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RESUMO  


A perspectiva de pesquisa é fundamental para quem vai trabalhar com planejamento e 
gestão socioambiental, entre outros interesses uma vez que é necessário entender os 
aspectos fisio-geográfico, e principalmente, a dinâmica do espaço geográfico através do 
conhecimento dos elementos da natureza e de sua relação e interação para melhor 
planejar determinados projetos ou pesquisas. O objetivo deste trabalho foi realizar uma 
caracterização ambiental do município de Juazeiro a partir da reunião de bases e dados 
fisio-geográficos (geologia, solo,etc.) e sua representação cartográfica. Para alcançar os 
objetivos almejados nesta pesquisa foram realizados levantamentos bibliográficos e 
cartográficos das diversas fontes para subsidiar na pesquisa. Com base nos dados 
obtidos, elaborou-se um climograma,  mapas geomorfológico, de solos, esboço 
geológico e o de localização do município, com a utilização dos programas QuatumGis, 
Power Point e Excel. Os resultados da pesquisa foi a concretização de uma base de 
dados fisio-geográficos do município de Juazeiro, a partir de uma abordagem geral com 
a sua caracterização e localização. Enfim, esse trabalho buscou realizar uma 
caracterização do município de Juazeiro, mostrando a importância da criação de uma 
base de dados fisio-geográficos do município de Juazeiro, no qual servirá de subsídios 
para as análises e avaliações de determinadas áreas do município, bem como esses 
dados tornaram necessários como auxílios de pesquisas e planejamentos 
socioambientais.  


Palavras-chaves:  
 


INTRODUÇÃO 


O efeito do processo de urbanização nas diversas cidades ribeirinhas tem 


ocasionado sérios problemas socioambientais ao redor de uma bacia hidrográfica, por 


falta de um planejamento nos serviços públicos, principalmente o de saneamento básico 


que direcione os caminhos adequados para que não possa trazer consequências para 


gerações futuras. 


Neste sentido, a cidade de Juazeiro, banhada pelas águas do rio São Francisco, 


tem no agronegócio uma das principais contribuições para o seu crescimento e 


desenvolvimento. Pois, a partir da década de 1960, com as políticas de desenvolvimento 


plurianuais que foram implantadas na região, a economia do Vale do São Francisco foi 


fortemente modificada com a construção dos perímetros irrigados, resultando em 


profundas transformações observadas através do crescimento demográfico e urbano, 


devido ao surgimento de diversos serviços públicos e privados.  







De acordo com Virgolino Júnior et al., (2007) Juazeiro foi implantado na 


margem direita do rio São Francisco, principalmente no ponto exato onde ocorria o 


cruzamento de duas importantes e estratégicas estradas interiores do Brasil, no ano de 


1833. A primeira estrada, fluvial, representada pelo Rio São Francisco, integrando o 


norte ao sul. A segunda, um caminho das bandeiras, aberto pelos paulistas, sob o 


comando de Domingos do Sertão, pelos baianos sob o comando de Garcia D´Ávila II, 


pelos pernambucanos sob o comando de Francisco Caldas e pelos Portugueses sob o 


comando de Manoel Nunes. Somente no final do século XVII, começa a surgir o que 


hoje se constitui num dos mais importantes núcleos urbanos do interior nordestino. 


Contudo, o rápido crescimento dos espaços agrícolas de Juazeiro, sobretudo nas 


áreas irrigadas, tem promovido sérios impactos ambientais negativos (FELICIO; 


COSTA, 2011). Neste sentido, apesar do município ser reconhecido pela agricultura 


irrigada, abarca também em seu território grandes ilhas fluviais, entre elas estão a do 


Fogo, da Amélia, de Nossa Senhora das Grotas, do Maroto, do Massangano e a do 


Rodeadouro. São importantes pontos de atração turística e de lazer, tendo a ilha do 


Rodeadouro como destaque por ser uma das mais frequentadas da região, bem como os 


Riachos Vitória e do Tourão. 


O objetivo deste trabalho foi realizar uma caracterização ambiental de município 


de Juazeiro a partir da reunião de bases e dados fisio-geográficos (geologia, solo,etc.) e 


sua representação cartográfica. 


 


METODOLOGIA 


Área de estudo  


O município de Juazeiro localiza-se no norte do Estado da Bahia, na 


mesorregião do Vale São-Franciscano da Bahia, entre as Coordenadas Geográficas -9.5° 


S e – 40.41° W (figura 4). Possui uma população aproximada de 197.965 habitantes, 


distribuídos em uma área de 6,501km², (IBGE, 2013). Juazeiro, faz divisa com o Estado 


de Pernambuco, interligando-se à cidade de Petrolina pela ponte Presidente Dutra. Seu 


nome tem origem nos pés de juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.; Rhamnaceae), árvore 


típica da região. A cidade também é conhecida como terra das carrancas, figuras 


antropomorfas usadas pelas embarcações que subiam e desciam o rio São Francisco 


(PREFEITURA..., 2011). 


 


Figura 4 - Localização do Município de Juazeiro-BA. 
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Os mapas geomorfológico


cartográfico de Silva et al., 2000


contruido com a colaboração da base cartográfica geológica em formato “shp” obtido no 


site do Geobank, foi utilizado também a base cartográfica do IBGE para elaboração do 


mapa de localização, no qual foi utilizado os programas Quatu


elaboração desses mapas. 


 


 


 


RESULTADOS E DISCUSSÃO


Climatologia 


 


Fonte: IBGE. Organizado pelo autor. 
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Baseado nas condições climáticas que predominam na região associadas à 


localização geográfica intertropical, caracteriza-se o clima predominante no município, 


segundo a classificação climática de Koppen, sendo o tropical semiárido (BShw), 


quente e seco caracterizado pela escassez e irregularidades das chuvas concentradas no 


verão (tendo o mês de março o mais chuvoso durante o ano e um o período seco de 6 a 


8 meses). Com precipitação anual inferior a 500 mm e com uma evapotranspiração 


potencial anual superior à precipitação anual. 


Como se pode observar (figura 5), o município possui os maiores índices de 


precipitação em torno de 70,2 mm e 118 mm nos meses de Janeiro a Março e 


temperaturas anuais em torno de 27°C, mas podendo atingir a máxima de 33,6°C e a 


mínima de 21°C. 


 


Figura 5. Climograma do Município de Juazeiro - Bahia 


 
Fonte: EMBRAPA. Organizado pelo autor 


 
 
 
Geologia 
 


Em termos geológicos o município de Juazeiro (fig. 6) pode ser caracterizado 


pela presença dominante de rochas metamórficas do Arqueano, com destaque para o 


greenstone belt do Rio Salitre, que nos municípios ao sul de Juazeiro, apresenta jazidas 







de ouro e esmeraldas. Também vale destacar as brechas carbonáticas pleistocênicas da 


Formação Caatinga, que ocorre no centro do município (VIEIRA 


 


 


 


 


Figura 6. Esboço Geológico do Mun
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3.4 Geomorfologia 
 


A morfologia do município marcada essencialmente por feições associadas ao 


pediplano sertanejo (Fig. 7), caracterizado por formas de aplanamentos retocadas, 


apresentando formações superficiais que indicam ciclos de remanejamento da cober


original. Estas formas apresentam


relevo suavemente ondulado com inclinações das vertentes inferiores a 5°. Contornando 


os planaltos de áreas mais sul, desta unidade coalescem planos arenosos em níveis


topograficamente mais baixos, no sentido da drenagem principal, associada ao rio São 


Francisco (PREFEITURA..., 2000).
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Esboço Geológico do Município de Juazeiro-BA. 
 


Fonte: Geobank. Organizado pelo autor. 
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original. Estas formas apresentam-se rampeadas e dissecadas fracamente, formando um 


relevo suavemente ondulado com inclinações das vertentes inferiores a 5°. Contornando 
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Figura 7 - 


Fonte: Silva 


De acordo com Jatobá (1998, p. 93


vegetal é rarefeita e os aguaceiros são fortes e concentrados num curto período de 


tempo, o escoamento superficial é o elemento determinante na morfogênese das 


vertentes que, em decorrência, assumem um perfil marcadamente côncavo". Com um 


perfil côncavo este modelado corresponde às feições da depressão Sertaneja, 


compreendendo terraços aluviais com espesso capeamento areno


prolongam até as planícies de inundação. 


Segundo Souza; Oliveira e Cerqueira (2010)


sertaneja são os “pediplanos”, ou seja, por relevos aplainados e algumas formas 


remanescentes ou residuais denominados de inselbergs e serras. Estas feições são 


características dos domínios morfoclimáticos da caatinga, onde a vegetação é rarefeita, 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Geomorfologia do município de Juazeiro. 


Silva et al., 2000. Modificado pelo autor. 
 
