comunitários com tecnologia de produção alimentar compatível com a 
legislação de higiene, especialmente no que concerne ao acesso e tratamento de água e esgotos.  
O desafio dessa comunidade é a produção estável em bases sustentáveis, o que exige águas com 
concentrações de substâncias e microorganismos não prejudiciais à saúde humana, e adequadas 
práticas de gestão, gerando um ambiente sadio, eficiência econômica e repartição justa dos 
benefícios.  

Público-alvo e Localidade Geográfica
Comunidade de moradores de região de quilombo no município de Santa Luzia do Norte 
(Alagoas).

Descrição das Atividades
Este trabalho foi dividido em duas etapas – na primeira, efetuou-se o diagnóstico da situação 
econômico-social e de saneamento básico do quilombo do município de SLN, indispensável 
para a segunda etapa, isto é, a proposição do tratamento de águas dessa comunidade. Para 
tanto, formulou-se e aplicou-se a 100 famílias um questionário com 25 perguntas relacionadas à 
origem dos familiares, idade, número de moradores, grau de instrução, condições subsistência, 
saúde, higiene, saneamento e perspectivas de permanência de cada família no quilombo. Em 
seguida, computou-se a porcentagem de cada informação para a análise dos dados

Resultados
Das 100 famílias entrevistadas no quilombo de SLN, 90% delas são miscigenadas, provavelmente 
devido ao caráter migratório temporário das atividades agrícolas, especialmente no setor sucro-
alcooleiro de Alagoas. As moradias são particulares, de alvenaria, em geral com 3 cômodos, 
eletricidade, água proveniente de poço artesiano central e fossa no banheiro e cozinha. A média 
de moradores por casa é de 9 pessoas, sendo que 50% das famílias apresentam residentes com 
algum tipo de instrução. Desses, 80% possuem ensino fundamental incompleto. O quilombo 
conta com coleta de lixo e posto de saúde, e a renda média por família é de cerca de 1 salário 
mínimo, geralmente proveniente de beneficiários do FUNRURAL, uma vez que a maioria dos 
adultos está desempregada. Todas as famílias entrevistadas possuem pelo menos um fumante e 
cerca de 40% delas possuem um representante com problemas relativos ao alcoolismo. Embora 
entre as doenças mais comumente citadas encontrem-se viroses (82%), a maioria dos moradores 
diz tratar-se de moléstias com plantas medicinais, e apenas idosos citaram a necessidade de 
remédios controlados, adquiridos quando há fornecimento pelo posto de saúde. 
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Educação Física, Saúde e Lazer no âmbito das 
ações voltadas para o combate à epidemia e para 
o fomento de atitudes inclusivas, sustentáveis e 

permanentes

Palavra chave: Cidadania, Direitos Humanos, Saúde e Respeito

Introdução
O Tratamento das pessoas vivendo com HIV/AIDS, tem por base os retrovirais, que causam 
efeitos colaterais, por exemplo alterações corporais, que promovem desconforto  tanto ao aspecto 
físico do individuo  quanto no social, pois desencadeia problemas de Lipodistrofia, que é uma 
alteração da massa corporal, causando acúmulo de gorduras no abdômen e região da coluna 
cervical (giba) e a ausência da massa corporal - os indivíduos que se encontram com o rosto e 
nádegas deformados. O papel da Educação Física é de atuar por meio da sua especificidade que 
é a atividade física, para que a prática regular venha a reverter as alterações corporais, atuando 
em todo desenvolvimento do tratamento, pois a prática de exercícios moderados contribui para 
aumentar as defesas do organismos contra infecção e proporciona a conquista de um corpo 
saudável e a melhor condição da qualidade de vida.

Público-alvo
Pessoas vivendo com HIV/AIDS, freqüentadores do Grupo CONVIVER: convivência e 
prevenção à AIDS, (Maceió-AL).

Atividades Realizadas
Atividades Práticas: Ginástica Geral; Atividades Físico-Recreativas; Alongamentos; Atividades 
de Relaxamento; Dança; Jogos Populares; Brincadeiras Populares; Caminhadas no calçadão da 
orla marítima de Maceió-Alagoas.

Resultados
Para os participantes (freqüentadores do grupo CONVIVER): satisfação de ser atendido com 
eficiência, diante de suas necessidades de condicionamento físico percebidas no dia-a-dia, 
aumentando a resistência física vindo assim a exercer atividades no cotidiano sem nenhum 
dano físico; melhora da auto-estima e da qualidade de vida no trato das articulações lúdicas e 
nas suas relações coletivas e sociais. Paras os monitores ( alunos do curso de Educação Física 
da Universidade Federal de Alagoas), a oportunidade de direcionar atividades, planejadas 
e discutidas de modo que as mesmas passaram a ter valor acadêmico- profissional, que 
contribuíram para a difusão de outras práticas, na perspectiva da indivisibilidade dos direitos 
humanos.  
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Projeto de Extensão Santa Lúcia Tabuleiro Novo 
– PESLUTAN – Ações Comunitária de Saúde 

Coletiva

Palavras Chaves: Saúde Coletiva, Ações Comunitárias, Prevenção ITS/AIDS.

Introdução
O PESLUTAN é um Projeto de Extensão Universitária realizado na comunidade da Santa Lúcia 
que tem a participação de alunos de vários cursos de graduação, onde há uma interação com a 
comunidade, onde se procura promover ações de educação em saúde abordando temas como 
ITS/AIDS entre outros.

Público-alvo e localidade Geográfica 
Crianças, adolescentes, adultos e idosos das famílias cadastradas no Projeto. Está localizado na 
Escola Jaime de Altavila (Santa Lúcia) – Tabuleiro Novo – Maceió.

Atividades Realizadas
 O Projeto desenvolveu múltiplas ações na comunidade como: aferição de pressão, teste de glicemia 
capilar, teste de acuidade visual e quanto a prevenção de ITS/AIDS foi desenvolvido através de 
oficinas com álbum seriado em algumas escolas da região. A partir de um cadastramento das 
famílias foi planejado as formas de intervenção com o propósito de informar sobre a prevenção 
de doenças mais prevalentes a partir de palestra, visitas domiciliares e orientações preventivas, 
oficinas e dinâmica de grupos, campanhas. 

Resultados
Nas comunidades constatamos uma falta de informações sobre ITS/AIDS, um certo 
preconceito/tabu dessas famílias com relação a assuntos direcionados ao sexo, criando várias 
dúvidas nos jovens. O Projeto veio minimizar esses índices através de intervenções junto à 
comunidade, abordando essas famílias com orientações preventivas, sobre essas doenças.O 
Projeto  proporcionou-nos um grande aprendizado pois foi possível repassar os conhecimentos 
adquiridos junto ao Projeto Universidaids / Afro-Atitude - UFAL para a comunidade tornando-
os assim multiplicadores.   
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Cidadania e AIDS:Direitos das mulheres 
portadoras de DST/Aids no  estado de Alagoas

Palavras Chaves: Cidadania,mulheres,direitos,portadoras de vírus. 

Introdução
O projeto  Balcão de Direitos, da Secretaria Especializada da Mulher,financiado pela Secretaria 
Especial de Direitos Humanos da Presidência da Republica consiste em levar informações às 
comunidades sobre os mecanismos básicos de cidadania   e defesa do  ser  humano. O estágio 
pretende estender essas informações às mulheres  portadoras do vírus HIV/AIDS,através da 
disponibilização de material informativo em relação à prevenção das DST/HIV/AIDS. De 
acordo com o Plano Nacional de Políticas para as mulheres, que requer o envolvimento ativo 
do governo municipal, estadual e federal, foram priorizados os pontos específicos da saúde 
da mulher.O objetivo é promover  a melhoria da saúde da mulher com redução  de 3% da 
incidência da AIDS.

Público-alvo
Mulheres

Localidade
Estado de Alagoas

Descrição das Atividades
Foram estudadas as estratégicas para implementar  as políticas públicas de saúde para as 
mulheres, segundo o Plano Nacional de Políticas Publicas para as mulheres, que a nível estadual  
está adequada às finalidades  da Secretaria Especializada da Mulher.  Elaboração de estudo e 
pesquisas sobre:  Cidadania e AIDS: direitos das mulheres portadoras de HIV/AIDS: caso de 
estudo : Alagoas; Coleta de dados para estudo localizado em Alagoas sobre a evolução do vírus 
HIV/AIDS nas mulheres alagoanas;  Confecção de folders com os resultados da pesquisa em 
questão, para divulgação.

Resultados
As ações da SEMULHER, aliada ao Balcão de Direito tem papel importante na luta pela defesa 
dos direitos das mulheres que vivem com HIV/AIDS por receberem denúncias, assessorar 
vitimas de discriminação e preconceito social e tomarem providências aos direitos lesados 
de mulheres portadoras do  HIV/AIDS. No governo do interior,realizado no município de 
Anadia,houve a intervenção e disponibilização de material informativo em relação à prevenção 
de DST/HIV/AIDS. A ação Mulher e Cidadania oferece serviços na área da saúde  como  exame 
bucal, glicemia capilar, prevenção de câncer de colo, de mama e verificação de pressão arterial. 
Serão confeccionados folders para conscientização das mulheres.
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Alagoas Quilombola

Palavras-chave: comunidade quilombola, remanescente, lei,educação, saúde. 

Introdução
O trabalho teve com tema o estudos das comunidades remanescentes de quilombo em alguns 
municípios do estado de Alagoas, tendo como pontos centrais a Lei 10.639/03 e as questões 
relativos a saúde, no que diz respeito a DSTs/AIDS, analisando o nível de informações que elas 
tem e como as utilizam. 

Público-alvo
Comunidades remanescentes de quilombo. Municípios: Santa Luzia do Norte e União dos 
Palmares (Zona da Mata), Arapiraca (Agreste) e Igreja Nova ( Sertão ).

Descrição das atividades
 Estudos históricos sobre a identidade de afro-brasileira para o fortalecimento dos alunos/
pesquisadores, que entraram pelo sistema de cotas e que foram selecionados para o Afroatitude, 
com leituras e debates, desmistificando a idéia sobre a democracia racial no Brasil. Leituras 
teóricas sobre quilombos e comunidades remanescentes. Visita as comunidades, no objetivo de 
verificar através da aplicação de um questionário, como as comunidades estão entendendo a Lei 
10.639/03, entrevista com os educadores, no intuito de verificar como eles estão trabalhando e 
como as de combate às questões das DSTs/AIDS estão sendo entendidas e as práticas e como a 
utilização das camisinhas está sendo feita pela população e verificando a atuação dos agentes de 
saúde e enfermeiros. 

Resultados
O perfil das comunidades pode ser considerado preocupante. Em relação às doenças sexualmente 
transmissíveis elas têm conhecimento através dos órgãos responsáveis, mas acreditam que a 
doenças não vai entrar na comunidade porque Deus não vai permitir que isso aconteça e que 
não pegam aquela doença. A grande maioria das casas não tem banheiro e as necessidades 
são feitas ao céu aberto; lixo é queimado, não há água de qualidade para o consumo humano 
em algumas áreas. As escolas, ainda não estudam a questão dos afro-descendentes por falta de 
material e professores capacitados. Há um alto índice de preconceito dos municípios em relação 
às comunidades.
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Direitos Humanos e a luta pela cidadania plena 
dos homossexuais e pessoas vivendo com HIV/

aids

Palavras-chaves: Cidadania, Direitos Humanos, Educação e Respeito.

Introdução
Os homossexuais formam um segmento historicamente discriminado e colocado à margem 
da sociedade. Essa situação torna-os vulneráveis e mais suscetíveis a sofrer violações de seus 
direitos, sendo violentados frequentemente em diversos âmbitos sociais. Em situação semelhante 
encontram-se as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Desse modo, o projeto que tem como pilares 
a educação e a orientação de grupos marginalizados (homossexuais e portadores de HIV/AIDS) 
para a luta por seus direitos.

Público-alvo e localização geográfica
Homossexuais e pessoas vivendo com HIV/AIDS no estado de Alagoas.

Descrição das atividades 
Esse trabalho educativo foi realizado através do atendimento desses grupos na sede do Grupo 
Gay de Alagoas com fim de orientação nas causas jurídicas, como também através de palestras 
e oficinas dentro dessa temática nos eventos realizados pela instituição.

