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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA) sente-se 

honrada em publicar mais um número do periódico “Trilhas 

Entrelaçadas: ação, interação e conhecimento”, com relatos de ações que 

foram desenvolvidas na Extensão, envolvendo pesquisa e ensino em prol 

de problemas sociais da comunidade belenense. 

Os artigos que compõem a coletânea em tela apresentam os 

projetos realizados nos anos 2015 e 2016, com seus objetivos, 

metodologias e resultados. A Instituição, assim, registra, mais uma vez. 

as ações que desenvolve procurando atender à população de nosso 

Estado, estabelecendo com essa troca de saberes que fomentam novos 

aprendizados. 

Ao todo são oito artigos que esta coletânea reúne, cujos títulos 

são os mesmos dos projetos realizados. “A escola como espaço de 

construção de conhecimento em saúde”; “Educação em saúde para o 

combate a enteroparasitoses em crianças de uma creche filantrópica em 

Belém/PA”; “Aplicando os 10 passos para uma alimentação saudável 

propostos pelo novo guia alimentar para a população brasileira”; 

“Orientação técnica aos erveiros do mercadover o peso quanto ao 

preparo e uso racional de produtos de uso tradicional”; “Saúde mental de 

catadores: as interferências das representações sociais na relação de 

trabalho”; “Não deixe de ler”; “Cine Fibra”; e “Consultoria jurídica em 

prol das pessoas com deficiência”. 
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O projeto coordenado pela Profª Mariceli Baia Leão Barros, “A 

escola como espaço de construção de conhecimento em saúde”, seguiu a 

definição de saúde adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

a de que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

apenas a ausência de doença. Teve, dessa forma, como objetivo, 

promover ação educativa que ajude no processo de construção de 

conhecimentos em saúde voltada a crianças e adolescentes da rede 

pública de ensino da cidade de Belém. A escola escolhida foi E.E.E.F.M. 

“Barão do Rio Branco”. As oficinas abordaram temas relacionados à 

saúde, tais como: higiene bucal e corporal, vacinas, sexualidade, 

alimentação saudável, ambiente, dentre outros. Observou-se que o 

projeto conseguiu mudar a concepção de saúde que a maioria dos 

estudantes tinha, deixando de entendê-la não mais somente como a 

ausência de doença, fazer os participantes verem a importância dos 

microrganismos para o bem-estar da sociedade e levá-los a sentirem-se 

como reprodutores das informações adquiridas. 

O Prof. José Eduardo Gomes Arruda coordenou o projeto 

“Educação em saúde para o combate a enteroparasitoses em crianças de 

uma creche filantrópica em Belém/PA”, cuja importância repousa no fato 

de que enteroparasitoses ou parasitoses intestinais serem doenças 

negligenciadas, não obstante serem consideradas um grave problema de 

saúde pública, tendo em vista que refletem as condições 

socioeconômicas de uma população, onde as crianças, principalmente 

aquelas que se encontram em idade escolar, que vivem em condições 

precárias e possuem maus hábitos de higiene serem consideradas o grupo 
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mais afetado. O objetivo foi utilizar a ferramenta da educação em saúde 

como subsídio para prevenção de enteroparasitoses em nível primário. A 

população-alvo foram crianças de uma creche filantrópica, localizada na 

cidade de Belém/PA. Foram realizadas palestras educativas que levaram 

informações acerca das medidas de prevenção passíveis de adoção. O 

projeto observou como principal ponto crítico do processo de cuidados 

às crianças a falha quanto ao hábito da lavagem das mãos. 

“Aplicando os 10 passos para uma alimentação saudável 

propostos pelo novo guia alimentar para a população brasileira”, projeto 

coordenado pela Profª Elenilma Barros da Silva, propôs-se a realizar 

abordagem educativa sobre as práticas orientadas para uma alimentação 

saudável apresentadas pelo Novo Guia Alimentar para a População 

Brasileira do Ministério da Saúde, publicado em novembro de 2014. 

Teve como público-alvo indivíduos de diferentes faixas etárias: crianças, 

adolescentes, adultos e idosos, vinculados às instituições parceiras do 

projeto: escolas, igrejas, centros comunitários, ONG, Secretarias 

Estadual e Municipal de Saúde, bem como a própria Faculdade. Foram 

realizadas 10 exposições, que correspondem a 125% da meta (8 

exposições) pretendida, dos materiais elaborados para esse fim. No total 

participaram das atividades educativas 397 pessoas de diferentes faixas 

etárias. 

Sob a coordenação do Prof. Christian Neri Lameira, foi 

desenvolvido o projeto “Orientação técnica aos erveiros do mercado Ver 

o Peso quanto ao preparo e uso racional de produtos de uso tradicional”. 

Reconhece-se a importância desse projeto por se saber que o uso de 
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plantas medicinais na busca de alívio de alguma sintomatologia 

desagradável pela população mundial é bastante significativo e não se 

pauta em prescrição médica. O projeto segue a orientação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que tem recomendado que os 

países membros procurem ampliar o arsenal terapêutico à saúde pública 

por meio do aproveitamento das práticas de medicina caseira. O trabalho 

foi realizado junto aos erveiros do mercado Ver-o-Peso, Belém, Pará. 