 


De acordo com Jatobá (1998, p. 93-94), “nas áreas semiáridas, onde a cobertura 


vegetal é rarefeita e os aguaceiros são fortes e concentrados num curto período de 


tempo, o escoamento superficial é o elemento determinante na morfogênese das 


decorrência, assumem um perfil marcadamente côncavo". Com um 


perfil côncavo este modelado corresponde às feições da depressão Sertaneja, 


compreendendo terraços aluviais com espesso capeamento areno-argiloso que se 


prolongam até as planícies de inundação.  


Souza; Oliveira e Cerqueira (2010) as formas resultantes da depressão 


“pediplanos”, ou seja, por relevos aplainados e algumas formas 
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dos domínios morfoclimáticos da caatinga, onde a vegetação é rarefeita, 
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os solos rasos e pedregosos, chuvas mal distribuídas, bacias hidrográficas com rios 


intermitentes. Tais características fisiográficas tornam o ambiente favorável para o 


processo da pediplanação. 


 


Vegetação 


A vegetação predominante é a caatinga típica do semiárido brasileiro que varia 


da hiperxerófila nos terrenos mais elevados a mata ciliar nas áreas planas mais próxima 


dos corpos d´água com predomínio de espécies arbóreo-abustivas abertas e herbáceas 


subaquáticas, como Ingazeira (Inga vera), Jatobazeiro (Hymenaea courbaril), Juazeiro 


(Zizyphus joazeiro), Umbuzeiro (Spondias tuberosa), Canafistula (Senna spectabilis), 


Aroeira (Myracrodruon urundeuva), Mandacaru (Cereus jamacaru D.C), bem como 


espécies introduzida Mangueira (Mangifera Indica L), Algaroba (Prosopis juliflora), 


entre outras.  


É importante salientar que a flora dos sertões, constituída por espécies com 


longa história de adaptação ao calor e à secura, é incapaz de reestruturar-se 


naturalmente se máquinas forem usadas para alterar o solo. A degradação é, portanto, 


irreversível na caatinga (GARLIPP; SILVA, 2013). Portanto, a Caatinga carece de 


planejamento estratégico permanente e dinâmico com o qual se pretende evitar a perda 


da biodiversidade deste bioma (CAANTIGA, 2013). 


 


Solos 


De acordo com (figura 8), o solos do município de Juazeiro, variam entre 


Argissolos, Luvisssolos, Cambissolos, Vertissolos, Neossolos Litólicos e Neossolos 


Regolíticos. Neste sentido, a formação destes solos está intimamente relacionada com o 


tipo do substrato do material de origem (a rocha mãe) do lugar, do clima, da topografia, 


dos microorganismos e do tempo que se desenvolveram.  


A interação de vários fatores como, geomorfológicos e pedológicos, contribuem 


para pedogêneses, sendo desse modo, relevante mencionar os solos como sistema aberto 


pelo seu dinamismo, que refletem significativamente uma variabilidade temporal e 


espacial (GUERRA; MENDONÇA, 2012). Pois, a interação dos elementos da natureza 


influencia na configuração da paisagem. 


 


 


 







Figura 7 


Fonte: Silva 


 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 


Enfim, esse trabalho buscou realizar uma caracter


Juazeiro, mostrando a importância da criação de uma base de dados fisio


município de Juazeiro, no qual servirá de subsídios para as análises e avaliações de 


determinadas áreas do município, bem como esses dados tornara


auxílios de pesquisas e planejamentos socioambientais. 
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Figura 7 -  Solos do município de Juazeiro. 
 


Silva et al., 2000. Modificado pelo autor. 
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INTRODUÇÃO 


 


 Este trabalho refere-se ao projeto ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DE 


FONTES PRIMÁRIAS SOBRE A SAÚDE DE USUÁRIOS IDOSOS E DE SEUS 


CUIDADORES: entrevistas em profundidade e observação direta.  Esse acervo 


diz respeito aos produtos de duas pesquisas qualitativas, realizadas entre 2009.2 - 


2012.1, sobre a saúde do idoso e de cuidadores de idosos. Focaliza experiências 


cotidianas de usuários, com 60 anos ou mais, e suas redes de apoio na mediação 


do cuidado (cuidadores) primário da saúde.  


 Ou seja, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, com pessoas 


idosas enfocando o tema da saúde do idoso(a), onde tratou-se diversos aspectos 


relativos às suas experiências e vivências nesse campo, com o intuito entender a 


percepção que usuários idosos petrolinenses têm sobre as relações que envolvem 


as suas saúdes. Da mesma forma, a segunda pesquisa tem por objeto o campo da 


saúde da pessoa idosa investigada sob o olhar do cuidador colaborador de idosos. 
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Buscou-se as relações que significam as percepções e imagens sobre o cuidado da 


saúde de idos(a)os. São cuidadores que pertencem às redes de relações primárias 


desses como os amigos, os familiares, os vizinhos e outras pessoas da comunidade 


do bairro de Petrolina Cosme e Damião.  


 Os sujeitos das duas pesquisas participaram de entrevistas em profundidade 


que somam 55, sendo 23 idosos usuários do sistema de saúde (SUS) e 


coordenadores de grupos de idosos moradores de 17 bairros de Petrolina, e 32 


cuidadores colaboradores da saúde de idosos do Cosme e Damião. Assim falam-se 


dos conjuntos de relações cotidianas entre sujeitos que agem na família, entre 


amigos, vizinhos e na comunidade. São vínculos de redes de relações sociais que 


formam um conjunto específico de relações entre um conjunto específico de 


pessoas, grupos, instituições. A identificação das características dessas relações, 


que constituem o sistema de redes de relações desse conjunto, é utilizada para 


interpretar as tendências da social primárias então envolvidas.   


 Este trabalho, iniciado a pouco menos de três meses, se afeita à de pesquisa 


do tipo documental, de organização de arquivos diversos. Explora e organiza as 


informações colhidas com a técnica Entrevistas em profundidade, sem esquecer que 


esta se estrutura segundo uma base conceitual e metodológica específica, portanto 


desta não pode ser desvinculada na fase de organização do arquivo sem que não 


sofra sérios prejuízos de contextualização dos significados. 


 Sua importância está na qualificação que sistematiza os arquivos que vai da 


identidicação dos sujeitos aos conjuntos de posicionamentos destes no campo da 


saúde, segundo suas redes de relações. Por isso, o modo como às entrevistas 


foram estruturadas, orientadas Metodologia para Análise de Redes do Cotidiano 


(MARES), há de ser considerado nas fichas, preservando as indicações 


características dos níveis de organização social dos atores.  


 


 
OBJETIVO  


 


 
 Organizar o conjunto de informações sobre a saúde de usuários idosos e 


cuidadores colaboradores de idosos coletadas pela técnica Entrevista em 


profundidade (2009–2012.1), sistematizando-o pelos significados atribuídos às redes 







do cuidado primário colaborativo da saúde. O que implica no desenvolvimento de 


objetivos específicos associados a organizar os arquivos/ficharios (texto, som e 


imagem) das narrativas para compor o acervo sobre o tema (BAUER; GASKEL, 


2002).  


 


 
METODOLOGIA 


 


 Os passos a serem desenvolvidos para a organização do acervo apresentam 


a lógica do material do arquivo de fichário da pesquisa documental e bibliográfica. 


Assim, o levantamento, a coleta e o armazenamento do material na pesquisa 


bibliográfica e documental preservará a mesma lógica dos níveis de 


institucionalização social: sócio comunitário, socioinstitucional e sociotécnico 


considerados na MARES (MARTINS; PINHEIRO, 2009, 2011; SOUZA, 2009, 2011). 


Esses níveis e os momentos neles registrados (o macrossociológico, micro 


sociológico, mapa do eu e mapa do nós),  serão distinguidos na documentação do 


acervo e dispostos em arquivos específicos onde predominam os três tipos (RUIZ, 


2006):  


A) bibliográfico de texto, imagem e som (por meios eletrônicos ou  


não); 


  B) documentação extraída das fontes e da bibliografia consultada;  


  C) fichário de rascunho geral.  


 O trabalho em desenvolvimento, baseado nas entrevistas em profundidade 


realizadas, está sendo sistematizado, organizado inicialmente por critérios de ordem 


alfabética e atribuindo pseudônimos aos sujeitos participantes das entrevistas. Esse 


sigilo é para resguardar e manter as informações restritas, segundo padrão ético.  


 Os programas Excel e Word estão sendo utilizados para fazer as tabelas com 


as informações mais gerais sobre os sujeitos, informações essas que possibilitam o 


acesso aos elementos (variáveis) que desenham perfis do(s) sujeito(s) 


entrevistado(s).   


 Essas tabelas são de extrema importância para a categorização dos dados e 


para facilitar a busca e o acesso às informações contidas nas Entrevistas em 


profundidade (LAKATOS; MARCONI, 2004). 