Resultados 
Foi atendido, ao longo do projeto, um número significativo de pessoas que se tornaram 
mais capacitadas para agir de maneira mais adequada diante de situações de discriminação, 
preconceito e violação de direitos. Através dessa capacitação os indivíduos vem gradativamente 
multiplicando os objetivos do projeto, por meio de um processo de reeducação da sociedade frente 
a pessoas aptas a reclamar seus direitos.A atuação nesse projeto trouxe lições significativas para 
o nosso desenvolvimento intelectual, acadêmico, político e social. Demonstrou a importância do 
trabalho em grupo, aprimorando nossos relacionamentos sociais e suscitou uma forte reflexão 
e reconhecimento de nós mesmos enquanto agentes modificadores do nosso contexto social 
hoje e amanha, quando nos formarmos profissionais comprometidos com a construção de uma 
sociedade melhor.  
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Ações sobre a Saúde da Mulher Negra

Palavras-chave: Saúde: população negra; mulher

Introdução
O GT-SPN (Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra), organização ligada à Secretária 
Municipal de Saúde, é uma resposta à herança histórica que propiciou aos negros precárias 
condições de existência. É também resultado da “pressão” do Movimento Negro no que se refere 
às políticas públicas que tentem reparar a situação de exclusão por séculos vivenciada. 

Público-alvo e Localidade Geográfica
População negra brasileira

Descrição das Atividades
Desenvolvemos atividades de caráter formativo e investigativo que permitam colher informações 
sobre a atual situação da população negra, em especial no campo da saúde. Desenvolvemos, 
portanto, atividades junto aos terreiros, comunidades carentes, formação de parteiras, jovens 
e mulheres; bem como combate ao racismo institucional e o programa de atenção às pessoas 
com doença falciforme, hipertensão e outras prevalecentes em grande proporção na população 
negra. Como se percebe, os desafios são enormes e grande é a importância de tal grupo que tem 
atuado desde Janeiro de 2005 no sentido de dar visibilidade às questões acima abordadas, na 
busca de alternativas para reverter esta situação. 

Resultados
Considero de grande valia a minha participação no mesmo, visto que como negro e de classe 
social baixa experimento diariamente os entraves dos que experimentam a exclusão. A minha 
formação acadêmica também foi enriquecida, pois o contato com as profissionais do GT-SPN 
possibilitou o aprofundamento das questões sócio-raciais. As comunidades dos terreiros, 
bairros carentes, parteiras, jovens e mulheres que participaram das atividades realizadas tiveram 
acesso a informações e ao conhecimento produzido sobre o racismo institucional e o programa 
de atenção às pessoas com doença falciforme, hipertensão e outras prevalecentes em grande 
proporção na população negra. 
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Autor: 
Adriano Guedes da Silva 

Orientador: 
Gilberto Corso

Controle do Equipamento do Laboratório

Palavras-chave: recepção, atendimento; atividade

Introdução 
O LCAD (Laboratório de Computação Gráfica Aplicada a Arquitetura e ao Desenho) é um 
dos núcleos ligados aos Departamentos da Faculdade de Arquitetura da UFBa. Desde a sua 
criação, o LCAD tem desenvolvido pesquisas e realizado cursos voltados para a graduação e a 
pós-graduação.

Público-alvo e Localidade Geográfica 
Estudantes de graduação e pós-graduação e docentes da UFBa; Salvador.

Atividades
Foram realizadas diversas atividades durante o período de vínculo ao LCAD, tais como recepção 
e atendimento ao público, acadêmico ou não, que busca obter informações sobre pesquisas, 
cursos e outros temas relacionados à Computação Gráfica Aplicada a Arquitetura e ao Desenho. 
Além disso, as atividades incluíram a catalogação e atualização do acervo técnico do LCAD, e o 
acesso e controle do equipamento do Laboratório. Foram feitas, ainda, consulta a documentos 
e materiais diversos, como revistas e folders, com descrição dos projetos e cursos já realizados 
pelo LCAD visando obter mais conhecimento sobre a trajetória do laboratório e melhor atuar 
na orientação e atendimento ao público. 

Resultados
A realização das atividades descritas realizadas no LCAD foi muito importante, pois permitiu que 
novos conhecimentos fossem adquiridos, criando a oportunidade de interagir com estudantes 
de graduação, pós-graduação e professores da Faculdade de Arquitetura que buscaram o LCAD. 
Vale destacar a experiência adquirida com a reorganização, reclassificação e catalogação do 
acervo da biblioteca tendo como referências as normas técnicas. Houve, ainda, um grande 
avanço no que diz respeito à utilização da informática para a catalogação do acervo utilizando 
um programa específico, o que resultou em maior familiarização com essa linguagem.   
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Autor: 
Alexandro da Anunciação Reis

Orientador: 
Jerônimo Silva Junior

Trabalhando e Aprendendo com O Projeto Ponto 
de Cultura Unegro/Ba

Palavras-chave: Identidade; formação; capacitação; adolescentes; jovens

Introdução
O Projeto Ponto de Cultura UNEGRO/BA é uma iniciativa voltada para a valorização da 
identidade negra e ampliação do acesso à tecnologia digital, através da formação e capacitação 
em computação gráfica, teatro, capoeira, hip-hop e contador de histórias. A iniciativa apóia-se 
nos conceitos que fundamentam a Economia Solidária, buscando alternativas de emprego e 
renda.

Público-alvo e Localidade Geográfica
Adolescentes e jovens de Salvador em situação de vulnerabilidade social e pessoal

Descrição das Atividades
Pesquisas quantitativas e qualitativas sobre a realidade socioeconômica da comunidade onde 
os beneficiários e seus familiares estão inseridos, visto que o conceito de vulnerabilidade social 
que baliza o desenvolvimento das ações do projeto se estende aos pais dos adolescentes e 
jovens atendidos. A realização de visitas a casas dos beneficiários, bem como a escolas, igrejas 
e terreiros de candomblé situados  nas comunidades onde estes residem foi parte importante 
da intervenção. Além de servir para a definição de objetivos e metas das ações do projeto, estas 
possibilitaram o desenvolvimento das pessoas que estão diretamente envolvidas nas atividades 
de planejamento e execução do Projeto. 

Resultados
A participação neste trabalho resultou em experiências na administração, elaboração e 
desenvolvimento de projetos, possibilitando que os fundamentos das ciências econômicas 
fossem colocados em prática em uma situação concreta. Houve também  acúmulo teórico e 
prático no enfrentamento dos problemas decorrentes da desigualdade social, do racismo e 
discriminação de gênero e etária. Assim, foi possível interagir com o saber local, conhecer as 
peculiaridades que atraem e, ao mesmo tempo, afastam os alunos das escolas e concluir  que 
a integração e valorização da família é o vetor principal de combate à vulnerabilidade social e 
pessoal. De forma que essa experiência agregará valores à formação acadêmica, favorecendo o 
exercício profissional com o compromisso da inclusão social.   
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Autora: 
Cláudia Bispo de Jesus 

Orientadora: 
Solange C. Mattos de Lima

Acervo em Estudos Afro-Orientais

Palavras-chave: Biblioteca; acervo; informação

Introdução
O Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBa é um dos mais antigos da América Latina voltado 
para a temática afro-oriental, sendo um espaço de interlocução entre a comunidade acadêmica 
e a população negra. O acervo existente está organizado em uma Biblioteca temática que está 
disponível ao público.

Público-alvo e Localidade Geográfica
Comunidade acadêmica, pesquisadores, e participantes de organizações negras da Bahia e do 
Brasil.

Descrição das Atividades
As atividades realizadas tiveram como referencial teórico as disciplinas curriculares oferecidas 
pela UFBA (Normalização de Documentos, Estatística, Organização Temática da Informação, 
Tecnologia da Informação e Lógica) que contribuíram para: a reorganização do acervo em 
decorrência de mudança da biblioteca para um novo endereço; organização e numeração 
de estantes; organização de periódicos e livros; estatística dos números de entrada e saída de 
documentos, livros e usuários; organização de parte do arquivo; elaboração de lista de doação; 
atendimento e cadastro de usuários com o novo sistema PERGAMUM; colagem de etiquetas; e 
realização pesquisa na base de dados da UFBA. 

Resultados
A realização das atividades contribuiu para que a Biblioteca do CEAO continuasse a prestar 
um bom serviço à comunidade de usuários, disponibilizando parte do seu acervo e criando 
mecanismos para a manutenção do mesmo. Além disso, trouxe grande acúmulo de experiência 
no que diz respeito à interação com o público, com a Bibliotecária responsável, docentes e 
direção do CEAO, e propiciando que um conjunto variado de conteúdos vistos em sala de aula 
fosse colocado em prática. Em vista disso, houve elevação da qualidade da formação obtida no 
curso de graduação, e maior motivação para a continuidade do mesmo.      
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Autora: 
Daniele Santos Borges

Orientador: 
Umbelino Brasil

Monitoria e elaboração do site Brasil Afroatitude 
e A cor da Bahia

Palavras-chave: Multimídia; comunicação

Introdução
O Labmedia - Laboratório de Multimídia da Faculdade de Comunicação da Universidade 
Federal do Estado da Bahia monitora o site da Faculdade de Comunicação e desenvolve diversos 
projetos de multimídia, realizando atividades de criação e manutenção de sites de projetos de 
pesquisa e extensão na FACOM bem como em outras unidades. 

Público-alvo
Estudantes, professores e coordenadores de projetos, além do público em geral com acesso à 
internet.

Descrição das Atividades
As duas atividades principais foram a atualização do site do A Cor da Bahia - Programa de 
Pesquisa e Formação sobre Relações Raciais, Cultura e Identidade Negra na Bahia, e a criação 
do site do Programa Brasil Afroatitude – UFBa. Foram elaborados novos projetos para esses 
sites criados a partir da necessidade de comunicação do Projeto e de divulgação das atividades 
realizadas. Para isso foi necessário discutir e tomar decisões sobre a apresentação do site e seus 
objetivos. Além disso, foram reunidos dados sobre os estudantes participantes do Afroatitude 
na UFBa, o que inclui fotos, descrição de atividades e relatórios. Foram sistematizadas, ainda, as 
informações relativas ao A Cor da Bahia, como histórico de projetos de pesquisa, publicações, 
informações sobre intercâmbio e noticias. 

Resultados
Os resultados desse trabalho já podem ser vistos através de consulta aos referidos sites, sendo 
que o do Afroatitude continua recebendo informações dos estudantes e sendo atualizado. Houve 
grande progresso quanto à familiarização com o processo de construção e atualização de sites, 
organização de informações relacionadas a projetos de pesquisa, intercâmbio etc. Foi possível, 
ainda, interagir com a equipe de professores e estudantes de graduação e pós-graduação que 
participam e/ou freqüentam o Labmedia, com resultados em termos do amadurecimento pessoal 
e acadêmico. A partir desta experiência foi despertado um maior interesse e envolvimento com 
atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas na FACOM.  
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Autora: 
Edjane Nascimento Oliveira

Orientadoras: 
Renata Burlachinni e Cristina Paim 

Exercícios em Programas Computacionais

Palavras-chave: Computação gráfica; Expressão gráfica.

Introdução
O MULTGRAF – Laboratório de Multimeios na Expressão Gráfica foi criado em 1998, 
articulado ao Departamento das Geometrias da Representação da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da UFBA, e visa produzir material didático, explorando os recursos de multimídia, 
principalmente, para o curso de graduação. 

Público-alvo e localidade geográfica
Estudantes e docentes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA 

Descrição das Atividades
As atividades foram desenvolvidas com o auxilio das professoras Renata Burlaquini (Chefe do 
Departamento de Expressão Gráfica) e Cristina Paim (professora de Expressão Gráfica). As 
atividades consistiram na elaboração de slides que seriam apresentados nas aulas das diversas 
disciplinas que fazem parte do departamento de expressão gráfica tais como: Descritiva I e 
II, Expressão Gráfica e Desenho Arquitetônico. A produção dos slides foi executada através 
dos mecanismos da computação gráfica com a utilização de programas como Power Point 
e Autocad. Fazia parte dos planos de trabalho também o auxilio às professoras em diversas 
atividades que fossem indicadas pelas mesmas; como a organização do Encontro Regional de 
Expressão Gráfica (EREG) que se realizará no mês de agosto de 2006, em Salvador.

Resultados
A participação no projeto MULTGRAF possibilitou um maior aprendizado acerca dos conceitos 
básicos e mecanismos da computação gráfica, bem como da utilização de programas como o 
Power Point e  Autocad (este último destinado a profissionais da área de arquitetura e engenharia). 
Além disso, houve aprofundamento do conhecimento acerca de geometria descritiva cujos 
mecanismos são bastante utilizados nos estudos em Arquitetura. Vale destacar também que 
houve maior familiarização com os conteúdos das disciplinas e com os procedimentos para a 
preparação de aulas para o curso de graduação, o que se refletiu em maior interesse e motivação 
pessoal e acadêmica.
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Autora: 
Flávia Correia Cardoso

Orientadora: 
Lia Terezinha Lana Pimenta de Moraes

Programa de Monitoria “Orientação em 
Disciplinas Básicas de Estatística”

Palavras Chaves: Estatística, Monitoria. 

