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Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

CIDADANIA ÀS AVESSAS - VERSÃO 2 
 

LUIZ ANTONIO SOBREIRO CABREIRA  
 

Introdução O presente projeto visa registrar em fotos ações no cotidiano contra a cidadania ativa, 
registradas por alunos de um curso universitário, com o fim de permitir que estes reflitam sobre a 
questão criticamente, a partir de ações por eles mesmos realizadas. Nesse sentido, entende-se 
que a estimulação à observação e análise crítica da realidade, por meio das fotos, é importante 
elemento de formação para a cidadania, na medida em que se constitui como ferramenta 
otimizadora de uma estrutura cognitiva mais atenta à questão da prática da cidadania, da 
sustentabilidade e equidade na sociedade contemporânea. Justificativa O projeto imagético é 
importante ferramenta de formação para o estudante, na medida em que o estimula a verificar no 
cotidiano as ações sociais, registrando ações que conspirem contra a cidadania, tecendo 
comentários a respeito. Desse modo, seu senso crítico será gerado, além das estimulações 
formais, realizadas em sala de aula, e servirá de material de apoio para as aulas presenciais. 
Resultados Deverão ser coletadas fotos de ações que conspirem contra a cidadania e, a seguir, 
realizada uma triagem das melhores ocorrências; as imagens mais significativas compõem um 
trabalho reflexivo e didático, tratando da questão em tela. Conclusão As imagens coletadas 
comprovam a grande ocorrências de ações cotidianas, que conspiram contra a cidadania e a vida 
coletiva. Sendo assim, o projeto atingiu seus objetivos, na medida em que detectou tais ações no 
cotidiano e, oportunizou a seus participantes um olhar ético sobre a realidade hodierna. 1. 
Registrar em fotos ações no cotidiano contra a cidadania ativa 2. Permitir aos estudantes uma 
reflexão crítica sobre a qeutão da sustentabilidade e equidade 3. Apresentar os resultados do 
projeto no ENEPE 2014 Utilização de material fotográfico coletado pelos estudantes de um curso 
universitário       Nâo há     
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BRASIL FRENTE À ESCASSEZ DE ÁGUA  
 

ANDREIA DE MENEZES OLIVO  
HAMILTON MITSUGU ISHIKI  

 
       A água é uma fonte vital para o ser humano e sua escassez resulta do crescimento 
populacional rápido e desordenado, e acaba contribuindo para a redução da sua oferta, 
especialmente devido à poluição dos mananciais causadas pelo próprio homem. Pensando nisto, 
esta revisão tem como objetivo abordar o valor ambiental da água, às causas e consequências da 
sua escassez, bem como dos problemas que afetam a qualidade da água e por consequência a vida 
do homem. Pretende ainda expor os impactos de sua escassez e quais podem ser os reflexos da 
ação antropogênica e o descaso para com este bem. Para isto, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica descritiva e analítica da atual situação deste recurso no Brasil e no mundo, pautada 
em livros, artigos científicos e documentários, visando demonstrar a importância da água para o 
ecossistema, à problemática e os impactos de sua escassez para a sociedade. 

 