 


 
RESULTADOS PARCIAIS 


 


 
 No projeto, em andamento, a armazenagem inicial nos arquivos se dá pelo 


registro dos 55 sujeitos entrevistados, em busca de elementos identitários/ 


diferenciadores deles e de seus posicionamentos (vínculos) nas redes de relações 


primarias que envolvem a saúde de idosos e a percepção desta por seus 


cuidadores.  


 As informações apresentam possibilidades para exploração de aspectos dos 


objetos das pesquisas, quais sejam os significados atribuídos 1. por idosos à suas 


saúdes e 2. por cuidadores colaboradores à tarefa do cuidar de pessoas com a 


idade idosa.  


 O produto final da pesquisa, em geral na forma de relatório e artigo, é o 


aprimoramento da fase de sistematização. Ele apresentará as informações das 


pesquisas já devidamente trabalhadas, permitindo que se cheguem às indicações a 


respeito dos significados das ações entre os pesquisados, iluminadas pelas teorias 


eleitas e por princípios de organização de arquivos1.  


 


 
REFERÊNCIAS 


 


BAUER, Martin W; GASKEL George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: 
um manual prático.Petrópoles, Rj.: Vozes, 2002.   


LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4 ed. 
São Paulo: At  Atlas, 2004. 305p. 


MARTINS, P. Henrique; FONTES, Breno. Redes sociais e saúde: novas 
possibilidades teóricas. Recife: Ed. Universitária da UFPE; 2004. 


______, MARES. Metodologia para análise de redes no cotidiano: aspectos 
conceituais e operacionais. In. PINHEIRO, Roseni; MARTINS, Paulo Henrique 
(Orgs.). Avaliação em saúde na perspectiva do usuário: abordagem multicêntrica. 


                                                           
1
 O Período de realização da investigação deu-se início em agosto de 2013 e será finalizado em julho de 2014. 


Sendo que em novembro de 2013 será apresentado o relatório parcial e até agosto de 2014 o relatório final. 


 







Rio de Janeiro/Recife: CEPESC-IMS/UERJ-EDITORA DA UFPE-ABRASCO, 2009. 
p.61-89. 


MARTINS, Paulo Henrique. MARES. Desafios do mapeamento metodológico de 
novas subjetivações do cotidiano. in. Usuários, redes sociais e integralidade em 
saúde. PINHEIRO, Roseni; MARTINS, Paulo Henrique (Orgs.) Rio de 
Janeiro/Recife: CEPESC-IMS/UERJ-Editora da UFPE-ABRASCO, 2011. 


RUIZ, João Alvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2006. 


SOUZA, Ma. Antoniêta Albuquerque de. Luta por Reconhecimento na saúde de 
idosos(as): subjetividade, decisão e redes na atenção básica. In. PINHEIRO, Roseni; 
MARTINS, Paulo Henrique (Orgs.). Avaliação em saúde na perspectiva do usuário: 
abordagem multicêntrica. Rio de Janeiro/Recife: CEPESC-IMS/UERJ- Editora da 
UFPE-ABRASCO, 2009. 








A CARTOGRAFIA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA: 
ANÁLISE EM MATERIAL DO SEXTO ANO 


 


Fredson Pereira da Silva (Discente / UPE); Joélia Natália Bezerra da Silva 


(Discente/ UPE); Josy Borges da Cruz Ferreira (Discente / UPE); Juliana de 


Marques de Sena Rodrigues (Discente / UPE); Antonio Marcos dos Santos 


(Docente / UPE -Orientador) 


E-mail: fredson_psilva@hotmail.com 


E-mail: geo_fisica@yahoo.com.br 


 


Área: Ciências humanas 


 


Resumo 


 
A cartografia dentro do ensino da geografia vem sendo tratada por muitos 
profissionais do ensino com certa restrição educacional. Porém, ela é de suma 
importância para formação discente, seja no ensino básico como no superior.  
Esta pesquisa objetiva analisar o conteúdo cartográfico do livro geografia e 
vivencia do 6º ano do ensino fundamental. A metodologia utilizada pautou na 
análise do conteúdo do livro didático e na revisão de artigos científicos sobre a 
temática discutida. Os principais resultados indicam que existem mapas no livro e 
nenhuma carta, para que o aluno possa conhece-la. Quanto às representações 
cartográficas são utilizados os três tipos. A simbologia gráfica é bem distribuída 
para uma melhor compreensão dos discentes. Contém, atividades práticas de arte 
e paisagem que podem ser desenvolvidas dentro e fora da sala de aula. Recursos 
gráficos estão bem distribuídos com várias informações, mas muitos alunos e 
professores têm dificuldades para utiliza-los e com a ajuda da pedagogia e alguns 
de seus materiais auxiliam esse aprendizado, melhorando a compreensão do 
discente. Faz-se necessária uma abordagem sociocultural mais detalhada, para 
que os educandos reconheçam sua realidade como algo edificante e concreto. 
Isso pode nascer a partir do reconhecimento do espaço geográfico onde o 
discente reside e convive. 
 


Palavras-chave: material didático; ensino; geocartografia 


 


INTRODUÇÃO 


 


         A cartografia é uma ciência que utiliza métodos para entender melhor os 


mapas, com suas observações, onde se estar situada certa localidade utilizando o  


Sistema de Posicionamento Global (GPS), Sistema de Informação Geográfica 
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(SIG), e outras ferramentas digitais. Uma arte quando os primeiros mapas eram 


desenhados, mostrando a sua estética da paisagem daquele território.Uma 


técnica usada por pessoas para ganhar guerras com suas estratégias cartográfica 


conhecendo por exemplo o relevo daquela localidade (DUARTE,1994). 


A Cartografia disponibiliza ao ensino de geografia um melhor 


aprofundamento das áreas que ainda não são conhecidas pelo ser humano. Com 


suas técnicas estatísticas disponibilizadas, conhecendo a quantidade de uma taxa 


de IDH, por exemplo, entre outros fatores que podem ser representado (RIBEIRO, 


2008). 


Nos materiais didáticos vários são as funções da cartografia entre eles vale 


destacar a interpretação de mapas, demostrando como se orientar nas 


coordenadas geográficas, tendo maior detalhamento de dados que iram auxiliar 


na construção do espaço geográfico. Serve também para criar uma meditação 


entre o fazer e o refletir no público discente, por que a partir desse momento com 


a ajuda dos processos mentais e com o senso comum que ele absorve, e o aluno 


tem o seu pensamento parcial como se movimenta o mundo, atingindo, a partir 


daí, conhecimentos interdisciplinares (RIBEIRO, 2008). 


A ideia de se analisar um material didático surgiu no seio do 


desenvolvimento do componente curricular voltado para o ensino da cartografia 


nos ensino básico oferecido pelo curso de Licenciatura em Geografia da UPE. A 


impulsão maior adveio das constantes dificuldades que profissionais da educação 


tem ao trabalhar com a cartografia em sala de aula. Daí o presente estudo o qual 


tem como objetivo analisar a produção e o incentivo ao desenvolvimento ao 


conhecimento com base nos materiais cartográfico do livro didático confeccionado 


para discentes do sexto ano.  


 


PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  


 


 Para o estudo foi selecionado o livro didático Geografia: espaço e vivencia 


dos autores Levon Boligian, Wanessa Garcia, Rogério Martinez e Andressa 


Boligian. O material está organizado em 16 capítulos com um caderno de projeto 


e temas espaciais. 







 As análises foram feitas através de observações e leituras direta sobre os 


materiais e em seguida gerados gráficos e quadros, sendo que alguns deles 


serão utilizados neste trabalho. 


 


RESULTADOS E DISCUSSÃO 


 


A análise do material obteve a quantidade de mapas e cartas que há no 


livro, eles aparecem em vários momentos. Fazendo clara a referencia aos 


conteúdos possibilitando a compreensão e construção da aprendizagem. São 


mapas de municípios, estados, do país, mapas hidrográficos, de relevo e 


representando a espacialização dos territórios nacionais no âmbito mundial. No 


livro não se encontra cartas para que o aluno possa conhecê-la e ter uma melhor 


compreensão como se trabalha com ela. Das 47 representações presente no 


material 100% foram mapas. 


Os produtos ali disponíveis, assim como, os objetivos dos conteúdos, 


estimulam os discentes a pensarem inicialmente em sua base de contato direto, 


como sua rua, seu municípios, ou seja, locais próximos a sua realidade. Porem, a 


base cartografia utilizada está longe de sua realidade. Ou seja, são utilizados 


mapas de outros locais distantes do que eles estão acostumados a conviver, o 


que pode dificultar o aprendizado dos mesmos. 