Introdução
A atividade denominada Programa de Monitoria “Orientação em Disciplinas Básicas de 
Estatística” visa reforçar, através da monitoria, o aprendizado de estudantes matriculados em 
disciplinas cujo conteúdo programático consiste em Estatística Básica.

Público-alvo
Estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Psicologia, 
Pedagogia, Geografia, Secretariado Executivo, e estudantes do próprio curso de Estatística; 

Descrição das Atividades
O trabalho teve como base uma vasta bibliografia indicada pela professora orientadora Lia 
Terezinha contendo assuntos como Noções de Probabilidade, Inferência Estatística, Análise 
Descritiva e Exploratória de Dados etc. Ocorreram também encontros semanais com a 
professora orientadora para esclarecimentos pertinentes aos conteúdos. O atendimento aos 
alunos acontece de segunda à sexta-feira, cumprindo uma carga horária de 20 horas semanais, 
na sala 225, para professores substitutos do Instituto de Matemática, onde as dúvidas são 
retiradas tanto teoricamente como na prática, através de exercícios. 

Resultados
O trabalho realizado foi muito produtivo, trazendo benefícios não só para esses estudantes, 
mas para meu crescimento tanto pessoal quanto acadêmico. A partir do momento que tinha 
que revisar todo o conteúdo já visto na disciplina, para estar apta a exercer a atividade, eu pude 
reforçar meus conhecimentos e me preparar para as matérias seguintes que exigem uma base 
forte no assunto. O crescimento pessoal veio através do contato com os estudantes, a troca de 
experiências e o próprio relacionamento interpessoal. Atender pessoalmente aos estudantes foi, 
para muitos, de grande importância, pois os aproximou mais desta matéria que, para a maioria, 
não tem aplicação em seus cursos de graduação.
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Autora: 
Indira Alana Pereira Santos 

Orientador:  
Gilberto Corso

Controle do Equipamento do Laboratório

Palavras-chave: recepção, atendimento; computação gráfica.

Introdução
O LCAD (Laboratório de Computação Gráfica Aplicada a Arquitetura e ao Desenho) é um 
dos núcleos ligados aos Departamentos da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Desde a sua 
criação, o LCAD tem desenvolvido pesquisas e realizado cursos voltados para a graduação e a 
pós-graduação.

Público-alvo e Localidade Geográfica
Estudantes de graduação e pós-graduação e docentes da UFBA; Salvador.

Atividades
Foram realizadas diversas atividades durante o período de vínculo ao LCAD, tais como recepção 
e atendimento ao público, acadêmico ou não, que busca obter informações sobre pesquisas, 
cursos e outros temas relacionados à Computação Gráfica Aplicada a Arquitetura e ao Desenho. 
Além disso, as atividades incluíram a catalogação e atualização do acervo técnico do LCAD, e o 
acesso e controle do equipamento do Laboratório. Foram feitas, ainda, consulta a documentos 
e materiais diversos, como revistas e folders, com descrição dos projetos e cursos já realizados 
pelo LCAD visando obter mais conhecimento sobre a trajetória do laboratório e melhor atuar 
na orientação e atendimento ao público. 

Resultados
A participação no LCAD criou oportunidade para que fosse adquirido maior conhecimento 
no uso dos equipamentos de informática, instalação e utilização de softwares, aumentando 
assim o interesse pelo uso desses equipamentos como apoio às atividades realizadas no Curso 
de Arquitetura. O convívio próximo com professores e estudantes que freqüentam o LCAD 
permitiu também criar mais aproximação com a comunidade da FAUFBa e ampliar os laços 
de amizade e de cooperação nas atividades acadêmicas. Houve estímulo à pesquisa nessa área e 
incentivo ao desenvolvimento de projetos futuros dentro da área de atuação do LCAD.
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Autora: 
Jacimara Silva de Jesus

Orientadora:
Solange C. Mattos de Lima

Acervo em Estudos Afro-Orientais

Palavras-chave: Biblioteca; acervo; informação

Introdução
O Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBa é um dos mais antigos da América Latina voltado 
para a temática afro-oriental, sendo um espaço de interlocução entre a comunidade acadêmica 
e a população negra. O acervo existente está organizado em uma Biblioteca temática que está 
disponível ao público.

Público-alvo e Localidade Geográfica
Comunidade acadêmica, pesquisadores, e participantes de organizações negras da Bahia e do 
Brasil.

Descrição das Atividades
Dentre as principais atividades  desenvolvidas estão: a reorganização do acervo em decorrência 
de mudança da biblioteca, organização e numeração de estantes, organização de periódicos e 
livros, estatística dos números de entrada e saída de documentos, livros e usuários, organização 
de parte do arquivo, elaboração de lista de doação, atendimento e cadastro de usuário com o 
novo sistema PERGAMUM, colagem de etiquetas, pesquisa na base de dados da UFBA. 

Resultados
A realização das atividades contribuiu para que a Biblioteca do CEAO continuasse a prestar 
um bom serviço à comunidade de usuários, disponibilizando parte do seu acervo e criando 
mecanismos para a manutenção do mesmo. Além disso, trouxe grande acúmulo de experiência 
no que diz respeito à interação com o público, com a Bibliotecária responsável, docentes e 
direção do CEAO, e propiciando que um conjunto variado de conteúdos vistos em sala de aula 
fosse colocado em prática. Em vista disso, houve elevação da qualidade da formação obtida no 
curso de graduação, e maior motivação para a continuidade do mesmo.      
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Autora: 
Jaqueline Damasceno Ramos

Orientadora: 
Silvia Lúcia Ferreira

Pesquisa e estudos relacionados à saúde da 
Mulher

Palavras-chave: mulher; saúde; DST

Introdução
O GEM (Grupo de Estudos sobre Saúde da Mulher) tem caráter interdisciplinar, voltado para 
pesquisas, estudos e assistência na área da saúde da mulher e relações de gênero. Sua finalidade 
é fomentar a integração entre o ensino de graduação e pós-graduação e os serviços de saúde 
construindo propostas para o aprimoramento da saúde da mulher.

Público-alvo e localidade geográfica
Profissionais de saúde, Alunas de graduação e pós-graduação da Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal da Bahia no Departamento de Enfermagem Comunitária.

Descrição das atividades
As atividades englobam reuniões com a orientadora a professora e Drª Sílvia Lúcia Ferreira, 
plantões semanais e reuniões quinzenais no próprio GEM para debates sobre os trabalhos de 
cunho administrativo e científico, juntamente com as professoras, bolsistas e voluntárias do 
curso de enfermagem. Os trabalhos elaborados nas reuniões foram: Seminário sobre a inserção 
das enfermeiras obstetras no âmbito do SUS, Oficinas de Textos sobre relações de gênero, Teatro 
de fantoches e Feira informativa sobre métodos de prevenção contra DST. Todas as atividades 
apresentadas são voltadas para políticas de saúde, AIDS, assistência de enfermagem e relações 
de gênero, saúde da mulher, violência contra a mulher e DST. Além de assessoria a estudantes 
em iniciação científica, orientação em teses de graduação e pós-graduação.  

Resultados
As atividades de assessoria de projeto sobre saúde, orientação de monografias, dissertações 
e teses assim como os trabalhos relacionados a relações de gênero e mulher, estão em 
desenvolvimento através de discussões entre orientadoras e as alunas bolsistas e voluntárias. 
Dando ênfase também a todo o processo de coleta de dados, questionário e entrevista sendo 
que esses processos decorrem da necessidade de cada pesquisa desenvolvida pelas professoras 
participante e seus respectivos projetos. Cada atividade relacionada está de acordo com as 
normas estabelecidas pela instituição do qual o GEM faz parte, assim como os demais trabalhos 
elaborados pelo mesmo.
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Autora: 
Márcia de Brito Teixeira

Orientador: 
Marcus Vinicius

Programas de desenvolvimento para a população 
Negra.

Palavras-chave: população negra; qualidade de vida; saúde

Introdução
O acesso a programas básicos de saúde é crucial para uma boa qualidade de vida de qualquer 
pessoa. O grupo de trabalho de saúde da população negra, desenvolve junto à comunidade de 
Salvador, programas para tentar amenizar as necessidades básicas desta população e informa-
los acerca de suas principais mazelas.

Público-alvo
Freqüentadores de terreiros de candomblé e população em geral de Salvador

Descrição das Atividades
No grupo de saúde da população negra, tenho acompanhado as atividades que são desenvolvidas, 
dando uma maior ênfase às feiras que acontecem nos Terreiros de Candomblé. Estas feiras são 
baseadas em outras atividades de saúde já desenvolvidas pelo grupo. Procura-se dar maior 
destaque às principais doenças que atingem a população negra, como: anemia falciforme, 
hipertensão, doenças cardíacas, saúde bucal, DST/AIDS, dentre outras. Fazem-se ainda 
capacitações dos profissionais para que estes estejam mais aptos para lidar com esta parcela 
da população. A cada 15 dias acontece uma feira nos terreiros e nesta procura-se trazer para a 
comunidade local assistência básica para o que lhe for mais precário. Enquanto cada profissional 
atende em seus respectivos estandes, eu juntamente com outros três colegas participantes do 
afroatitude ajudo a distribuir folhetos informativos para a população que circula pelos estandes, 
tentando orienta-los sobre a importância de se prevenir ou tratar uma possível doença. Participo 
ainda da construção de questionários para serem aplicados com profissionais da saúde.

Resultados
Com o uso dos questionários, o GT da população negra espera ter um feedback acerca de 
suas atividades. Eu e os colegas voltamos ao local das feiras para perguntarmos o que houve 
de mudanças e como a comunidade reagiu à realização de tal projeto. O que se tem percebido 
é que a população pobre da cidade do Salvador, em sua maioria negra, carece de ajuda social, 
necessitando assiduamente de ações afirmativas. Continuaremos tratando a saúde como uma 
condição fundamental para a sobrevivência, principalmente para aqueles que não possuem 
condições financeiras para tal. O nosso trabalho não possui um ponto final, pois ele é o inicio 
de uma luta para promover uma maior equidade social e cultural.
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Autora: 
Maristela Melo dos Santos

Orientadora: 
Paula Cristina da Silva Barreto

Experiência em Laboratório de Escritório

Palavras-chave: identidade negra; secretaria; mercado de trabalho 

Introdução
A Cor da Bahia, Programa de pesquisa e formação em relações raciais, cultura e identidade negra 
na Bahia, criado em 1992, objetiva realizar pesquisas empíricas sobre o racismo, a cultura e a 
identidade negra no Brasil, sob uma perspectiva de comparação internacional, implementando 
ações que vislumbrem a democratização do ensino superior público brasileiro. Além disso, 
apoia a formação de estudantes de graduação e pós-graduação nos estudos sobre as relações 
étnicas e raciais no Brasil. 

Público-alvo
Os bolsistas do próprio programa Brasil Afroatitude, como também, alunos internos e 
externos.

Descrição das Atividades
Como estudante de Secretariado Executivo, me beneficiei com o trabalho de Extensão 
Universitária. Dentro da modalidade que o programa apresentou, tornou-se possível exercer 
as atividades ligadas, particularmente, à minha área em formação. Dessa maneira, pude atuar 
no apoio, assistência e assessoria à Coordenação do programa, em atividades rotineiras e 
em serviços ligados aos próprios bolsistas do programa. Sendo estas: elaboração de lista de 
contato, atualização de dados, organização de reuniões e eventos, contato por telefone e e-
mail, organização de arquivos, elaboração de correspondências, controle de entrada e saída de 
documentos, apoio ao preenchimento de documentos, apoio na digitação de documentos e 
pesquisa, apoio no atendimento a clientes internos e externos. 

Resultados
As tarefas realizadas ao longo do período em que vigorou o trabalho geraram resultados positivos 
e satisfatórios, pois foram atendidas as necessidades dos participantes e, conseqüentemente, 
do próprio programa. Desse modo, foi possível adquirir experiência e, então, sair da teoria 
obtida em sala de aula e colocar em prática habilidades que serão necessárias para a formação 
acadêmica e o ingresso ao mercado de trabalho, tão competitivo e seletivo. A busca incessante 
de novos conhecimentos, a observação permanente no laboratório de escritório e o espírito de 
pesquisa é o que pode determinar o sucesso profissional de uma secretária.  
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Autora: 
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Saúde da População Negra

Palavras-chave: população negra; saúde
 

Introdução
Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra (GTSPN), sediada atualmente no Centro 
Médico da Carlos Gomes, órgão da Secretaria Municipal de Saúde.  visa auxiliar nos programas 
abarcados pelo Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra tais como capacitação de 
profissionais em Anemia Falciforme, capacitação de parteiras da Ilha de Maré, trabalhos de 
valorização e resgate de áreas remanescentes de quilombo, estudos sobre a saúde da mulher, 
entre outras atividades.