Objetivou recuperar a cultura das plantas medicinais de uso tradicional, 

por meio de orientação correta, com repasse de conhecimento técnico-

científico aos erveiros, visando à melhoria da qualidade dos produtos 

comercializados em suas barracas, beneficiando a si próprios, suas 

famílias e dando-lhes a oportunidade de se tornarem difusores do 

conhecimento adquirido. Foram realizadas oficinas teórico-práticas sobre 

higienização, e uso e manuseio de plantas medicinais bem como visitas 

técnicas observacionais, verificando as características de 

armazenamento, conservação e manipulação da matéria-prima vegetal, 

após o que foi elaborado folder sobre as boas práticas de manipulação. 

“Saúde mental de catadores: as interferências das representações 

sociais na relação de trabalho” foi o projeto coordenado pela Profª 

Giovana Cristina Pantoja de Souza, o qual fomentou a interferência das 

representações sociais nas relações de trabalho de um grupo de catadores 

de lixo integrantes da cooperativa “Catadores Filhos do Sol”, que recebe 

o apoio da prefeitura de Belém - Pará. Como forma de possibilitar-lhes 

descontração e enriquecimento cultural a fim de que despertassem para 

novas maneiras de agir diante das situações conflitantes junto à relação 
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de trabalho, o projeto propôs motivar esses catadores à participação em 

eventos culturais. Seguiu fundamentação teórica dos estudos realizados 

pela Escola Dejouriana, que buscam compreender a relação entre prazer, 

sofrimento e trabalho. O projeto verificou que as relações sociais vividas 

por essas pessoas são marcadas por desconhecimento de condições que 

permitam inseri-los na vida social e que é preciso dispensar-lhes atenção 

e possibilitar-lhes acesso às experiências culturais para que possam se 

sentir importantes em suas relações intra e interpessoais. 

O projeto “Não deixe de ler”, desenvolvido pela Profª Célia 

Maria Coêlho Brito, teve a intenção de promover uma ação social na 

Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA), de 2014 a 2016, sobre 

leitura de textos publicados pela mídia impressa local e nacional 

referentes a notícias, artigos e editoriais com assuntos da atualidade, 

envolvendo política, filosofia, fatos históricos e culturais de um modo 

geral. O objetivo foi promover a leitura a alunos e demais pessoas que 

adentram à FIBRA para que, assim, não apenas se atualizassem quanto 

ao que estava ocorrendo, em termos políticos e culturais, no Pará, no 

Brasil e em outros países, mas também passassem a aguçar sua 

curiosidade pelos conteúdos que os textos apresentavam, ampliando seu 

campo de visão sobre acontecimentos e fatos do mundo, e quiçá se 

transportassem para além do que cada texto aparentemente parecesse 

querer deixar dito. Vê-se que essa ação social tem seu grande mérito, 

considerando-se que se comprova que no Brasil as pessoas não estão 

lendo textos de dimensão maior, mesmo que sejam apenas notícias 

publicadas em veículos impressos de grande divulgação, sem se falar, 
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portanto, em leitura de livros, limitando-se apenas à leitura de mensagem 

das mídias contemporâneas. O artigo que aqui registra essa ação social 

versa sobre os objetivos do projeto, os passos dados, as dificuldades 

encontradas e sua superação, e registra os textos recolhidos para o fim 

desejado. 

Com o objetivo de alargar as atividades culturais promovidas pela 

Instituição, a Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA), em 

parceria com a Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), 

inaugurou no dia 25 de abril de 2015 o Cine Fibra, configurado como 

cineclube. O artigo “Cine Fibra”, de autoria da Profª Célia Maria Coêlho 

Brito e do crítico de cinema Marco Antônio Moreira Carvalho registra 

esse feito; diz de sua proposta cultural e de seu funcionamento; e 

relaciona a programação levada a efeito nos seus dois primeiros anos de 

funcionamento. 

O projeto “Consultoria jurídica em prol das pessoas com 

deficiência”, coordenado pelo Prof. Leandro Moraes do Espírito Santo, 

foi realizado pela Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA) junto à 

Associação Beneficente Milton Pereira de Melo - Projeto Acreditar, no 

período de março de 2015 a fevereiro de 2016. A finalidade foi prestar 

consultoria jurídica às pessoas com deficiência, seus pais e responsáveis, 

vinculados à entidade beneficiada. O artigo, que trata do projeto em 

causa, registra essa ação social, sua importância à população-alvo, e 

ressalta que a experiência também proporcionou aos estudantes 

extensionistas da FIBRA aproximação com a prática real e com os 

verdadeiros problemas sociais vividos por pessoas com deficiência. 
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Os depoimentos dados pelos coordenadores dos projetos 

desenvolvidos só enobrecem mais o empenho da FIBRA dispensado às 

ações de extensão que realiza, numa demonstração de que entende que 

uma instituição de ensino superior não se limita a atividades de sala de 

aula e que o conhecimento precisa ser articulado e renovado com os 

saberes que estão ao seu entorno. 

  