Quanto à aproximação dos produtos cartográficos a linguagem de 


conhecimento dos discentes do sexto ano não foi verificada nenhuma grave 


distorção. Isto aponta para o cuidado em saber a estrutura do público alvo 


esperado para leitura e utilização dos materiais cartográficos. Dessa forma a 


criança compreende seu espaço de forma melhor: 


Na vida moderna, é cada dia mais notória e importante a utilização 
de mapas; portanto, cada vez mais, o trabalho do cartógrafo deve 
ser baseado nas necessidades e interesses dos usuários dos 
mapas. Por isso mesmo o cartógrafo deve conhecer 
subjetivamente o indivíduo que vai utilizar os mapas (SIMIELLI, 
2010, p.77). 


                


O gráfico 1 apresenta a distribuição das representações cartográficas 


utilizadas nas aspectos de divulgação  dos mapas. Dos produtos analisados 14 


foram confeccionados utilizando a representação ordenada, 11 com a 


representação qualitativa e 3 com representação quantitativa. O baixo uso, 







apenas três mapas, com representação quantitativa pode proporcionar baixo 


estímulos aos discentes a trabalharem com as dimensões matemática de forma 


multidisciplinar. 


O material expõem representações de forma que elas estão bem 


detalhadas para que o discente compreenda como se possa ler um mapa, com 


suas, cores formas, orientações. Levando a percepção que deve existir, sendo 


apresentações corretas para cada série: 


Para os usuários com visão subnormal é recomendável o 
emprego das cores, desde que seguidas algumas normas. Em 
qualquer situação, é fundamental que seja analisada a natureza 
das informações, que pode ser qualitativa, quantitativa ou 
ordenada, para selecionar as variáveis corretas. (ALMEIDA, 2010 
, p.129). 
 


A simbologia gráfica foi bem elaborada para esse livro, mostrando símbolos 


como de aeroportos, hospitais, estradas, ferrovias e cores frias e quentes para 


algumas representações, para que o aluno  no momento da leitura do mapa 


possa identificar essas representações, podendo até um dia vim a precisar delas 


para localizar uma área com a ajuda da percepção. Neste contexto vale destacar 


o que Sann (2010,p.102) enfatiza: 


A semiologia gráfica constitui-se no instrumento de trabalho 
que utiliza todas as propriedades da percepção visual. É um 
instrumento construído por nós mesmos, que pode ser 
completado ou reduzido, transformando e classificando de 
novo. 
 


Gráfico 1: as representações cartográficas nos mapas 


 


Fonte: Autores, 2013. 
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Do quantitativo dos mapas levantados todos eles (100%) utilizam cores e 


simbologias adequadas à leitura e reconhecimento dos alvos mapeados no nível 


dos discentes do sexto ano. 


O livro é composto de projetos de trabalhos e atividades dinâmicas, que 


podem ser desenvolvidas dentro ou fora da sala de aula. Contendo, também, 


textos e roteiros de análise, para instigar o discente numa busca ainda mais 


detalhada de temas abordados no livro. 


Traz projetos e temas especiais conceituam e propõem atividades prática 


de arte e paisagem, maquete, os rios no mundo e estímulo a investigação do 


tempo e clima.  


A linguagem é adequada para o ano escolar, ao qual o livro é dirigido em 


vários momentos com textos em boxe, com informações complementares sobre o 


assunto estudado, com imagens ligadas a legendas, escalas norte geográfico, 


para possibilitar uma melhor compreensão pelo o aluno. 


Quanto ao uso de legendas alguns mapas não possuem, apenas 25 dos 40 


encontrados (gráfico 2). A explicação está em muitos dos casos, que parte dos 


mapas serão trabalhados pelo discente em sala de aula sendo estimulado a 


construção este requisito cartográfico nas atividades práticas. O mesmo se afrima 


para os demais constituintes do mapa como o norte geográfico e a escala.  


Atualemente, muitos alunos e professores têm dificuldade para utilizar a 


escala, alguns não sabem sobre a lateralidade, referências e orientações 


espacial. É por isso com a ajuda da pedagogia com seus métodos o professor 


utiliza materiais concretos para que a criança possa compreender melhor as aulas 


e sem muita dificuldade (SANN, 2010). 


Desenvolvendo a construção do pensamento com o auxílio da 


aprendizagem significativa por percepção e descoberta para  


 


(...) chegar a ter o conceito de escala, deve-se inicialmente 
trabalhar com a noção de proporção, o que se pode começar a 
partir da 1º série, em desenhos no quais a criança vai representar 
elementos em diferentes tamanhos. O professor deverá sempre 
trabalhar com papel quadriculado de várias proporções, para que 
a criança possa adquirir a percepção de que um objeto pode ser 
desenhado em diversos tamanhos. (SANN, 2010 ,p.92). 
 







Gráfico 2: elementos cartográficos e recursos gráficos presentes nos mapas 
 


 
 


      


  


 


 


 


 


 


 


 


Fonte: Autores, 2013. 


 


  CONSIDERAÇÕES FINAIS 


 


No que se refere à contextualização dos conteúdos, boa parte deles 


apresentam figuras, fotos de estados e municípios do sul e sudeste, embora 


apareçam, em alguns momentos, o norte e o nordeste. Todavia, como o livro é 


trabalhado em uma realidade diferente, os conteúdos precisam ser adaptados 


para aquilo que está mais próximo do educando. Grande ênfase se dá as cidades 


grandes, com seus edifícios e indústrias. O espaço rural ganha expressão quando 


se fala da alimentação e do meio ambiente. Faz-se necessária uma abordagem 


sociocultural mais detalhada, para que os educandos reconheçam sua realidade 


como algo edificante e concreto. Isso pode nascer a partir do reconhecimento do 


espaço geográfico onde o discente convive. 
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RESUMO 


 


          Grande parte do Estado da Bahia acha-se contido no Cráton São Francisco, estabilizado 


no final do Ciclo Geotectônico Transamazônico. O Cráton é envolvido por faixas ou sistemas 


de dobramentos desenvolvidos durante o Ciclo Geotectônico Brasiliano , sendo representados 


por seqüências metassedimentares e metavulcano-sedimentares com vergências no sentido 


cratônico. 


          A excursão à Chapada Diamantina, com concentração na cidade de Lençóis, Ba., foi 


composta por um grupo de 40 alunos, tendo como suporte humano  dois guias, previamente 


contratados para orientação nos deslocamentos das trilhas e trekkings. Para localização das 


localidades e navegação de posições geográficas utilizou-se um GPS 310 (Sistema Global de 


Posicionamento). Outra maneira de registrar as ocorrências foi através do registro fotográfico 


e posteriormente uma revisão da literatura, para confecção de relatórios e seminários. 


          Objetivou-se com esse trabalho, aferir  conhecimentos geológicos,  para os alunos da 


Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina, com visitas “in loco”. 


 


Palavras Chaves: Bahia, geologia, Chapada Diamantina. 


 


Área temática: Ciencias Exatas/Geociências. 


Categoria: Resultado final de ensino. 
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RESUMO 


 


          Grande parte do Estado da Bahia acha-se contido no Cráton São Francisco, estabilizado 


no final do Ciclo Geotectônico Transamazônico. O Cráton é envolvido por faixas ou sistemas 


de dobramentos desenvolvidos durante o Ciclo Geotectônico Brasiliano , sendo representados 


por seqüências metassedimentares e metavulcano-sedimentares com vergências no sentido 


cratônico. 


          A excursão à Chapada Diamantina, com concentração na cidade de Lençóis, Ba., foi 


composta por um grupo de 40 alunos, tendo como suporte humano  dois guias, previamente 


contratados para orientação nos deslocamentos das trilhas e trekkings. Para localização das 


localidades e navegação de posições geográficas utilizou-se um GPS 310 (Sistema Global de 


Posicionamento). Outra maneira de registrar as ocorrências foi através do registro fotográfico 


e posteriormente uma revisão da literatura, para confecção de relatórios e seminários. 


          Objetivou-se com esse trabalho, aferir  conhecimentos geológicos,  para os alunos da 


Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina, com visitas “in loco”. 


 


Área temática: Ciências Exatas/Geociências 
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INTRODUÇÃO 


           O Estado da Bahia, situado na região Nordeste do Brasil, é delimitado pelas 


coordenadas geográficas 8
0 


32’ 00’’ e 18
0 


20’ 45’’ de latitude Sul e 37
0 


19’ 39’’ e 46
0 


34’ 36’’ 


de longitude Oeste, ocupa uma posição geográfica privilegiada na integração entre as regiões 


Sul-Sudeste e Norte-Nordeste do País ( AZEVEDO, 1994 ). 
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          A Chapada Diamantina, localizada no centro do Estado da Bahia, como parte importante 


do escudo continental brasileiro, compreende 33 municípios, com uma superfície de 41.994 


Km
2 


. Inserido na Chapada Diamantina, o Parque Nacional, criado pelo Decreto Federal n
0 


91.655 de 17.08.85 com área de preservação permanente de 1.520 Km
2 


pertencente, aos 


municípios de Lençóis, Andaraí, Palmeiras, Mucugê e Ibicoara.  Divide-se em vários sítios 


ecológicos bem distintos: Morros, Rios, Cavernas, Poços, Pântanos, Cachoeiras e Rios 


Subterrâneos. Estes sítios abrigam uma das mais ricas biodiversidades do planeta (CAR, 


1995). 