Público-alvo e localidade geográfica
População negra da Região Metropolitana de Salvador. 

Descrição das Atividades
Efetivamente, os bolsistas têm focalizado suas atuações em feiras de saúde realizadas em áreas 
de terreiros de candomblé sempre acompanhadas de um questionário qualitativo que é aplicado 
em usuários da referida feira. Esse questionário, idealizado e desenvolvido pelos bolsistas, é 
analisado posteriormente pelos mesmos a fim de obter dados em relação ao impacto da feira, ou 
seja, um feedback que tem servido como uma espécie de controle de qualidade para a melhoria 
da organização de futuras feiras na Região Metropolitana de Salvador.

Resultados
Com esse período de atividades dentro do Grupo de Trabalho da Saúde da População Negra 
pudemos colher algumas experiências diante da rotina de trabalho dentro do órgão municipal 
tais como organização de eventos, percepção da importância de estudos e projetos voltados 
a grupos desfavorecidos ao longo da história, entre outros. A interação interdisciplinar dos 
bolsistas associadas à competência das profissionais pertencentes ao GTSPN tem gerado 
dinamismo nas atividades, além de maior embasamento teórico para os projetos. 
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Enfermidades que acometem a população negra 
no Estado da Bahia

Palavras-chave: saúde, população negra, racismo institucional.

Introdução
Sabe-se hoje que a população negra é acometida por várias doenças cujas causas estão 
relacionadas a fatores genéticos. Durante muito, o sistema oficial de saúde se manteve omisso a 
essa realidade. Em Salvador, a gestão do atual prefeito criou o Grupo de Trabalho de Saúde da 
População Negra, a fim de possibilitar um tratamento mais igualitário aos negros. 

Público-alvo
População negra da Região Metropolitana de Salvador

Descrição das atividades
Com o objetivo de promover uma assistência mais igualitária à população negra de Salvador, 
o grupo de saúde desenvolve campanhas de capacitação de médicos e enfermeiros, a fim de 
que estes possam prestar um atendimento mais humanizado e eficiente, o que só ocorrerá 
mediante um maior nível de esclarecimento acerca de doenças que acometem a população 
negra, principalmente. Ainda buscando igualar o tratamento dado a negros e brancos, o Grupo 
de saúde está desenvolvendo um projeto de promoção da aproximação entre o sistema oficial de 
saúde (SUS) e as práticas de cura dos terreiros de candomblé, as quais historicamente ampararam 
aos mais pobres. Para tanto, os membros do grupo tem buscado a realização de feiras de saúde, 
cuja organização é compartilhada com o terreiro existente no bairro, beneficiado com a feira.     

Resultados
Mesmo contando com pouco mais de dois anos de criação, o grupo de saúde tem conseguido varias 
conquistas, a exemplo do reconhecimento pelo SUS da necessidade de um programa voltado 
ao combate de Anemia Falciforme e pressão arterial, doenças que afligem prioritariamente os 
negros; assim como se tem percebido a grande receptividade dos terreiros de candomblé, em 
face do projeto do G.T. A experiência de participação nestas atividades tem sido enriquecedora, 
tanto em termos acadêmicos, quanto em termos pessoais, resultando em maior familiaridade 
com o debate sobre a saúde da população negra.
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Autor: 
Paulo Roberto Passos Gusmão

Orientador: 
Silvio Humberto

Pré-vestibular para afrodescendentes

Palavras-chave: igualdade racial; igualdade; afrodescendente
  

Introdução
O Instituto Cultural Beneficente Steve Biko foi fundado em Salvador e foi pioneiro na criação 
de um curso preparatório para o exame vestibular para estudantes negros e de baixa renda. O 
Instituto desenvolve vários projetos e entre estes o Projeto Oguntec. 

Público-alvo e localidade geográfica
O Projeto Oguntec é um curso pré-vestibular para afrodescendentes, voltado para a área 
de ciências e tecnologia, com uma abordagem na situação do jovem negro na sociedade 
brasileira. 

Descrição das Atividades
A proporção de estudantes negros em cursos das áreas de ciências biológicas e exatas é muito 
baixa em relação a estudantes brancos, e a depender da região do pais esta situação se agrava 
ainda mais, mesmo sendo levando em consideração a proporção de negros na população 
regional. Esta constatação me incentivou acompanhar o trabalho dos professores do projeto 
Oguntec, que atuam na preparação de estudantes que pretendem ingressar em cursos das áreas 
de ciência e tecnologia. Foi realizado um trabalho de monitoria sobre o tema: jovem negro 
na sociedade. Os conteúdos abordados foram partes do Programa do Curso Monográfico em 
Sociologia sobre esse tema e incluiu a discussão sobre DSTs/AIDS, violência etc..

Resultados
Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, pois houve grande participação dos jovens 
nos debates realizados e crescimento da autoconfiança diante do desafio que é enfrentar o 
vestibular, coisa que antes não se observava na maioria. Quanto ao principal objetivo do projeto 
Oguntec que é a inserção dos jovens na universidade, só será possível observar o resultado no 
final do ano e se espera que o maior número possível de estudantes seja aprovado no vestibular. A 
experiência de contato com os jovens através da realização do trabalho de monitoria foi bastante 
gratificante e enriquecedora, tanto em termos acadêmicos, quanto em termos pessoais. 
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A ação educativa no Museu Afro-Brasileiro: 
valorização da herança cultural afro-descendente

Palavras-chave: Ancestralidade, Educação, Comunidade, Museologia

Introdução
O Museu Afro-Brasileiro (MAFRO) constitui um sistema de divulgação e reintegração com 
a comunidade afro-descendente. Os materiais, de arte sacra africana, são aguardados e em 
exposição simbolizam a ancestralidade e sua propagação no cenário brasileiro. A experiência 
pedagógica e profissional permite analisar a abrangência dos museus.

Publico-alvo
Comunidade acadêmica da UFBa, pesquisadores sobre a temática afro-brasileira, visitantes e 
população em geral.

Descrição das Atividades
O modelo de desenvolvimento educacional utilizado pelo MAFRO converge em práticas de 
ressignificação da produção cultural afro-descendente. Levantamentos e pesquisas que legitime 
o papel de valoração do negro em sociedade são transpostos aos estereótipos que denigrem a 
imagem desta população. Assim fragmentos comprobatórios do saber e fazer e de continuidade 
da produção artística são incluídos no processo de construção cultural. Incluindo e estabelecendo 
as manifestações culturais como representações e registros de resistência através da permanência 
material e imaterial. São elaboradas pesquisas com análise de material bibliográfico e iconográfico 
nas instituições publicas e privadas e de organizações afins. Conjuntamente orientadores e 
pesquisadores abordam as temáticas que incluam questões de manutenção da ancestralidade, e 
a sua preponderância na sociedade vigente. A implantação de um Banco de Dados, virtual, com 
o legado cultural africano e suas vertentes defende esta primazia. Um dos núcleos de extensão, 
o Projeto de Atuação e Capacitação Pedagógica aproxima o público com comunidades de 
resistências culturais afro-descendente ao universo museológico.

Resultados
A Extensão Universitária congrega o panorama do desenvolvimento na profissão e intervém 
na conscientização do indivíduo. Contextos históricos que rodeiam a passagem das sociedades 
africanas, e sua linguagem proverbial no cenário baiano. A inclusão do bolsista e a infra-estrutura 
do projeto viabilizam o acúmulo de experiência criando perspectivas de profissionalização 
diferenciada. A propagação das conseqüências desempenhada pela herança cultural, amplia 
o surgimento de estruturação e adequado manuseio dos potencias das comunidades afro-
descendentes. Assim, capacitando pesquisadores ávidos do conhecimento, promove a dispersão 
de informações essenciais no processo de reconstrução cultural.
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Acervo em Estudos Afro-Orientais

Palavras-chave: Biblioteca;organização; acervo; informação

Introdução
O Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBa é um dos mais antigos da América Latina voltado 
para a temática afro-oriental, sendo um espaço de interlocução entre a comunidade acadêmica 
e a população negra. O acervo existente está organizado em uma Biblioteca temática que está 
disponível ao público.

Público-alvo e Localidade Geográfica
Comunidade acadêmica, pesquisadores, e participantes de organizações negras da Bahia e do 
Brasil.

Descrição das Atividades
As atividades realizadas tiveram como referencial teórico as disciplinas curriculares oferecidas 
pela UFBA (Normalização de Documentos, Estatística, Organização Temática da Informação, 
Tecnologia da Informação e Lógica) que contribuíram para: a reorganização do acervo em 
decorrência de mudança da biblioteca para um novo endereço; organização e numeração 
de estantes; organização de periódicos e livros; estatística dos números de entrada e saída de 
documentos, livros e usuários; organização de parte do arquivo; elaboração de lista de doação; 
atendimento e cadastro de usuários com o novo sistema PERGAMUM; colagem de etiquetas; e 
realização pesquisa na base de dados da UFBA. 

Resultados
A realização das atividades contribuiu para que a Biblioteca do CEAO continuasse a prestar 
um bom serviço à comunidade de usuários, disponibilizando parte do seu acervo e criando 
mecanismos para a manutenção do mesmo. Além disso, trouxe grande acúmulo de experiência 
no que diz respeito à interação com o público, com a Bibliotecária responsável, docentes e 
direção do CEAO, e propiciando que um conjunto variado de conteúdos vistos em sala de aula 
fosse colocado em prática. Em vista disso, houve elevação da qualidade da formação obtida no 
curso de graduação, e maior motivação para a continuidade do mesmo.      
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Experiência em Laboratório de Escritório
   

Palavras-chave: identidade negra; secretaria; mercado de trabalho 

Introdução
O “A Cor da Bahia” – Programa de Pesquisa e Formação sobre Relações Raciais, Cultura e 
Identidade Negra na Bahia surgiu em 1992, com o objetivo de realizar pesquisas sobre a cultura 
e identidade negra no Brasil relacionando-as com o racismo existente não só na sociedade 
brasileira, mas fazendo um paralelo internacionalmente, inserindo ações que busquem a 
democratização do ensino superior público brasileiro, além de incentivar estudos étnicos e 
raciais, aos alunos de graduação e pós-graduação. 

Público-alvo
Bolsistas do Programa, alunos internos e externos.

Descrição das Atividades
Como bolsista da Cor da Bahia e aluna de Secretariado Executivo desempenhei função 
administrativa secretaria, dentro de uma atividade de Extensão da Universidade com carga 
horária de 20 horas semanais.  Auxiliei a Coordenação nas suas atividades e nas atividades 
dos bolsistas. Tinha a responsabilidade de assessorar o programa de Intercâmbio Brasil X 
Estados Unidos - CAPES/FIPSE, administrando a inscrição, seleção dos alunos, manutenção 
de correspondências e atualização dos dados contendo as atividades realizadas por eles no 
período em que estiveram no exterior. Desenvolvi outras atividades relacionadas à minha área 
de atuação como: elaboração de lista de contato, atualização de dados, organização de reuniões e 
eventos, contato por telefone e e-mail, organização de arquivos, elaboração de correspondências, 
controle de entrada e saída de documentos, apoio ao preenchimento de documentos, apoio na 
digitação de documentos e pesquisa, apoio no atendimento a clientes internos e externos. 

Resultados
A experiência obtida na Cor da Bahia foi de suma importância tanto para a minha formação 
acadêmica, quanto pessoal, pois pude aplicar na prática toda a teoria aprendida na Universidade 
em sala de aula e ter uma visão mais ampla das exigências cobradas pelo mercado de trabalho. 
O Programa permite aos alunos uma busca por novos conhecimentos e apoio, tanto profissional 
quanto pessoal e financeiro. 
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Iniciação Científica

Autora: 
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Orientadora: 
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Estudos e pesquisas sobre as questões do negro 
no Brasil 

Palavras-chave: ações afirmativas; população negra; educação

Introdução
O Programa A Cor da Bahia tem como tema central de suas pesquisas as questões raciais, ligadas 
às temáticas de identidade, racismo, ações afirmativas, entre outros, tendo como escopo a busca 
pela valorização e afirmação da população negra (em sua maioria carente). 

Referencial teórico
Nas últimas décadas se ampliou a literatura existente sobre o racismo e as ações afirmativas no 
Brasil, o que ocorre em um contexto mais geral de maior visibilidade do racismo brasileiro e 
de discussão de políticas públicas em prol da igualdade racial. O diálogo dessa literatura com 
aquela existente sobre identidade, juventude e conhecimento traz uma contribuição relevante 
aos estudos sobre a sociologia das relações raciais.

