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ÁREA TEMÁTICA: 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(X)  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CAPACITAÇÃO SOCIOTÉCNICA EM COMUNIDADES TRADICIONAIS: 

OFICINA DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NO PROCESSAMENTO DE 

ALIMENTOS 

Fernanda de Arruda Paes (Engenheira de Alimentos, 

fernanda.arruda.paes@gmail.com)1 

Tayna Cris Silva (Curso de Engenharia de Alimentos, 

taaynacris@gmail.com)2 

Nicolas Floriani (Departamento de Geociências, nicolas@uepg.br)3 

 

Resumo: A oficina de Boas Práticas de Fabricação no processamento de alimentos foi realizada durante a 

execução do projeto de extensão “Sistema Participativo de Certificação Socioambiental da Agrofloresta 

Faxinalense: da diferenciação à qualificação dos produtos de comunidades rurais tradicionais do Paraná”, do 

Grupo de Pesquisa Interconexões/UEPG. O objetivo central foi contribuir com a formação técnica dos/as 

manipuladores/as de alimentos em comunidades tradicionais. Foram abordados temas relacionados aos perigos, 

contaminações e doenças vinculadas aos alimentos, assim como ferramentas de controle. O desenvolvimento da 

metodologia se deu a partir de uma formação teórico-participativa que utilizou como material de apoio a 

apresentação em slides com imagens didáticas e técnicas de dinâmicas de grupo, em conjunto com estratégias de 

inteiração, como arranjo circular das cadeiras na sala e perguntas disparadoras. As/os participantes se mostraram 

ativos e presentes, elencando temas e situações advindas do cotidiano de trabalho, contribuindo 

significativamente para o desenvolvimento da oficina a partir da realidade local. 

Palavras-chave: Extensão Universitária; Capacitação Técnica; Comunidades Tradicionais. 
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3 Coordenador; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Geociências; nicolas@uepg.br 
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NOME DO PROJETO 

Sistema Participativo de Certificação Socioambiental da Agrofloresta Faxinalense: 

da diferenciação à qualificação dos produtos de comunidades rurais tradicionais do Paraná. 

PÚBLICO-ALVO  

Pessoas responsáveis pela manipulação e/ou processamento de alimentos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e Campo Largo, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Comunidade quilombola Palmital dos Pretos, Campo Largo/PR. 

JUSTIFICATIVA 

A extensão universitária parte do pressuposto de ações para além dos muros da 

universidade. Segundo Freire (1980, p. 28): “A educação tem caráter permanente. Não há 

seres educados e não educados. Estamos todos nos educando. Existem graus de educação, 

mas estes não são absolutos.”. Nesta perspectiva, é interessante que se opere sob a ótica de 

construir relações de reciprocidade, onde o saber científico possa se associar ao saber popular 

e, a partir dessa integração, se produzam conhecimentos científicos e sociais relevantes e 

acessíveis (JANIZE, 2004; SILVA, 1994). 

As populações e comunidades conhecidas como tradicionais possuem formas próprias 

de organização social ao ocupar e utilizar o território e recursos naturais como modo de 

manutenção de sua reprodução social, cultural, econômica, religiosa e ancestral, através de 

práticas, conhecimentos e inovações geradas e transmitidas às gerações, por meio de tradição 

(BRASIL, 2007). No Brasil, há uma grande sociodiversidade de povos e comunidades 

tradicionais, como é o caso dos quilombolas e faxinalenses, grupos que estão entre o público-

alvo das ações de projetos de Pesquisa e Extensão da equipe Interconexões/UEPG 

(INTERCONEXÕES).  
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O projeto “Sistema Participativo de Certificação Socioambiental da Agrofloresta 

Faxinalense: da diferenciação à qualificação dos produtos de comunidades rurais tradicionais 

do Paraná” atua no município de Ponta Grossa/PR e região, visando aproximar produtores e 

consumidores a partir da qualificação e diferenciação dos produtos ofertados. Neste sentido, e 

se tratando muitas vezes de um saber fazer tradicional, é necessário que a garantia da 

qualidade do sistema produtivo atenda às normas previstas, ao mesmo tempo em que é 

coerente com a origem socioterritorial e com a realidade das comunidades envolvidas. 

Desenvolvendo, a partir dessa lógica, um sistema participativo de certificação que sirva de 

parâmetro para criação de normas internas de produção e comercialização de alimentos, 

construído coletivamente, de modo a compreender que a qualidade final desse alimento está 

relacionada tanto com questões culturais, hábitos de consumo e formas de produção que são 

próprias do saber-fazer tradicional, quanto com as conformidades em relação às exigências 

legais e sanitárias.  

No que tange à legislação brasileira de alimentos, as principais leis federais vigentes 

referentes à qualidade sanitária são a Portaria SVS/MS nº 326 e a Portaria nº 368/MAPA, que 

regulamentam as condições higiênico-sanitárias para estabelecimentos produtores e/ou 

industrializadores de alimentos, definindo que o conjunto de Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) deve ser empregado por esses estabelecimentos como ação de controle sanitário, 

visando à proteção da saúde da população (BRASIL, 1997). As diretrizes e ferramentas a 

serem utilizadas na garantia da qualidade baseiam as BPFs como um conjunto de princípios e 

regras empregados para a adequada manipulação dos alimentos e abrange, assim, uma gama 

de aspectos importantes como higiene (pessoal e da unidade de processamento), qualidade da 

água e matéria-prima, localização da unidade, transporte, estrutura, análise de perigos e 

pontos de controle (APPCC), entre outros.  