         Na área do Parque, várias cidades destacam-se pela sua beleza, onde Lençóis que está 


cravada no coração da Bahia, cercada por serras, rios, cachoeiras, cavernas, cannyons e 


pântanos. Lençóis é o portal de entrada para quem busca cultura, lazer, ecoturismo e aventura. 


Cidade histórica do ciclo do diamante, dista 413 Km de Salvador, possui um estilo 


arquitetônico colonial, é mística e aconchegante. A cidade possui uma excelente infraestrutura 


hoteleira e turística, proporcionando ao visitante segurança, comodidade e qualidade em 


atendimento. Enfim, a síntese da emoção que o visitante vai experimentar ao conhecer o 


Parque Nacional da Chapada Diamantina (GUIA,2005).  


         Na Chapada Norte, cortada pela BA-052, a “estrada do feijão” merece destaque a cidade 


de Morro do Chapéu que, apesar de estar localizada no polígono das secas, tem um clima 


privilegiado, oferecendo uma ótima potencialidade turística. Nesse município encontra-se o 


maior orquidário natural do país, sendo descoberto, recentemente, pelo paisagista Burle Marx. 


É importante destacar a água de suas fontes e cascatas, a Lagoa do Tareco, a Cachoeira do 


Ferro Doido, a Gruta dos Brejões e o Buraco do Possidônio, dentre outras belezas naturais 


existentes no município (BAHIA, 1978). 


            Recentemente foram descobertas, em Pico das Almas, no município de Rio de Contas, 


131 espécies de plantas até antão desconhecidas pela comunidade científica. Os botânicos 


envolvidos com a descoberta foram unânimes em seus relatos “ a natureza ficou maior, mais 


bonita e mais complicada com o Pico das Almas. É impressionante descobrir tantas plantas no 


fim do século XX”. A diversidade de plantas aí existentes pode ser comparada à da  


Amazônia, e a variedade Pbysocalix scaberrimos  só aí é encontrada. O Pico das Almas é 


considerado uma bomba geradora de espécies, com similaridade apenas nas Regiões do Cabo 
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(África do Sul), Choco (parte ocidental dos Andes, na Colômbia) e no Sudoeste da Austrália 


(CAR, 1995). 


         A conjugação dos fatores relevo, flora e recursos hídricos proporcionam à Chapada 


Diamantina uma singular beleza, destacando-se o Vale do Rio São José, onde encontram dez 


riachos afluindo em cascatas. O Morro do Pai Inácio, as grutas da Pratinha,  Lapa Doce e o 


Vale do Capão -de forma semelhante a um canyon -, penetrando com desníveis de até 300 


metros nas planícies dos campos gerais, a Cachoeira da Fumaça, são pontos de extrema 


beleza. O Vale do Capão, foi escolhido por grupos de profissionais liberais e ambientalistas 


para aí se instalarem em diversos sítios ou comunidades alternativas. Neste Vale eles 


desenvolvem práticas naturalistas baseadas em dietas alimentares, como também em vivências 


em contato com a natureza (GUIA, 2005). 


          O Estado da Bahia encontra-se quase que totalmente inserido no Cráton do São 


Frnacisco (ALMEIDA, 1977), entidade geotectônica estabilizada no ciclo Brasiliano,  cerca de 


600 milhões de anos . Podemos distinguir, simplificadamente, além das coberturas cenozóicas 


e mesozóicas não-dobradas, três grandes conjuntos pré-cambrianos: os supergrupos São 


Francisco e Espinhaço, que representam coberturas plataformais dobradas do Neoproterozóico 


e do Mesoproterozóico, respectivamente, e a Associação Pré-Espinhaço, que identifica o 


embasamento arqueano-paleoproterozóic (Mascarenhas, 1990).  


         Em outras palavras, seu relevo caracteriza-se por áreas planálticas e serranas, 


intercaladas pelas depressões periféricas e interplanálicas. A variedade de sua conformação 


decorre de ter sido fundo de mar e praia, há milhões de anos. A água que invadia o continente 


depositava sedimentos na região e a areia foi formando rochas com veios de diamantes. Os 


jazimentos de diamante, extensamente distribuídos nos domínios e adjacências da Chapada 


Diamantina, representaram no passado expressiva produção, através da atividade garimpeira. 


Atualmente, a maioria desses garimpos encontra-se inativa. 


          A viagem técnica,  científica, teve o objetivo de aumentar os saberes geológicos, 


correlação com outras ciências, com visitas “in loco”, para os alunos da Universidade de 


Pernambuco. 


METODOLOGIA 


         A excursão à Chapada Diamantina, com concentração na cidade de Lençóis, Ba., sendo o  


grupo  composto por 40 alunos(as), tendo como suporte humano  dois guias, previamente 
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contratados para orientação nos deslocamentos das trilhas e trekkings. Para localização das 


localidades e navegação de posições geográficas utilizou-se um GPS 310 (Sistema Global de 


Posicionamento). Outra maneira de registrar as ocorrências foi através do registro fotográfico 


e posteriormente uma revisão da literatura. Os roteiros previamente escolhidos foram: Rio 


Mucugezinho, Poço do Diabo, Morro do Pai Inácio, Pratinha, Gruta Azul, Gruta da Torrinha e 


trekking do Ribeirão do Meio e passeio pela cidade.  


          Finalizando uma reunião de avaliação, exposição de painéis, relatórios e feitio de artigo 


para publicação. 


 


RESULTADOS E DISCUSSÕES 


         A cidade de Lençóis, Ba. está localizada nos contrafortes da Serra do Sincorá,  a 413 Km 


da cidade de Salvador, tendo como coordenadas geográficas 12
0  


33` 47`` de Latitude Sul e 45
0 
 


23` 47`` de Longitude Oeste, com altitude de 415 m acima do nível do mar, visto a cidade 


ficar localizada dentro do Vale do Rio Lençóis, justificando assim a sua baixa altitude.       


       A região possui um potencial agroclimático  > 70, classificado como ótimo; Isotermas 


com média compensada anual de 22
0 


C; com um tipo de clima classificado como Úmido a 


Sub-úmido. O posto meteorológico Afrânio Peixoto n
0 


4747523, instalado  em 1962 pelo 


DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas ), com altitude de 850 m acima do 


nível do mar,  em 17 anos apresenta uma média pluviométrica de 1.238 mm, sendo a máxima 


de 1.822 mm e mínima de 661 mm. Esta é a única área do Estado onde a influência orográfica 


favorece a intensidade das chuvas de maneira significativa. Outro fator diz respeito à 


temperatura, os valores térmicos são amenizados pela altitude (SEI, 1990; BAHIA,1978 ; 


BAHIA,1977; BRASIL, 1990). 


         A cidade é caracterizada pela importância histórica, ligada ao período áureo da 


mineração. Para lá convergia toda a riqueza da época, consagrando-a como a mais importante 


cidade do século XVIII. 


         Dotada de beleza natural e de paisagens pitorescas – o que resta de seu passado -, essa 


região associa às relíquias de seus conjuntos arquitetônicos em estilo colonial diversificada, 


influência neoclássica e neogótica e até em raríssimos casos, a influência rococó. Por 


conservar ainda, em grande parte, os fatos, monumentos e ruas ligados à vida colonial foi 


tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, desde 1973.   


FOTO: CLARISMAR FOTO: CLARISMAR 
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          A visita ao Balneário do Rio Mucugêsinho, no ponto da parada, as coordenadas foram 


12
0
 27` 49`` S  e 41


0 
 25`  06`` O, a altitude foi de 752m. Durante a caminhada, podemos 


observar que a água de cor escura, devido a alta concentração de ferro, descia em alta 


velocidade, provocando o feitio de um pequeno canyon, deixando à mostra todo um perfil de 


rochas e sedimentos. A chegada ao Poço do Diabo, apresentou coordenadas de 12
0
 27` 49`` S  


e 41
0 
 24`  56`` O, a altitude foi de 683 m gerando um desnível de 69 metros. 


           O Estado da Bahia encontra-se quase que totalmente inserido no Cráton do São 


Francisco (ALMEIDA, 1977), entidade geotectônica estabilizada no ciclo Brasiliano,  cerca de 


600 milhões de anos . Podemos distinguir, simplificadamente, além das coberturas cenozóicas 


e mesozóicas não-dobradas, três grandes conjuntos pré-cambrianos: os supergrupos São 


Francisco e Espinhaço, que representam coberturas plataformais dobradas do Neoproterozóico 


e do Mesoproterozóico, respectivamente, e a Associação Pré-Espinhaço, que identifica o 


embasamento arqueano-paleoproterozóico (MASCARENHAS, 1990). Realmente, na visita 


“in loco”, tendo como testemunha as fotografias, pudemos perceber que nesta localidade, hoje 


estável, em se tratando de um Cráton, no passado essa área foi envolvida por seqüências de 


sedimentação, dobramentos e metamorfismo. 