Procedimentos metodológicos
A estratégia utilizada priorizou a sistematização dos estudos e das ações existentes sobre 
as políticas de ação afirmativa. Em particular, foi realizada pesquisa, sistematização das 
informações e elaboração de um quadro sintético  com o resumo das principais ações afirmativas 
implementadas no Brasil, nos últimos anos. Esta tabela, contém informações como: mês e 
ano em que ação foi implementada; a área da ação; a instituição promotora da ação; o tipo da 
instituição promotora (governamental ou não-governamental); a síntese descritiva da ação e os 
objetivos e critérios para que ação seja implantada.

Resultados
A pesquisa permitiu que fosse feito um panorama amplo das ações afirmativas nas mais diversas 
áreas que, tendo como referência a literatura existente sobre o assunto, será uma ferramenta 
importante para o maior aprofundamento do debate sobre o tema no âmbito da UFBa, bem 
como de outras instituições governamentais e não-governamentais que têm participado do 
debate público sobre o assunto. Além disso, o projeto criou oportunidades para que os estudantes 
discutissem e refletissem sobre a problemática do racismo, com foco para a situação dos negros 
e dos pobres na sociedade brasileira, adquirindo condições para participar melhor desse debate 
político e, ao mesmo tempo, elevando a qualidade da sua formação acadêmica em Ciências 
Sociais. 

 



Brasil Afroatitude: Primeiro Ano do Programa
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde - Programa Nacional de DST/ Aids180

Autores: 
Bruno Rodrigues de Jesus

Orientadora:  
Paula Cristina da Silva Barreto

Reflexões sobre a Juventude no Brasil

Palavras-chave: Mercado de trabalho; educação; saúde

Introdução
O Curso Monográfico em Sociologia foi realizado na Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, como parte das disciplinas oferecidas pelo Departamento de Sociologia da UFBa. O 
tema central foi juventude, e a sua relação com a questão da desigualdade e do conhecimento.

Referencial Teórico
Aspectos como inserção do jovem no mercado de trabalho, acesso à educação, saúde e prevenção, 
contato com a violência como agente e paciente da ação, drogas, entre outros, foram discutidos 
e analisados, tendo como referência dados extraídos de publicações nacionais e internacionais, 
como o Relatório Desenvolvimento Humano da ONU que analisou especificamente a situação 
da população jovem (18 a 24 anos).

Procedimentos Metodológicos
A reflexão sobre como definir a ‘juventude’ e o ‘jovem’ perpassou todas as exposições e discussões 
dos textos selecionados e dos dados sócio-demográficos apresentados. Houve incentivo à 
participação dos próprios jovens nessa reflexão, destacando a dimensão política desse processo 
de definição de quem é o ‘jovem’ e afastando a abordagem da juventude como ‘problema’. Alem 
da expressão na forma oral, houve incentivo à produção de textos e à busca de interlocução com 
jovens participantes de diversas  organizações. 

Resultados
A elaboração de uma pequena monografia baseada em algum aspecto específico da abrangente 
análise feita em grupo, foi um dos resultados obtidos propiciando o aprofundamento das 
reflexões feitas em grupo. O tema  políticas afirmativas em beneficio dos jovens e a atuação 
dos jovens como agentes protagonistas de estratégias de inclusão social foi o escolhido. 
Houve sensibilização para a importância do tema e  aumento da motivação para participar de 
seminários, debates e encontros tratando de questões relacionadas à juventude e à população 
negra.
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Os discursos sobre ‘raça’ e racismo através dos 
jornais

Palavras-chave: racismo; ações afirmativas; negro 

Introdução
As atividades de pesquisa se inserem em um projeto mais amplo abrigado no A Cor da Bahia - 
Programa de Pesquisa, Formação em Relações Raciais, Cultura e Identidade Negra na Bahia que 
é uma linha de pesquisa registrada no CNPq e está vinculado aos Programas de Pós Graduação 
em Ciências Sociais e em Estudos Étnicos e Africanos.

Referencial Teórico
O projeto visa analisar os discursos sobre ‘raça’ e racismo no Brasil, consolidando uma linha 
de investigação sobre as percepções existentes sobre a dimensão ‘racial’ da desigualdade na 
sociedade brasileira. Isso inclui a análise dos conceitos de ‘raça’ e racismo utilizados nos estudos 
acadêmicos e na sociedade em geral, e daí o interesse na sistematização dos resultados de 
entrevistas e de matérias veiculadas em periódicos nacionais.    

Procedimentos Metodológicos
Foram selecionadas e analisadas matérias de jornais sobre racismo, políticas de ações afirmativas 
e temas correlatos de interesse da pesquisa através dos métodos de análise de valência do 
título e da matéria, e das relações das datas com os acontecimentos descritos no jornal. Foram 
elaborados resumos e identificadas palavras chave para todas as matérias selecionadas, e feitas 
observações sobre a interpretação dos jornais em relação a esses temas. 

Resultados
A sistematização e catalogação das matérias selecionadas permitirá que seja organizado 
um banco de dados que, posteriormente, será utilizado na continuidade da pesquisa e será 
constantemente atualizado. A organização do banco de dados facilitará o acesso de estudantes e 
demais pesquisadores interessados no tema a informações sobre o racismo e as ações afirmativas 
a partir dos textos publicados em jornais. Houve maior familiaridade com os procedimentos de 
identificação e organização de um acervo com estas características, e com o debate sobre o 
racismo e as ações afirmativas na sociedade brasileira, o que, certamente, contribuirá para uma 
melhor formação como Cientista Social. 
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População negra e Aids, um recorte de gênero e 
classe

Palavras chave: raça, Aids, vulnerabilidade, gênero, saúde.

Introdução
O Grupo de Estudos sobre a saúde da Mulher (GEM) é um grupo de caráter interdisciplinar 
dedicado a estudos, pesquisas, assessoria e assistência na Área da saúde da Mulher e Relações 
de Gênero.  

Referencial teórico
Os estudos já existentes que tratam das relações de gênero e saúde da população negra buscam 
identificar características individuais desta população que a tornam vulnerável à infecção do 
HIV/Aids, bem como discutir medidas estratégicas para a sua prevenção. O debate em torno 
dessa problemática ainda é restrito quando se trata da população negra e daí a importância de 
sensibilizar o poder público para reversão deste quadro.

Procedimentos Metodológicos
A bolsista participou de reuniões de cunho administrativo e científico, dos plantões semanais 
na sede do grupo para atendimento e organização dos materiais recebidos; participou também 
na preparação de eventos promovidos pelo grupo, como a Feira de Saúde, da capacitação na 
formação em gênero, com leituras e discussões de textos indicados e participação em oficinas 
com temas relacionados à saúde e gênero. Realizou reuniões periódicas com a orientadora para 
discussões de textos sobre a teoria das representações sociais e Aids; equidade de gênero e saúde 
das mulheres, auxiliando na coleta de artigos relevantes para a pesquisa em atividade.

Resultados
As ações realizadas na pesquisa visam colaborar com a prevenção evitando seu  avanço na 
população negra, à medida em que atua com estudos identificando atitudes que enquadram o 
individuo  em um “grupo de risco”, para a partir daí, adotar medidas para interromper a evolução 
dessa epidemia, com a garantia que o atendimento seja de forma integral e igualitária a todos, 
independentemente da raça ou posição social, sendo coerente com as necessidades do usuário. 
Através da participação da bolsista nas atividades do GEM, houve maior aprofundamento no 
conhecimento sobre os temas de interesse da pesquisa e maior envolvimento com o tema da 
prevenção do HIV/Aids.   
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Desenvolvimento de Competências em 
Informática e Rotina de Departamento

Palavras–chave: informação, comunicação; conhecimento da rotina

Introdução
No momento atual é fundamental a utilização da informática no ensino da contabilidade, 
visto que todo o desenvolvimento da técnica contábil perpassa por processos informatizados; 
utilizando os recursos computacionais para gerar informações mais precisas e eficientes.

Referencial Teórico
Tem crescido a importância do ensino da informática aplicada à contabilidade, com a introdução 
dos recursos de programação computacional como uma estratégia de ensino e recurso didático. 
Em vista disso, o projeto visa estimular a continuidade da aplicação da informática e seus 
recursos como ferramentas de processamento de dados contábeis. 

Procedimentos Metodológicos
O projeto Desenvolvimento de Competências em Informática, do Departamento de 
Contabilidade, atou no sentido de criar oportunidades para que os estudantes conhecessem e 
refletissem sobre a importância da Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício 
da profissão do contador, colocando o discente em contato com os recursos de informática. Tal 
meta foi alcançada com a supervisão dos docentes participantes e estímulo ao uso da internet 
para pesquisa, o manuseio dos equipamentos e familiarização com softwares.  

Resultado
A participação no Projeto Desenvolvimento de Competências em Informática me tornou mais 
responsável, propiciou o meu aprendizado do manuseio do computador,  permitiu que eu 
tivesse mais conhecimento sobre a tecnologia da informação e comunicação, uso da internet 
para pesquisas e realização de atividades acadêmicas. Além disso, adquiri mais agilidade nas 
digitações e na utilização de softwares, e fiquei mais informada sobre as noticias da Faculdade. 
Finalmente, o fato de poder conciliar estudo e trabalho, e de estar em contato mais freqüente 
com os professores, teve impacto positivo sobre o meu rendimento no curso.
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Pesquisa sobre a Saúde da Mulher

Palavras-chave: mulher; saúde; gênero

Introdução
O Grupo de Estudos sobre a saúde da Mulher (GEM) é um grupo de caráter interdisciplinar 
dedicado a estudos, pesquisas, assessoria e assistência na Área da saúde da Mulher e Relações 
de Gênero.  Muitos dos projetos desenvolvidos pelo grupo visam elucidar o papel da mulher em 
nossa sociedade, dentro de uma perspectiva histórica de desigualdade entre os sexos.

Referencial teórico
Os estudos já existentes que tratam das relações de gênero e saúde da população negra buscam 
identificar características individuais desta população que a tornam vulnerável à infecção do 
HIV/Aids, bem como discutir medidas estratégicas para a sua prevenção. O debate em torno 
dessa problemática ainda é restrito quando se trata da população negra e daí a importância de 
sensibilizar o poder público para reversão deste quadro. 

Procedimentos Metodológicos
O GEM geralmente participa de eventos de promoção da saúde, como foi o caso da primeira Feira 
de Atividades Integradas de Enfermagem que ocorreu em um shopping de Salvador em maio 
de 2006. Sempre que o grupo participa de um evento como este, se propõe a prestar o serviço 
de informar a população sobre temas previamente discutidos no grupo. Eu participei desta 
Feira de Saúde com o GEM, onde o grupo ofereceu informações sobre: doenças sexualmente 
transmissíveis, câncer de mama e colo uterino e sobre planejamento familiar, com explicações 
sobre os métodos contraceptivos e distribuição de preservativos. 

Resultados
O GEM é um grupo de estudo sobre saúde que não se restringe apenas a realizar pesquisas 
sobre as patologias que acometem as mulheres, mas procura sempre que possível fazer uma 
abordagem ampla, contextualizando a saúde da mulher em seu meio social. Desta forma, os 
problemas da saúde saem do plano exclusivamente material, onde são estudados apenas a doença 
e os danos que elas provocam no corpo físico dos indivíduos. Os problemas da saúde passam a 
ser analisados como um problema social, em um histórico de desigualdade financeira, racial e 
de gênero. A participação nas atividades do GEM tornou possível o mais aprofundamento dos 
estudos sobre esses temas.
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A produção bibliográfica brasileira relativa a 
Arquitetura  de Estabelecimentos Assistenciais 

de Saúde nos últimos cinco anos

Palavras-chave: arquitetura hospitalar; saúde

Introdução
O Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA-Hosp) está abrigado 
na Faculdade de Arquitetura da UFBa e visa coordenar a pesquisa e discussão sobre temas 
relevantes no debate sobre a Arquitetura Hospitalar. 

Referencial Teórico
Diferentemente de grandes projetos residenciais, por exemplo, a arquitetura hospitalar tem 
particularidades que devem ser levadas em conta na idealização e implementação dos projetos. 
Quanto se trata de hospitais, centros cirúrgicos e clínicas é importante que haja um diálogo 
constante e afinidade de interesses entre a construção e a administração hospitalar.

Procedimentos Metodológicos
A pesquisa está sendo desenvolvida com base em informações encontradas na produção 
bibliográfica relativa a EAS (Estabelecimentos Assistenciais de Saúde) e tem como objetivo 
principal a catalogação e análise do mesmo. As referências relativas a EAS se caracterizam 
por normas, leis, anais, vídeos e outros, que abrangem todos os aspectos fundamentais da 
Arquitetura Hospitalar. 