Portanto, a oficina de BPF é vista como uma ferramenta de extrema importância e 

relevância social, uma vez que busca promover a qualificação de pessoas responsáveis pela 

manipulação e processamento de alimentos, baseada no aparato legal. Entretanto, vale 

salientar que cursos de capacitação isolados, embora fundamentais para divulgação de 

informações, não garantem mudanças de hábitos por parte dos sujeitos. É preciso buscar 

estratégias de sensibilização, onde de fato se compreenda a importância das atividades 

desempenhadas em relação à promoção e/ou agravos da/na saúde das pessoas (GERMANO, 
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2003). Assim, é possível que as adequações às regulamentações vigentes sejam vistas não 

somente como uma exigência legal, e sim como fruto da compreensão e apropriação de tais 

práticas por parte dos sujeitos e que, unidas ao saber-fazer tradicional, possam modificar, caso 

necessário, hábitos que coloquem em risco a qualidade do processo produtivo. 

OBJETIVOS 

O Projeto tem entre seus principais objetivos fomentar a criação de um sistema de 

certificação interna, criadas a partir de uma construção coletiva de membros da(s) 

comunidade(s), a fim de garantir a qualidade do processo produtivo. A oficina objetivou 

apresentar ao grupo as Boas Práticas de Fabricação como ferramenta de regulamentação da 

gestão da qualidade em manipulação e processamento de alimentos. 

METODOLOGIA 

A oficina de Boas Práticas de Fabricação (BPF) no processamento de alimentos foi 

realizada na cozinha comunitária da comunidade quilombola Palmital dos Pretos, em 26 de 

maio de 2019, com duração de três horas. Organizada no formato teórica-participativa, 

utilizou como material de apoio: apresentação de slides com imagens e desenhos didáticos, 

dinâmicas em grupo e ferramentas de estímulo a inteiração, como o arranjo circular das 

cadeiras e realização de perguntas disparadoras vinculadas às vivências cotidianas. 

Os principais tópicos abordados foram: definição e objetivos das BPFs; perigos 

físicos, químicos e biológicos; alimentos contaminados e doenças transmitidas por alimentos 

(DTAs); microrganismos patogênicos e ferramentas de controle (tempo, temperatura, acidez, 

higiene, qualidade da matéria prima, umidade, atividade de água, contaminação cruzada) e 

seu uso associado; uso do álcool 70% e sua ação bactericida. 

Realizaram-se duas dinâmicas de grupo com tema de higiene das mãos: na primeira 

duas voluntárias entre as/os participantes foram vendadas e receberam tinta guache preta com 

a informação de que era sabonete líquido para lavagem das mãos; e na segunda todo o grupo 

simulou as etapas de lavagem para uma correta higiene das mãos. 

RESULTADOS 
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As/os participantes mantiveram a atenção ao longo da oficina, participando ativamente, 

de modo a contribuir em seu desenvolvimento, excedendo, inclusive, o tempo de duração 

previsto para a mesma. A participação permitiu que fossem elencados temas e dúvidas 

complementares, como o caso da rotulagem nutricional, e questionamentos internos em 

relação à importância de “cuidar” com a qualidade da água e utilizar matérias primas “sem 

veneno” tanto para auto consumo, quanto para produtos destinados à comercialização, 

buscando garantir a qualidade e conquistar a confiança do consumidor. Ainda no que diz 

respeito à confiança do consumidor, foi possível perceber, a partir das falas, que o tema de 

doenças vinculadas aos alimentos proporcionou uma sensibilização quanto à importância das 

BPFs, no sentindo de garantir a saúde daqueles que irão consumir esses alimentos.  

Em relação às técnicas didáticas utilizadas, se observou que as dinâmicas de 

lavagem de mãos elucidaram com maior nitidez os locais de difícil higienização, onde, por 

exemplo, as/os participantes apontaram a necessidade de manter unhas curtas. Além disso, 

notou-se que ferramentas como figuras e desenhos na apresentação resultaram em melhor 

assimilação dos temas abordados e maior inteiração durante a oficina.  

FOTOS 

Figura 1 – Execução das dinâmicas 

 

Legenda: Desenvolvimento das dinâmicas de grupo para lavagem correta das mãos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A execução da oficina atendeu aos objetivos propostos no sentido de proporcionar a 

participação ativa de toda equipe presente. De forma didática, permitiu a sensibilização e 

reflexão coletiva sobre a importância em fazer uso das ferramentas de BPFs na manipulação e 

processamento de alimentos sob a ótica das realidades locais. Também contribuiu como pré-

requisito essencial para outras capacitações sociotécnicas de processamento de alimentos, 

como é o caso da oficina de hortaliças em conserva que será desenvolvida posteriormente na 

comunidade.  

APOIO 

Universidade Sem Fronteiras/SETI/Governo do Estado do Paraná.  
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