          A visita externa ao Morro do Pai Inácio, com 1.150 m de altitude, cuja lenda fala de um 


escravo, de nome Inácio, fugindo dos seus perseguidores atira-se de cima do morro com um 


guarda-chuva, vindo a falecer. Daí em diante os populares apelidaram como “Morro do Pai 


Inácio”. Nas encostas do morro, no Centro Geométrico do Estado da Bahia, donde pode-se ter 


uma vista do Morro do Pai Inácio, as coordenadas foram: 12
0
 27` 41`` S  e 41


0 
 24`  51`` O, a 


altitude foi de 669 m. 


          Procurando estabelecer uma “ Correlação entre o supergrupo espinhaço no Brasil, o 


grupo Chela em Angola e as formações Nosib e Khoabendus da Namíbia” Torquato e Fogaça 


(1981) dizem que a ligação pretérita pré-gondwânica entre os vários continentes é uma idéia 


hoje considerada indiscutível. Baseados no conhecimento da sedimentação, tectônica e 


vulcanismo que ocorre no Mar  Mediterrâneo, os autores não concordam com as idéias 


apresentadas por outros pesquisadores que admitem a sua formação através de um 


geossinclíneo alpino no sentido clássico. Ainda no mesmo trabalho, observando-se o 


posicionamento pré-gondwânico, as duas faixas de rochas se encaixam perfeitamente, sendo a 


faixa africana o prolongaemnto natural, para o Sul, da faixa brasileira. No Brasil, a faixa do 


FOTO: CLARISMAR 
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Espinhaço apresenta-se sob a forma de S, com mais de 1.000 Km de extensão e direção 


grosseiramente N-S. A sua ocorrência está limitada pelos paralelos 9
0 


 e 21
0 


Sul e pelos 


meridianos 40
0 


 45
0 


 Oeste ocupando parte dos Estados de Minas Gerais e Bahia.  Na África, a 


faixa Chela / Namíbia tem direção geral NW-SE e estende-se, de maneira irregular por mais 


de 1.200 Km. Está limitada pelos paralelos 14
0 


 e 26
0 


Sul e pelos meridianos 13
0 


 18
0 


 Este. Na 


reconstrução paleogeográfica existem cerca de 500 Km de distância entre os extremos 


meridional da faixa brasileira e setentrional da faixa africana. Esta lacuna é perfeitamente 


explicável pelo arqueamento e erosão a que as duas margens continentais foram submetidas 


durante os estágios iniciais da separação mesozóica dos continentes e pelo retrabalhamento 


dos geossinclinais do proterozóico superior. 


          Na Fazenda Pratinha, que fica localizada no município de  Iraquara, conhecida como 


“cidade das grutas”, na localidade as coordenadas foram: 12
0
 21` 08`` S  e 41


0 
 32`  30`` O, a 


altitude foi de 673 m. Nesta fazenda, dotada de infraestrutura de hotel, restaurante e 


artesanato, com motivos regionais, e venda de pedras semipreciosas, duas particularidades são 


importantes, o afloramento do Rio Pratinha, que vem subterrâneo desde a sua nascente no 


Município de Morro do Chapéu, gerando assim um belo balneário. A outra particularidade é a 


Gruta Azul, cujo nome vem da cor de suas águas azuis - devido a presença de magnésio – cujo 


horário mais apropriado para verificar o fenômeno é por volta das 15 horas, onde a penetração 


dos raios solares, em contato com a água dão a sensação de cor azulada. Na gruta o visitante 


pode apreciar as formações belíssimas de estalactites e estalagmites, além de fazer “flutuação” 


observando assim os peixes, sedimentos, algas, em ambiente aquático.    


          A rocha predominante nesta área é o calcário,  onde o fenômeno ocorre devido um 


processo químico chamado de carbonatação, que é a decomposição por CO2 , contido na água 


(colóides) formando ácido carbônico, este vai formar calcita, a calcita vai reagir com mais 


ácido carbônico e formar o bicarbonato de cálcio. Quando o CO2 escapar, o bicarbonato de 


cálcio precipita formando os grandes depósitos de rochas (calcita, dolomita, gipsita etc) e em 


particular as estruturas das cavernas calcárias, tais como estalactite, estalagmite. De acordo 


com Azevedo (1994), compondo a cobertura da área cratônica, ocorre uma seqüência de 


sedimentos predominantemente carbonato-pelíticos do Proterozóico Superior, denominada 


Supergrupo São Francisco. Essa seqüência, depositada em ambiente marinho epicontinental, é 
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formada por metaconglomerados, quartzitos, argilitos, margas e calcários francamente 


metamorfisados.   


         O solo a área é vermelho intenso, classificado como Argissolo (Podzólico), rico em 


nutrientes para os vegetais.  Na propriedade notou-se pequenos campos com irrigação, onde o 


proprietário Sr. Oliveira nos informou “ nunca fazer adubação” devido a riqueza do solo em 


macro e micro nutrientes. O Gerente e proprietária da propriedade, nos ofertou um quartzo 


rutilado. Nos domínios do Grupo Chapada Diamantina, Supergrupo Espinhaço, de idade 


mesoproterozóica, situam-se inúmeros garimpos de cristal-de-rocha da região Minas do 


Mimoso, alguns deles com produção de exemplares que se prestam para aproveitamento 


gemológico. A maior parte dessas mineralizações está encaixada em sedimentos pelíticos com 


níveis arenosos da Formação Caboclo do referido grupo e, em menor parte, em arenitos finos a 


médios de aspecto recristalizado, às vezes conglomeráticos, constituintes da Formação Morro 


do Chapéu. Todas as mineralizações estão em veios quartzosos representando manifestações 


hidrotermais, tipo filoniano, que cortam ou concordam com as camadas das seqüências 


sedimentares. 


           Atualmente, tem assumida destacada importância gemológico-comercial os cristais de 


quartzo com inclusões de rutilo, que ocorrem associados aos quartzos hialinos. Geralmente a 


extração é de natureza rudimentar, diretamente nos filões, sendo também direcionada para 


blocos situados em material coluvionar, que incorpora produtos de desagregação desses filões. 


As mais importantes mineralizações de cristal-de-rocha, com associações de quartzo rutilado, 


ocorrem nos domínios da cobertura vulcanossedimentar dobrada, mesoproterozóica, da 


Chapada Diamantina Ocidental, cujos exemplares mais significativos estão agrupados nos 


jazimentos situados na região de Ibitiara ( COUTO, 2000). 


           A visita à Gruta da Torrinha, localizada no município de Iraquara, cujas coordenadas 


foram 12
0
 20` 55`` S  e 41


0 
 36`  14`` O, a altitude registrada foi de 665m acima do nível do 


mar. A formação rochosa da área é o calcário, e para confirmação efetuou-se um teste de 


laboratório, em uma amostra da rocha, onde colocou-se o ácido clorídrico, HCl (3 N) em cima 


da rocha, se borbulhar é calcária, se não borbulhar é ácida. O teste mostrou que ao contato do 


ácido com a rocha, esta borbulhou e muito, indicando assim que se tratava de uma rocha 


calcária. 
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           Várias particularidades chamam a atenção nessa gruta, são as formações de 


espeleotemas raros, tais como a flor de aragonita, formada de carbonato de cálcio, onde 


desafiando a força da gravidade a estalactite faz uma volta para cima e estabelece a flor na 


ponta. Outra particularidade são os tubos de órgãos, os cones vulcânicos, e até uma miniatura 


do Morro do Pai Inácio, ocasionados pela deposição de calcita ou aragonita. 


           Finalizando, no último dia, fez-se uma caminhada, que iniciou-se por um city tour pela 


cidade de Lençóis, após o grupo  dirigiu-se por uma trilha de 4 Km até o Ribeirão do Meio. 


Durante a caminhada, fomos informados que várias espécies existentes na Chapada 


Diamantina estão ameaçadas de extinção, tais como o Macaco barbado (Alonatta caraya) e o 


Beija-flor de gravatinha-vermelha (Angastes lumachaellus). O solo dessa área tinha uma 


coloração vermelha escura e  em alguns trechos podemos ver afloramento de hematita, a 


vegetação presente era bastante exuberante com espécies da Caatinga e da Mata Atlântica.  


 


CONCLUSÕES 


 


Pelo que foi visto “in loco”, e com base na literatura,  podemos concluir que: 


 O objetivo principal da aprendizagem dos alunos (as) foi atingido, visto que após a 


excursão, fez-se relatórios, avaliação escrita e apresentação de seminários, onde 


constatou-se que o evento foi de pleno êxito. 