Resultados
A pesquisa resultou na atualização e organização das informações contidas nas referências, 
possibilitando uma maior compreensão por parte dos arquitetos, engenheiros e pesquisadores 
sobre os conceitos atuais da Arquitetura Hospitalar, como: ergonomia, programação 
arquitetônica, materiais, equipamentos etc. Foi realizado o levantamento bibliográfico, a análise 
do conteúdo principal relativo a Arquitetura EAS e organização do acervo do Gea-Hosp. A 
realização desse trabalho permitiu conhecer melhor essa área de estudos, sendo de grande 
contribuição para a formação acadêmica em Arquitetura. 
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A Análise do grupo religioso dos evangélicos

Palavra-chave: comunidade; igreja; famílias

Introdução
O ECSAS - Núcleo de Estudos de Ciências Sociais Aplicados à Saúde é vinculado ao Programa 
de Pós Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
UFBa e atua na realização de pesquisas sobre temas relacionados com os estudos sobre saúde e 
sociedade. 

Referencial Teórico
A pesquisa desse Núcleo tem como público-alvo duas comunidades soteropolitanas: a 
comunidade do Bairro da Paz e a do bairro Pau da Lima que são comunidades bastante 
vulneráveis. Nesta pesquisa são discutidas questões presentes na literatura sobre religião e, 
especificamente, sobre protestantismo, incluindo ainda a referência a temas como violência e 
família.

Procedimentos Metodológicos
Durante a pesquisa exerci a função, sobretudo, de intermediador da relação entre a comunidade 
evangélica do Bairro da Paz e professores ligados à Pesquisa. Tive a responsabilidade de organizar 
e agendar reuniões que se realizaram com a presença da comunidade evangélica da Igreja do 
bairro, dos pesquisadores da pesquisa, dos bolsistas, e de representantes do Cedeca. Participei 
na realização de um mapeamento das Igrejas Evangélicas do Bairro da Paz, e na aplicação de 
fichas sócio-demográficas nos membros da comunidade evangélica da Igreja estudada. 

Resultados
A pesquisa encontra-se em andamento, mas já se obteve alguns dos resultados esperados. O 
primeiro foi o encurtamento das relações entre o Cedeca e o Bairro da Paz, trazendo assim para 
a comunidade informações sobre violência sexual. E o Cedeca busca nessa interação construir 
meios e alternativas de prevenção da violência sexual com a comunidade do bairro. O segundo 
resultado foi a realização de um mapeamento etnográfico do Bairro da Paz, com uma detalhada 
descrição das características do Bairro.      
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Percepções de Estudantes de Nível Médio 
às campanhas educativas sobre HIV/Aids 

veiculadas na Mídia Televisiva pelo Ministério da 
Saúde

Palavras-chave: HIV/Aids, Campanhas e Prevenção.
 

 Introdução
 O Ministério da Saúde promove desde meados dos anos 80 campanhas de prevenção abordando 
a temática do HIV/ Aids através de propagandas de cunho fatalista e outras mais despojadas. O 
projeto tem como intuito estudar a percepção e o conhecimento de estudantes do Ensino Médio 
do Distrito Federal sobre essas campanhas veiculadas pela mídia televisiva.

Público-alvo e localidade geográfica
Participaram da pesquisa  192 estudantes  entre 13 e 23 anos de duas escolas  do Distrito Federal, 
o Centro Escolar da Asa Norte, Brasília e o Centro de Ensino Médio 417 da Santa Maria.

Descrição das Atividades
Primeiramente houve discussões sobre a temática HIV/Aids, o instrumento de coleta de dados 
e as questões relacionadas à metodologia. Num segundo momento com o questionário pronto. 
Realizou-se uma pesquisa de caráter exploratório com um questionário contendo 22 perguntas 
relacionadas ao conhecimento dos jovens a respeito do HIV/aids e ás propagandas de prevenção 
veiculadas pela mídia televisiva em época de carnaval. Visando conhecer se realmente essas 
propagandas conseguem atingir o público em geral e influenciar no seu comportamento para 
a prevenção da doença.  Para isso foi feito um trabalho de campo em duas escolas públicas 
de ensino médio do Distrito Federal no mês de Julho de 2006, onde foram apresentadas aos 
estudantes algumas propagandas e, em seguida, aplicado o questionário. Fizemos a análise e a 
discussão dos dados encontrados seguido do resumo e da preparação para o relatório final.

Resultados
192 estudantes Participaram da pesquisa, dos quais 35% cursam o 1° ano, sendo 63% do sexo 
feminino, dos entrevistados 35% têm 15 anos e 25% possuem 16 anos. Os dados do questionário 
mostram que os estudantes têm como principal fonte de informação a respeito do HIV/aids a 
televisão com 48%, Internet com 11% e 19% não responderam. 48% a maioria dos entrevistados, 
considera o uso da camisinha um método ‘eficiente’, enquanto 46% vê o método como sendo 
‘muito eficiente’ e 6% ainda acreditam que a camisinha é ‘pouco eficiente’. 47% dos entrevistados 
admitem ser influenciados de alguma maneira pelas campanhas, seguido de  39% afirmam que 
somente ‘às vezes’ são influenciados.
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A Reação da Universidade ao Sistema de Cotas: A 
Discriminação Sofrida pelos Estudantes Negros 

na Universidade de Brasília

Palavras-chave: Discriminação, Cotas e Preconceito.  

Introdução
Existem posicionamentos diversos sobre as ações afirmativas que refletem na vida cotidiana da 
universidade, promovendo a naturalização do preconceito racial, ou a resistência do mesmo. As 
relações alunos negros e alunos, alunos negros e docentes e alunos negros e técnicos reproduzem 
fenômenos institucionalizados. Uma análise em tais relações permite verificar a reação da 
Universidade de Brasília as cotas e a extensão do preconceito sofrido pelos cotistas.

Referencial Teórico
Tem ampliado no Brasil os instrumentos de combate a discriminação racial. Isto ocorreu em 
decorrência das leis antidiscriminatórias serem consideradas insuficientes, pois a legislação 
punitiva não conseguia abordar situações de preconceito racial e discriminação indireta. As 
ações afirmativas são procedimentos adotados pelo Estado para promover a igualdade. Uma 
ação positiva, longe do perfil abstencionista que marca o Brasil no decorrer da história. 

Procedimentos Metodológicos
A pesquisa visava descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de 
significados dos participantes do Afroatitude UnB.  Foram realizados encontros semanais usando 
o método Paulo Freire de educação: Reflect-ação. As percepções sobre a vida universitária e as 
discriminações sofridas eram compartilhadas. Identificadas as maiores demandas, construiu-
se entrevistas individuais, semi-estruturadas, com questões abertas. Entrevistou-se alunos 
cotistas, sendo metade dos entrevistados membros do Afroatitude UnB. Para verificar a reação 
da comunidade universitária, adotou-se uma abordagem etnográfica de pesquisa, utilizando 
esquemas da observação participante e avaliação qualitativa dos dados primários.

Resultados
A Universidade não venceu o senso comum e continua reproduzindo ações racistas que 
desqualificam os negros e excluí o tema do seu cotidiano. É necessário construir mecanismos 
anti-racistas que possibilitem uma inclusão mais apropriada do negro na vida acadêmica. Muitas 
opiniões asseguram a não existência do racismo na universidade, desconsiderando a diferença 
significativa no número de brancos e negros e as violências sofridas no meio universitário. 
Grande parte da UnB ainda acredita no mito da democracia racial e na eficiência das políticas 
ditas universais, que não atende a demanda negra, uma pretensa assepcia racial que serve para 
manter as bases do racismo.  Outra constatação é a forte associação feita entre raça e aspectos 
sócio-econômicos. A maior parte dos entrevistados apontava as cotas como restauradora 
econômica e não racial, uma separação densa e complexa discutida nos resultados do artigo.
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Gênero e Representações Sociais da Aids entre 
jovens universitários do Distrito Federal

Palavras-chave: representações sociais, aids, gênero, jovens universitários

Introdução
O estudo teve por objetivo identificar as representações sociais de jovens universitários sobre a 
aids, com recorte de gênero. Os resultados podem contribuir para trazer informações relevantes 
sobre a compreensão das DST/aids por esse segmento populacional e permitir inferências sobre a 
eficácia das campanhas de  prevenção das DST/HIV que têm sido veiculadas por órgãos públicos. 
A pesquisa insere-se em um projeto maior, sendo a primeira etapa do Projeto “Representações 
sociais e práticas preventivas em relação às DST/aids em jovens universitários”.

Referencial teórico 
A Teoria das Representações Sociais, referência teórica para a compreensão do tema proposto, 
refere-se a uma forma de conhecimento elaborado por um grupo, segmento social ou sociedade, 
construído e transmitido por meio de diversas formas comunicacionais, tendo como função 
orientar as práticas e interações sociais. Tal conhecimento contém idéias, explicações, conceitos, 
avaliações, afetos e construções simbólicas sobre fenômenos relevantes para o grupo. 

Procedimentos metodológicos
Foi utilizado um instrumento auto-aplicado de associação livre de idéias, respondido por 201 
alunos de instituição pública de ensino, 84 do sexo masculino, idade média 22 anos, de cursos 
de humanidades, exatas e saúde. Os dados foram analisados pelo software EVOC (Ensemble de 
Programmes Permettant l’Analyse dês Évocations), que fornece informações sobre a estrutura 
das representações sociais, com seus possíveis elementos centrais e periféricos. A participação 
foi voluntária, as pessoas assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após 
serem informados sobre os objetivos do projeto, o anonimato e liberdade de participarem ou 
não.

Resultados 
A análise das evocações por gênero aponta, no núcleo central, semelhanças entre estudantes 
do sexo feminino e do sexo masculino no que se refere a cuidados, prevenção e formas de 
transmissão, sendo que a noção de promiscuidade está, ainda, fortemente associada à doença. 
Termos como prevenção e camisinha fazem parte das representações da Aids entre os jovens 
pesquisados. Homens e mulheres apontam o preconceito e a discriminação como atitudes 
presentes em relação à doença e/ou ao doente. Os termos morte e doença, em alta freqüência, 
sugerem a representação da aids ainda associada à letalidade. Observou-se, ainda, que termos 
com conteúdos emocionais como dor, sofrimento, tristeza, esperança, estiveram mais presentes 
nas evocações das jovens universitárias. 
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A representação do negro na prosa brasileira 
contemporânea: uma geografia
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Introdução
Este trabalho pretende verificar como tem sido feita a representação do negro, em diferentes 
regiões do Brasil, na prosa brasileira contemporânea. O recorte temporal é feito tomando como 
base as obras produzidas a partir da década de 1970. Será buscada uma influência da história 
sócio-cultural e econômica de cada região no imaginário das obras. Estão sendo analisados 
livros de escritores do Nordeste e Sudeste do Brasil. Os livros do Nordeste são Os Tambores de 
São Luís, de Josué Montello, e Luanda Beira Bahia, de Adonias Filho. Os livros do Sudeste são 
As Horas Nuas, de Lygia Fagundes Telles, e um copo de cólera, de Raduan Nassar. 

Referencial teórico
Adotou-se como referencial teórico, entre outras, obras de teoria da narrativa (REUTER, 2002), 
de história da literatura brasileira, (BOSI, 1970), de história do negro na literatura brasileira, 
(BROOKSHAW, 1983; GOMES, 1988), e obras de interpretação sociológica, antropológica e 
econômica do Brasil e das regiões Nordeste e Sudeste (FREYRE, 1996; HOLLANDA, 1973; 
FERNANDES, 1978).

Metodologia
A metodologia utilizada consistiu inicialmente na leitura e fichamento dos textos teóricos que 
servirão de embasamento para o desenvolvimento da proposta. Em seguida será realizado o 
mesmo procedimento em relação à fortuna crítica dos autores em leitura. O último passo será a 
releitura e análise crítica do corpus e elaboração do artigo final. 

Resultados
Com a primeira parte do trabalho quase concluída, foram conseguidos alguns resultados 
parciais, a saber, a percepção de como a história econômica, social e cultural do Brasil foi afetada 
diretamente pela hegemonia sócio-cultural de uma raça (e classe) sobre outra. O próximo 
passo é verificar se, e em que medida, a representação do negro baseada em estereótipos 
preconceituosos oriundos do regime de escravidão foi superada e, se essa superação não se deu, 
quais são os motivos para que isso venha acontecendo.
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Estudo da Variabilidade Antigênica do HIV-1 
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Introdução
A pandemia da AIDS é caracterizada por uma alta diversidade genética de seu agente etiológico, 
o HIV-1.Essa diversidade tem uma potencial implicação para o desenvolvimento de vacinas, 
diagnóstico, patogenicidade e epidemiologia.Nesse estudo, foi analisado o loop v3 de gp 120 do 
gene do envelope, para descrever a diversidade antigênica do HIV-1 no distrito federal.   

Referencial Teórico
1.Wigg MD. 2002. Vírus da imunodeficiência humana. In: Santos NSO, Romanos MTV, Wigg 
MD. 

2.Introdução à Virologia Humana. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, p.183-197.

3.Milich L, Margolin B, Swanstromi R. 1993. V3 Loop of the Human Immunodeficiency Virus 
Type 1 Env Protein: Interpreting Sequence Variability. J of Virol, 5623-5634. 

Metodologia 
A população alvo do estudo foi de indivíduos de ambos os sexos, residentes no Distrito Federal, 
com sorologia positiva para anti-HIV-1, encaminhados dos Centros de Referência para DST/
AIDS ao LACEN-DF para a avaliação da carga viral.O RNA total foi extraído das amostras de 
plasma, usando-se kits adequados.Vinte amostras de HIV tiveram a região de v3 amplificada por 
nested-PCR, com o uso dos primers externos ED5/ED12 e internos ED31/ED33.A análise dos 
produtos de PCR foi feita por eletroforese em gel de agarose, e os mesmos foram seqüenciados.
As vinte amostras tiveram as seqüências de aminoácidos deduzidas pelo programa CLUSTAL-
W e analisadas com HIV-Blast e REGA para determinação das formas genéticas do HIV. 

Resultados 
O subtipo B foi o mais prevalente (90%) seguido da forma recombinante B/F (5%) e do subtipo 
F (5%).A diversidade intra-subtipo foi analisada em vinte amostras.GPGR foi detectado como 
a assinatura do loop v3 em 10 amostras (50%); o variante brasileiro B” (GWGR) e o epítopo 
GFGR tiveram prevalência de 20% (4 amostras) e 15% (3 amostras) respectivamente.Outros 
variantes de v3 foram encontrados em 3 amostras (15%) : GPGK, ALGR e GPGY, sendo esses 
dois últimos ainda não descritos na literatura. 
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Caracterização sociodemográfica e psicossocial 
de pessoas soropositivas para o HIV atendidas 

no Hospital Universitário de Brasília

Palavras-chave: pessoas vivendo com HIV/aids; caracterização sociodemográfica; aspectos psicossociais.

Introdução
O presente trabalho teve por objetivo descrever a caracterização sociodemográfica e psicossocial 
de amostra de pessoas soropositivas para o HIV, no momento inicial do acompanhamento no 
Hospital Universitário de Brasília (HUB). O estudo visa a melhoria da qualidade das ações de 
saúde prestadas e a redução da vulnerabilidade das pessoas vivendo com HIV/aids atendidas 
no serviço.

Referencial teórico
O referencial teórico baseia-se no conceito de vulnerabilidade, em suas dimensões pessoal, 
social e programática.  Considera ainda o princípio da interdisciplinaridade, na medida em 
que o desenvolvimento de ações integradas dos profissionais de saúde significou a abertura de 
espaços privilegiados para a concretização dos objetivos de um hospital-escola: aprendizagem 
e produção de conhecimentos, vinculados à prática profissional e à prestação de serviços à 
comunidade. 

Procedimentos metodológicos
É um estudo descritivo e a metodologia incluiu a seleção de indicadores sociodemográficos e 
psicossociais, coleta de dados em fonte secundária (obtidos de registros em fichas de acolhimento 
e avaliação psicossocial dos pacientes) e construção do banco de dados com base no Programa 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Além das variáveis sociodemográficas e 
médico-clínicas, investigou-se o conhecimento da família sobre o diagnóstico, suporte social 
percebido, presença de reações de preconceito e discriminação, uso de substâncias psicoativas 
(tabaco, álcool e outras drogas) e auto-avaliação do estado de saúde. A análise de dados baseou-
se em técnicas estatísticas descritivas (medidas de freqüência, dispersão e tendência central).

Resultados
A amostra incluiu 168 pacientes, 59,5% homens. As idades variaram de 16 a 75 anos (M = 
39,5), com predomínio de pessoas com ensino fundamental incompleto (42,5%). No tocante 
à renda familiar, 37,5% ganhavam até um salário mínimo. Quanto à situação conjugal, 
houve predomínio de pessoas que estavam sem parceiro/a (53,6%). Sobre o conhecimento 
do diagnóstico de soropositividade por pessoas da família, a maioria (82,4%) informou que 
estas sabiam sobre a enfermidade. A reação dos familiares foi caracterizada como de apoio e 
solidariedade pela maior parte dos sujeitos (67,1%), porém 11% a definiram como de rejeição 
e ausência de suporte social. O uso abusivo de substâncias psicoativas atingiu 19% da amostra, 
com predomínio do uso de bebidas alcoólicas. Os resultados obtidos no presente levantamento 
vão ao encontro das tendências que apontam a feminização, heterossexualização e pauperização 
da epidemia no Brasil. Há indícios de mudanças no suporte social a pessoas HIV+, com maior 
facilidade na revelação do diagnóstico para pessoas do meio sócio-familiar, ao lado da percepção 
de apoio e solidariedade. Análises por níveis de renda, escolaridade e gênero podem elucidar 
outras questões relevantes sobre o grupo estudado.
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Camisinha Feminina: Percepções e Resistências 
para o uso na Prevenção as DST/AIDS

Palavras Chave: Prevenção, gênero, emancipação.

Introdução
Os dados epidemiológicos de 2004-2005 apresentaram um aumento no número de casos 
registrados de infecção pelo HIV entre as mulheres, em especial, por transmissão heterossexual. 
As mulheres são mais vulneráveis à infecção pelo HIV em vários sentidos, que podem ser 
biológicos, socioculturais, e até mesmo institucionais.

Referencial Teórico 
Toda a bibliografia utilizada foi selecionada visando problematizar questões como o papel social 
da mulher, as discriminações de gênero sofridas cotidianamente por mulheres, a questão da 
raça/cor como fator de aumento da vulnerabilidade feminina e dados epidemiológicos sobre a 
infecção pelo vírus HIV no Brasil.

Procedimentos Metodológicos 
Primeiro foi feita análise da literatura correspondente à questão gênero e epidemiologia dos 
últimos cinco anos, ressaltando os dados relativos às mulheres, nas políticas e programas 
direcionados à prevenção feminina. Posteriormente, foi feito um estudo prático e situacional 
a respeito das percepções ao uso da camisinha feminina dentro do contexto universitário. O 
trabalho foi realizado com usuárias e usuários do Pólo de Prevenção ás DSTS/AIDS da UNB, 
com as quais e os quais foram feitos entrevistas sobre o uso do preservativo feminino.

Resultados 
A utilização da camisinha feminina pelas entrevistadas ainda é pouco expressiva o que 
demonstra uma pequena familiarização com esta, porém todas elas afirmaram que pretendem 
continuar o uso. As participantes afirmam que tem conversas freqüentes com seus parceiros, 
porém, não sabem afirmar com certeza qual a posição deles frente ao uso do preservativo, isso 
leva a conclusão de que o preservativo feminino ainda não é pauta de discussão quando se fala 
de sexo, o que se entende é que este é visto como uma novidade nas formas de se prevenir as 
IST´s(Infecção Sexualmente Transmissível) e a AIDS, e que seu uso foi motivado primeiramente 
por curiosidade..
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Representações Sociais da AIDS entre jovens 
Universitários do distrito Federal: um estudo 

com base na técnica de evocação

Palavras Chave: Representações sociais, gênero e aids

Introdução
Representação social seria a busca pelo pensamento médio de um nicho social ou mesmo da 
sociedade. O estudo teve por objetivo identificar as representações sociais da aids de jovens 
universitários, a partir da técnica de evocação, com recorte de gênero. Assim propondo encontrar 
um segmento médio para a doença segundo os universitários.

Referencial teórico
O projeto em seu todo deseja descobrir o que, em média, os alunos de graduação pensam aluno 
o assunto é AIDS e DST. O objetivo e além de descobrir o que os alunos pensam é também 
para descobrir sobre os meios de prevenção mais usados, onde passam as questões relativas a 
preconceitos e o quanto a percepção sobre a doença desde o inicio da epidemia até hoje.    

Procedimentos metodológicos
Foram captadas evoções de estudantes no intervalo de 17 a 41 anos, sendo que 84 são do sexo 
masculino e 117 são do sexo feminino de cursos de humanidades, exatas e saúde. A participação 
foi voluntária e anônima, sendo que as pessoas assinaram Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. O instrumento de coleta de dados, auto-aplicado, solicitava que os estudantes 
escrevessem seis palavras que associavam ao termo indutor aids, hierarquizando da primeira à 
sexta palavra. Dados sociodemográficos também foram solicitados.

Resultados
A análise das evocações por gênero apontou, no núcleo central que caracteriza o cerne das 
representações sociais, semelhanças entre homens e mulheres.  No núcleo central dos jovens 
do sexo masculino, as seis palavras mais freqüentes associadas ao termo indutor foram: sexo 
(n=33), doença (n=30), preconceito (n=21), camisinha (n=11), vírus (n=11) e medo (n= 10). 
No sexo feminino, observou-se: morte (n=52), sexo (n=48), doença (n=42), preconceito (n=34), 
camisinha (n=27) e prevenção (n=24). Verificou-se, assim, a presença de termos ilustrativos da 
categoria de exposição mais freqüente (sexo), ao lado da menção ao insumo de prevenção mais 
importante para o controle da epidemia.
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O Afroatitude e a recepção aos calouros da UFPR

Palavras chave: políticas afirmativas, prevenção, Aids, calouros.

Introdução
Alunos que entram na Universidade através das políticas afirmativas, podem se sentir 
diminuídos e tender ao isolamento e a negação. Recebê-los e dar-lhes as boas-vindas por seus 
iguais e através de um programa institucional, é fundamental para que se sintam acolhidos, 
diminuindo os sentimentos de ansiedade e apreensão, além de ser uma ótima estratégia para 
o engajamento de novos membros no Afroatitude, para a discussão das políticas afirmativas e 
para a informação sobre a prevenção de DST, Aids e HIV.

Público-alvo e localidade geográfica
Novos aprovados em vestibular da Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

Descrição das atividades
Nos dias de matrícula dos novos alunos da UFPR, período em que se fará  também a análise 
fenotípica e entrevista dos aprovados pela cotas raciais, formam-se filas e são comuns os 
sentimentos de ansiedade e apreensão. Os bolsistas do Afroatitude, vestidos com a camiseta do 
Projeto, abordam todos os alunos da fila, cotistas ou não, se apresentando como alunos cotistas 
de seus respectivos cursos, dando boas-vindas a todos, ao mesmo tempo em que entregam um 
texto sobre políticas afirmativas e instruções sobre o uso correto do preservativo masculino, 
acrescidas do insumo. É feito também um convite para uma  reunião de confraternização, 
estudos e preparação de atividades. 

Resultados 
Integração dos calouros cotistas com  os afroatudivistas, que desta forma tem suas preocupações 
e ansiedade diminuídas, além de um referencial dentro da própria Universidade. Através destas 
atividades se consegue também adesão de novos membros para o Projeto, interessados em 
desempenhar as mesmas atividades de consolidação das políticas afirmativas, prevenção de 
DST/Aids, luta contra o preconceito e a discriminação.
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O Afroatitude no Vale do Ribeira

Palavras-chaves: educação, Aids, prevenção, políticas afirmativas.

Introdução 
A Intervenção de estudantes cotistas raciais em regiões geográficas com baixo IDH (índice 
de desenvolvimentos humano), contempla o princípio constitucional de tratar os diferentes 
de forma diferenciada, para se alcançar igualdade material, objetivo principal das ações 
afirmativas,. A primeira geração de alunos cotistas negros da Universidade Federal do Paraná, 
desenvolveu suas atividades no Vale do Ribeira. 

Público-alvo e localização geográfica
Alunos de escolas públicas do Vale do Ribeira, particularmente os das escolas de Tunas e Cerro 
Azul. O Vale do Ribeira dista 100 km de Curitiba, e é a região mais pobre do Estado do Paraná, 
concentrando o maior número de municípios com baixo IDH da região Sul.

Descrição das Atividades  
Os bolsistas do Afroatitude viajam ao Vale do Ribeira, nele permanecendo o dia inteiro a 
cada deslocamento. São feitas visitas às escolas, estabelecendo um vínculo com os alunos 
em sala de aula, através de conversa informal sobre sexualidade, sexo seguro, DST, AIDS, 
responsabilidade, preconceito e solidariedade. São desenvolvidas duas oficinas: uma de sexo 
seguro e outra de políticas afirmativas. Na de sexo seguro, os alunos podem tirar suas dúvidas 
sobre o uso correto do preservativo masculino e do feminino , tendo também acesso ao insumo 
e as informações sobre prevenção de DST/AIDS, locais para a testagem gratuita etc. Na oficina 
de políticas afirmativas, se desenvolve uma discussão com base em textos e dados, procurando 
estimular os alunos do Vale do Ribeira a prestarem o vestibular  junto a Universidade Federal 
do Paraná , através do sistema de cotas raciais e sociais. Todos os bolsistas que participam 
destas oficinas, passaram por um Curso de Multiplicadores de Prevenção em DST/AIDS e por 
vários eventos, palestras e capacitação, que abordaram os temas ligados a racismo, preconceito 
e políticas afirmativas.