 Grande parte do Estado da Bahia acha-se contido no Cráton São Francisco, 


estabilizado no final do Ciclo Geotectônico Transamazônico, cerca de 1800 a 2000 


m.a. O Craton é envolvido por faixas ou sistemas de dobramentos desenvolvidos 


durante o Ciclo Geotectônico Brasiliano (1100 – 450 m. a.), sendo representados por 


seqüências metassedimentares e metavulcano-sedimentares com vergências no sentido 


cratônico. 


 Após a estabilização cratônica iniciou-se o ciclo de deposição sedimentar do 


Proterozóico Médio, ocorrendo na região uma seqüência de sedimentos 


predominantemente carbonato-pelíticos, depositada em ambiente marinho 


epicontinental, formada por metaconglomerados quartzitos, argilitos, magas e calcários 


francamente metamorfisados. 
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Resumo simples 
 
Introdução: A pesquisa tem o intuito de investigar o impacto causado pela 
chegada dos holandeses à capitania de Pernambuco no século XVII, e quais as 
modificações na organização dos engenhos, na economia açucareira e nos 
grupos familiares que habitavam o local na época. O Objetivo é levantar 
documentação e mapear as propriedades de engenhos ou plantações de açúcar, 
visando identificar os personagens ou suas famílias que continuaram a cuidar de 
seus negócios mesmo com as mudanças ocorridas na posse dessas áreas, 
durante e após a invasão holandesa na capitania de Pernambuco no século XVII. 
Inspira-nos um capítulo riquíssimo de Evaldo Cabral de Mello intitulado “A querela 
dos engenhos” no qual aborda a situação dos mesmos após a Restauração 
Pernambucana. O Método utilizado na pesquisa é de análise documental 
baseando-se nos documentos do Arquivo Ultramarino e do Projeto Resgate, e 
produzir um banco de dados com informações sobre os proprietários que 
perderam ou continuaram com suas plantações e seus engenhos. Os Resultados 
ainda são parciais já que a pesquisa está em processo de aprofundamento da 
análise bibliográfica. Esperamos contribuir para o estudo da sociedade 
açucareira, na capitania de Pernambuco no século XVII, analisando o papel 
sociocultural dos senhores de engenho e comerciantes nesta sociedade e a 
continuidade ou não da presença dos mesmos entre o primeiro período Português 
e a dominação holandesa. 


 
 
Descritores: Comercialização; Engenhos; famílias; Capitania de Pernambuco. 
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Introdução: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) são 
enfermidades de longa duração, cujas causas podem ser condições ambientais 
e de estilo de vida inadequados.  Dentre elas destacam-se o diabetes mellitus 
(DM) e a hipertensão arterial sistêmica (HAS), causadas principalmente por 
dietas não balanceadas e inatividade física. Objetivo: Estimular a adoção de 
hábitos de vida saudável entre usuários do SUS da unidade de Atendimento 
Médico Especializado (AME) Bernardino Campos Coelho, situada no bairro Vila 
Eduardo, em Petrolina-PE. Metodologia: Inicialmente foi abordado um grupo 
de atividade física já existente na AME, com a apresentação do projeto pelos 
estudantes. Semanalmente os participantes recebem orientações sobre a 
prática correta e os benefícios da atividade física, bem como a adoção de 
hábitos alimentares saudáveis. Com isso, são realizadas rodas de conversa, 
palestras, vídeos e dinâmicas. Trimestralmente são feitas avaliações da saúde 
dos usuários por meio de aferição da pressão arterial (PA), além da coleta da 
glicemia capilar em jejum. Também foi aberta uma caixa de sugestões para os 
usuários fazerem críticas e tirarem dúvidas. Com essas avaliações, tem-se a 
finalidade de conhecer as características da população, permitindo um melhor 
planejamento das atividades. Resultados parciais: Entre os 77 participantes 
(36 a 88 anos), apenas um pertence ao sexo masculino. Até o momento, 
aconteceram cinco encontros para a realização das ações. De acordo com as 
avaliações parciais, contatou-se que os usuários mostraram-se satisfeitos com 
o que vem sendo realizado, ocorrendo uma redução nos valores de glicemia e 
PA. 
 
Palavras-chave: Estilo de vida; Pressão arterial; Glicemia. 
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RESUMO SIMPLES 


Introdução: Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são personagens importantes 


para o serviço de saúde, atuando como trabalhadores que detém o maior conhecimento 


empírico da comunidade onde atuam. Eles formam o elo entre a população e a equipe de 


saúde da família (EqSF), conhecendo os mais frequentes agravos à saúde, dentre os 


quais destacam-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM). 


Objetivo: Promover a qualificação do trabalho dos ACS nas práticas de cuidado às 


pessoas com HAS e/ou DM do município de Petrolina-PE. Metodologia: O projeto está 


sendo desenvolvido na unidade de Atendimento Médico Especializado (AME) 


Bernardino Campos Coelho, que comporta quatro EqSF. Inicialmente foi avaliado o 


conhecimento prévio dos profissionais a respeito de HAS e DM através de questionário. 


Em seguida, foi realizado um acompanhamento do trabalho dos referidos profissionais 


em domicílio e, com isso, planejadas oito oficinas temáticas. As mesmas são realizadas 


quinzenalmente, utilizando rodas de conversa, dinâmicas em grupo e aulas expositivas. 


Resultados Parciais: Estão participando dez ACS, sendo 80% do sexo feminino, 40% 


solteiros e 30% casados. Todos já haviam participado de atividades de promoção à 


saúde, sendo que 80% destas foram referentes à HAS e 60% à DM. Percebeu-se que 


80% equivocaram-se ao relatar a sintomatologia da HAS, enquanto certos sintomas da 


DM eram desconhecidos por todos. Quanto ao tratamento não medicamentoso destas 


doenças, 30% deles não soube descrever. As oficinas continuam em andamento e ao 


final do projeto será reavaliado conhecimento dos ACS e sua satisfação com as ações. 


 


Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde, Hipertensão Arterial Sistêmica, 


Diabetes Mellitus. 
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Resumo 
O crescimento urbano sem planejamento aliado a falta de politicas educacionais 
que trabalhe a importância da limpeza da cidade por parte de sua população, 
apresenta-se atualmente como destaque que descrevem o atual processo de 
descaso urbano. Cidades de médio e grande porte brasileiras passam por este 
estágio é o caso de Juazeiro, Bahia. Neste contexto, o presente trabalho tem 
como objetivo analisar as condições ambientais na cidade de Juazeiro-BA e 
relatar os principais fatores que contribuem para aumentar o descaso ambiental. 
O estudo está em andamento e o que será apresentado faz parte dos resultados 
parciais. Para concretização do estudo foram realizadas observações 
sistemáticas em campo com coletas de dados observacionais e registrados via 
fotografias, em seguida fez-se um levantamento bibliográfico do determinado 
tema para averiguar os dados coletados. Pode-se inferir que as condições 
ambientais de Juazeiro é bastante crítica, visto que, alguns pontos da cidade 
apresentam grande degradação, a exemplo do canal do bairro Jardim Novo 
Encontro, o qual se encontra bastante degradado e poluído, causando sérios 
transtornos à população local, como poluição visual, mau cheiro e aumento de 
vetores. Também se percebe várias bocas de lobo entupidas, causando 
alagamentos durante as chuvas em vários bairros. Dessa forma, verifica-se o 
tamanho da necessidade de minimizar tais consequências, buscando métodos 
que amenizem tamanha situação, como também, a extrema importância de 
preservar o meio ambiente, já que o mesmo encontra-se bastante fragilizado. 
  
Palavras-chave: Ambiente urbano; impactos; crescimento urbano  
 
INTRODUÇÃO 
 
 Nos últimos anos a cidade de Juazeiro-Bahia, localizada no Vale do São 
Francisco experimentar um incremento populacional impulsionado pelo 
agronegócio fruticultor. Este crescimento anda em paralelo com o não 
planejamento do crescimento da cidade (VILELA, 2008). 
 Problemas semelhantes são encontrados em cidades com dimensão 
populacional semelhante ou maiores do que Juazeiro e, este crescimento 
populacional sem planejamento urbano adequado proporciona sérias implicações 
ambientais como proliferação de doenças transmitidas por vetores atrelados a: 
disponibilização do lixo urbano inadequadamente; precária rede de saneamento 
básico entre outras. Soma aos problemas listados anteriormente movimentos de 
massas, enchentes, alagamentos, poluição do ar entre outros (VILELA, 2008; 
BRANDÃO, 2011). 
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 Na cidade de Juazeiro a mídia falada e escrita, junto com a população em 
geral sempre destacam os problemas ambientais presentes nesta cidade como 
algo a ser analisadas e posteriormente, escutadas medidas que possam 
minimizar tais implicações. Neste contexto, o presente trabalho busca analisar as 
condições ambientais na cidade de Juazeiro-BA e relatar os principais fatores que 
contribuem para aumentar o descaso ambiental. O estudo está em andamento e o 
que será apresentado faz parte dos resultados parciais 
 
 MATERIAL E MÉTODOS 
 


A cidade de Juazeiro está localizada entre as coordenadas de 9°24’42” 
latitude sul e 40°29’55” longitude oeste (figura 1). Pertence ao estado da Bahia e 
está inserida na região do Vale do São Francisco com uma população de 197.965 
habitantes segundo IBGE (2010). 