Resultados
Esta atividade de Extensão ganhou o 1° prêmio no Fórum de Atividades Formativas da Pró-
Reitoria de Gradução. A ida ao Vale do Ribeira é uma atividade intensamente motivadora para 
todos os bolsistas, que aparecem como exemplos dos bons resultados das políticas afirmativas, 
servindo de modelo para os jovens do Vale do Ribeira. Este é um papel relevante, uma vez 
que em sucessivos anos poucos são os residentes do Vale, que tem tentado conquistar uma 
vaga no ensino superior. Também se espera conscientizar os jovens para a necessidade do uso 
de preservativo em todas as relações sexuais, contribuindo ainda para diminuir o preconceito 
em suas várias formas, principalmente aquele dirigido a mulheres, homossexuais, negros 
e portadores de HIV, além de estimular a solidariedade. Os trabalhos de prevenção são de 
grande importância nesta região, onde o número de adolescentes gestantes chega a quarenta 
por cento.
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Afrotudivistas promovendo a Prevenção na 
UFPR

Palavras chave: prevenção, Aids, políticas afirmativas, educação, eventos.

Introdução
A UFPR promove anualmente grandes eventos como o Festival de Inverno de Antonina, 
a Feira de Profissões e a Gincana dos Servidores, que mobilizam toda a comunidade e são 
marcas institucionais importantes no processo de integração da Universidade com a  sociedade 
paranaense.Os bolsistas do Afroatitude ocupam estes espaços, para desempenhar suas atividades 
de prevenção da Aids, ao mesmo tempo que se apresentam como cotistas raciais, difundindo as 
políticas afirmativas.

Público-alvo e localização geográfica
Alunos e professores de escolas de ensino médio da Região Metropolitana de Curitiba, 
professores e servidores da UFPR e participantes do Festival de Inverno da cidade de Antonina 
no litoral paranaense.

Descrição das atividades
Os bolsistas envolvidos neste Projeto, desenvolvem oficinas de sexo seguro durante a realização 
destes eventos, levando informações científicas sobre a epidemia de Aids, o uso correto dos 
preservativos masculino e feminino, informações sobre prevenção e locais para testagem 
confidencial e gratuíta. Além disto, é enfatizada a luta contra o preconceito de qualquer natureza, 
notadamente aquele relacionado aos portadores de HIV/Aids. A presença dos bolsistas do 
Afroatitude no Festival de Inverno, na Gincana dos Servidores e na Feira de profissões, eventos 
que mobilizam milhares de pessoas, dá visibilidade não só à prevenção da Aids, mas também 
coloca as políticas afirmativas no centro das atenções, dando oportunidade para os cotistas de se 
apresentarem ao público e discutir com ele, a necessidade e a importância destas políticas.

Resultados 
Através do contato direto dos bolsistas do Afroatitude com o público freqüentador dos eventos já 
citados, eleva-se a auto-estima dos mesmos, por se sentirem parte             integrante da Universidade 
Federal do Paraná. Além disto, cerca de 4.000 pessoas são atingidas por informações recentes e 
científicas sobre a epidemia de Aids, sua prevenção, uso correto do preservativo, tendo também 
acesso ao insumo. Estes momentos são também utilizados para pesquisas sobre cor observada e 
cor autodeclarada, e para a realização de oficinas de solidariedade e luta contra o preconceito e 
para a divulgação das políticas afirmativas.
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Negros e brancos em publicidade 

Palavras-Chave: racismo, jornal, publicidade, análise de conteúdo.

Introdução
Um conjunto de oito bolsistas, orientados pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros NEAB-
UFPR, desenvolve o trabalho de organização de banco de dados sobre a imagem do personagem 
negro em jornais paranaense. Realizam a pesquisa diária em três periódicos: Tribuna do Paraná, 
O Estado do Paraná e Gazeta do Povo. 

Referencial Teórico
A pesquisa se subsidia no campo de pesquisas sobre relações raciais no Brasil, 
particularmente nos estudos sobre desigualdades raciais no plano simbólico, que 
compreende as formas simbólicas como atuantes nos processo de distribuição de poder. 
Consideramos que a comunicação midiática, na sociedade moderna, é fundamental 
para a reprodução e também para a produção do racismo. 

Procedimentos Metodológicos
Particularmente temos como objeto de estudo a Tribuna do Paraná, periódico de caráter popular 
e com apelo sensacionalista.  Fazemos a leitura e coleta (recorte e colagem) de reportagens 
em que personagens negros aparecem, por meio visual, por descrição racial nos textos ou por 
citação de personalidades assim reconhecidas. Também são arquivadas as publicidades com 
figuras humanas. Na pesquisa analisamos, utilizando técnicas de análise de conteúdo, as peças 
publicitárias publicadas na Tribuna do Paraná, entre 24 de dezembro de 2005 e 24 de fevereiro 
de 2006.

Resultados
Identificamos 438 personagens, sendo 339 brancos (87,4%) e 23 negros (5,9%) ou, para cada 
personagem negro 14,7 personagens brancos. Os personagens brancos, além de mais freqüentes, 
foram mais complexos, ao passo que os negros tenderam a estereotipia. Encontramos: 
Personagem negra feminina, para cada negra 20,6 brancas; personagem individualizado, para 
cada negro 26,3 brancos individualizados; personagem com relação familiar, para cada negros 
22 brancos. Contamos 34 personagens brancos infanto-juvenis e nenhum personagem negro 
infanto-juvenil e 7 personagens brancos em situações alusivas à educação e nenhum personagem 
negro em contexto similar.
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Histórias de negros e negras no Paraná: 
trajetórias de vidas referenciadas nos terreiros de 

candomblé

Palavras-chave: Saúde e racismo; saúde e cultura; história oral; história de vida.

Introdução
Nossa pesquisa busca compreender a questão da saúde relacionada às inferências culturais do 
racismo, enfocando, no espaço religioso, histórias de vida de negros e negras no Paraná. Tem 
como objetivo pesquisar, criar fontes e colaborar na organização de um acervo sobre os negros 
no Estado, no NEAB/UFPR.

Referencial Teórico
A pesquisa tem como referência os pressupostos da  História Oral. A história  de vida é o que 
dá coesão a um grupo e estabelece sua identidade. Portanto, a explicação e a narrativa que 
montamos a partir de marcos que guardamos seletivamente em nossa memória, é o que nos dá 
identidade e nos faz reconhecer a nós próprios. Da mesma forma, a história de um grupo é a 
organização do que foi seletivamente demarcado como significativo na memória social. 

Procedimentos Metodológicos
História oral é a metodologia utilizada para o resgate de histórias de vida. Sendo esta uma 
ferramenta de trabalho que possibilita coletar depoimentos individuais estabelecendo posturas 
e atitudes na produção da história coletiva. Além da História oral (discursos, debates, entrevistas 
etc), utiliza-se outras fontes, entre elas, destacam-se as fontes textuais (jornais, documentos, 
livros etc) e materiais (objetos, fotos, pinturas etc). Considera-se que tais depoimentos são 
fontes dinâmicas, pois garantem a produção de um conhecimento gerado não por narrativas 
estanques, mas advindo das diversas experiências e visões de indivíduos, muitas vezes excluídos 
da sociedade.

Resultados 
Como resultados iniciais constatou-se, por meio da História Oral que: 1) Ouvindo entende-se 
o outro, na medida em que se questionam valores e verdades pré-estabelecidos  2) Foi possível 
resgatar fragmentos de histórias e experiências de vidas marginais 3) Os terreiros de candomblé 
são espaços de encontro de grupos sociais, em geral, marginalizados (homossexuais, prostitutas 
e populações pobres sem uma formação escolar básica), negros ou não; 4) A partir do Projeto, 
tais espaços estão sendo aproveitados para a realização de encontros diversos, visando esclarecer, 
instruir e disseminar ações na área de atenção a saúde que consideram as desigualdades sócio-
raciais; 5) Este trabalho tem possibilitado uma maneira de inclusão ao romper preconceitos 
culturais e sociais,  promovendo o encontro com a  diversidade brasileira.
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Representação de negros e brancos em peças 
publicitárias publicadas no jornal Gazeta do 

Povo

Palavras-Chave: racismo, jornal, publicidade, análise de conteúdo.

Introdução
O foco principal do trabalho é: coleta, organização e elaboração de um banco de dados sobre 
o negro em jornais paranaenses. O trabalho é realizado por uma equipe de oito bolsistas, 
separados em grupos, nos quais se faz a leitura na integra de três jornais paranaenses de grande 
circulação no estado (Gazeta do Povo, O Estado do Paraná e Tribuna do Paraná). 

Referencial Teórico 
A pesquisa se subsidia no campo de pesquisas sobre relações raciais no Brasil, particularmente nos 
estudos sobre desigualdades raciais no plano simbólico, que compreende as formas simbólicas 
como atuantes nos processo de distribuição de poder. Consideramos que a comunicação 
midiática, na sociedade moderna, é fundamental para a reprodução e também para a produção 
do racismo. 

Procedimentos Metodológicos
As peças jornalísticas e publicitárias que contêm conteúdo escrito ou imagens sobre o negro são 
separadas e arquivadas, física e eletronicamente, organizadas em categorias pré-estabelecidas. 
Em nosso caso específico trabalhamos com o jornal Gazeta do Povo. Além do trabalho de 
organização do banco de dados, realizamos uma pesquisa sobre personagens negros e brancos 
em peças publicitárias publicadas no referido jornal, entre 24 de dezembro de 2005 e 24 de 
fevereiro de 2006. Foram arquivadas todas as peças publicitárias do período que continham 
personagens humanos. Em seguida as mesmas foram submetidas a técnicas de análise de 
conteúdo. 

Resultados
Observamos um total de 915 personagens humanos, sendo 816 brancos (79,7%) e 75 
negros (8,2%), ou seja, cada personagem negro correspondeu a 10,9 personagens brancos. 
Observamos a hegemonia de personagens brancos, adultos, representados de forma valorativa. 
Os 75 personagens negros observados nas peças publicitárias foram associados a estereótipos 
muito comuns: jogadores de futebol (a principal), músicos, mecânicos, relacionados às festas 
carnavalescas e ao ócio. As relações familiares foram exclusividades de personagens brancos, 
assim como a presença em peças publicitárias da UFPR. Os personagens negros foram 
associados a peças publicitárias que visam atingir a responsabilidade social do leitor, associando 
sua imagem à necessidade de assistência. 
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A imagem do personagem negro na publicidade 
do jornal O Estado do Paraná

Palavras-Chave: racismo, jornal, publicidade, análise de conteúdo.

Introdução
O trabalho consiste em montagem de banco de dados sobre a imagem do personagem negro 
em jornais impressos paranaenses. A partir dessa base de dados realizamos pesquisa que tem 
como objeto os personagens negros e brancos na publicidade do jornal impresso paranaense O 
Estado do Paraná. 

Referencial Teórico
A pesquisa se subsidia no campo de pesquisas sobre relações raciais no Brasil, particularmente nos 
estudos sobre desigualdades raciais no plano simbólico, que compreende as formas simbólicas 
como atuantes nos processo de distribuição de poder. Consideramos que a comunicação 
midiática, na sociedade moderna, é fundamental para a reprodução e também para a produção 
do racismo.    

Procedimentos Metodológicos
Para compor um banco de dados, é realizada a leitura completa dos jornais Gazeta do Povo, 
Tribuna do Paraná e O Estado do Paraná, e são coletados e arquivados, segundo categorias 
pré-determinadas, as unidades de informação que contêm personagens negros e, também, as 
peças publicitárias que contêm personagens humanos. Foram analisadas as peças publicitárias 
publicadas no jornal O Estado do Paraná entre 24 de dezembro de 2005 e 24 de fevereiro de 
2006. As peças publicitárias foram analisadas de forma quantitativa e qualitativa, utilizando 
procedimentos de análise de conteúdo. 

Resultados
Foram observados 456 personagens humanos compondo as peças publicitárias, sendo 376 
personagens brancos (82,5%) e 24 personagens negros (5,2%). Os personagens negros foram 
sub-representados, comparando com o percentual de negros no Paraná (IBGE 2004: 24,5%). 
Para cada personagem negro observamos 15,7 personagens brancos. Para cada personagem 
negra feminina contamos 20,1 personagens brancas. Ao contrário do personagem branco, o 
negro poucas vezes aparece individualmente nas peças publicitárias, ou seja, aparece somente 
para compor quadro de diversidade racial, ao passo que o branco tem a prerrogativa de figurar 
isoladamente, mantendo a norma da branquidade.
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