Os resultados alcançados até o momento desta publicação foram obtidos 
através de observações sistemáticas em campo. As observações foram 
realizadas com auxilio de pranchetas para anotações e fotografias. 


Tem-se como base o método fenomenológico, já que se busca descrever a 
ocorrência do fenômeno e concomitantemente relacioná-lo com o aumento das 
atividades antropogênicas. 


 
Figura 1: Localização da área de estudo 


 
Fonte: autores, 2013. 


 
RESULTADOS PARCIAIS 
 


Sabe-se que as grandes transformações que vem ocorrendo nas cidades 
desencadearam um crescimento desordenado, interferindo diretamente no meio 
ambiente, através da multiplicação das atividades antrópicas. Com isso, a 
degradação ambiental tornou-se algo natural, ou seja, sinônimo de crescimento 







urbano. Tendo em vista que as áreas urbanizadas são bastante susceptíveis aos 
processos erosivos, verificou-se a necessidade de estudá-las. 


Nesse sentido, a degradação ambiental nas cidades tem início com a 
retirada da cobertura vegetal, já que a mesma serve de proteção ao solo. Com a 
sua retirada, o solo torna-se suscetível aos fatores externos, principalmente o 
escoamento superficial. Neste contexto, Jatobá e Lins (1998) destaca que água 
escoada sobre a superfície com origem pluviométrica constitui um poderoso 
agente erosivo dando início à degradação dos solos urbanos.  


Com isso, o solo torna-se impermeável, fazendo com que ocorra o 
aplainamento da área, concomitantemente dando origem aos sulcos e ravinas. 
Esses fatores são bastante visíveis no canal do bairro Jardim Novo Encontro, já 
que é uma área que encontra-se muito degradada. 


Em relação a esse canal (Figura 2), que é uma área que apresenta enorme 
quantidade de resíduos sólidos, verifica-se que a população que reside no 
entorno do referido córrego são responsáveis por jogarem seus dejetos dentro do 
canal, contribuindo para o entupimento do mesmo. Com isso, no período das 
chuvas o canal transborda, deixando esses moradores ilhados. Além desses 
transtornos, o canal também apresenta enorme poluição visual e cheiro 
desagradável, contribuído para proliferação de mosquitos e muriçocas. 


Juazeiro também contribui com a poluição e assoreamento do rio São 
Francisco, despejando grande quantidade de resíduos tanto industriais quanto 
doméstico, causando a contaminação de suas águas. É notório que o 
desmatamento de suas margens o deixa desprotegido, tornando o solo suscetível 
aos agentes erosivos. 


A coleta seletiva em Juazeiro é uma ação que ainda se encontra bastante 
tímida, dificultando ainda mais a preservação do meio ambiente. Pois, 
naturalmente se encontra grande quantidade de lixo amontoado nas calçadas e 
praças de Juazeiro.  


Nesse sentido, é perceptível que as atividades antrópicas são as maiores 
destruidoras do planeta, por isso que muitos autores afirmam que o ser humano 
do Quinário, período que estamos vivendo, é um agente transformador, como 
afirma Suertegaray (2002, p.49) “o quartenário seria o período do aparecimento 
do homem e o quinário, o homem sobrepondo-se ativamente em relação à 
natureza”. Assim, esse novo período é marcado pelas atividades antropogênicas 
e consequentemente pelo acúmulo de artefatos humanos, isto é, materiais 
manufaturados (SILVA, NUNES, 2011). 


O aumento desses resíduos originários das atividades humanas 
desencadeiam os impactos ambientais, refletindo na qualidade do ambiente, 
transformando-o em um ambiente antrópico. Entre as principais consequências do 
aumento dos artefatos está à poluição de rios e afluentes, contaminação da água 
doce, entupimento de esgotos e a impermeabilidade do solo. No entanto, sabe-se 
que a poluição aumenta-se a cada ano que passa, devido o aumento da 
produtividade. Fatores bem visíveis na cidade de Juazeiro. 


 
 







Figura 2: Aspecto do canal do bairro Jardim Novo 
encontro


 
Fonte: Márcia Sousa, 2012 


 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 


Assim, pode-se inferir que as cidades apresentam maior fragilidade aos 
fatores erosivos, pois se encontram bastantes degradadas, em decorrência da 
falta de cobertura vegetal associada ao mau uso do solo e a grande quantidade 
de lixo presente em esgotos e rios. 


Em Juazeiro o crescimento econômico atrelado ao agronegócio fruticultor 
não reflete no planejamento da cidade, a qual apresenta a tempos condicionantes 
de degradação que afetam a vida de seus habitantes.  


Verificou-se que a cidade juazeirense apresenta vários de pontos de 
degradação a exemplo do canal a céu aberto do bairro Jardim Novo Encontro, o 
lixo jogado em locais impróprios, as bocas de lobo entupidas e esgotos 
despejados no rio São Francisco. 


Dessa forma, à adoção de políticas ambientais que visem educar e 
conscientizar a população em relação ao demasiado uso de poluentes e materiais 
descartáveis, como também o reflorestamento das áreas devastadas associada 
ao planejamento dos novos loteamentos seriam métodos eficazes para evitar e 
minimizar os danos causados pelo aumento da degradação ao meio ambiente. 
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Resumo 


 


Introdução: As instituições de ensino infantil estão, cada vez mais, ganhando destaque no 


mercado, devido à jornada de trabalho dos pais. Com isso, crianças menores de cinco anos 


vêm passando o dia inteiro em creche, onde lhes são oferecidas as refeições diárias. Estes 


estabelecimentos trabalham com uma população mais propensa e sensível às doenças 


transmitidas por alimentos e têm por obrigação oferecer uma alimentação de boa qualidade 


nutricional e higiênico-sanitária. Objetivo: Realizar palestras educativas sobre boas práticas 


para manipuladores de alimentos de um berçário da rede particular de Petrolina-PE. Métodos: 


O projeto desenvolveu-se no período de maio de 2012 a março de 2013 em um hotelzinho da 


rede privada de Petrolina-PE. O referido estabelecimento contava com cerca de trinta crianças 


matriculadas, todas menores de cinco anos. Havia dois manipuladores de alimentos na 


instituição. No início do trabalho foi realizada visita para conhecimento do local. Após isso, 


as alunas compareciam ao estabelecimento uma vez por semana para observação do trabalho 


dos manipuladores. Em reunião com a orientadora após essa observação, definiam-se os 


temas a serem abordados durante as ações educativas e estas eram realizadas quinzenalmente. 


As mesmas consistiam de palestras educativas, demonstrações de procedimentos práticos e 


rodas de conversas. Ao término de cada atividade, perguntava-se sobre a satisfação dos 


funcionários com ação. Resultados conclusivos: Ao final do projeto, observou-se por parte 


dos manipuladores, maior compreensão e comprometimento com a higiene dos alimentos. Os 


mesmos relataram terem gostado bastante da experiência e destacaram ser de suma 


importância para o trabalho que exercem. 
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As preocupações suscitadas com a realidade dos recursos hídricos, isto é, as 
águas destinadas a usos, têm levado, em todo o planeta, uma série de 
medidas políticas e sociais com objetivo de viabilizar a continuidade das 
diversas atividades públicas e privadas que têm como foco as águas doces. 
Pensando em contribuir para o processo de gestão de bacias hidrográficas, 
tendo como corpo central as ferramentas geotecnológicas, o presente trabalho 
tem como objetivo apresentar a proposta de criação de um programa voltado 
para processar em formato simples o funcionamento sistêmico de várias 
variáveis físicas-naturais e antrópicas tendo como unidade ambiental o sistema 
bacia hidrográfica. Para isto, será montado um modelo conceitual com base 
matemática utilizando variáveis ambientais (climáticas, morfométricas, 
pedológicas e ligadas ao relevo), assim como, variáveis atreladas ao uso da 
terra. Para isso, será montado um programa baseado em linguagem Python 
desenvolvida por Guido van Rossum no ano de 1991. A citada linguagem foi 
selecionada devido sua facilidade de aprendizado, além da grande 
compatibilidade com outras linguagens de programação e sistemas 
operacionais. Os testes iniciais serão realizados em bacias hidrográficas 
localizadas sobre o clima semiárido e, posteriormente em outros ambientes 
climáticos. Com os resultados a serem alcançado busca-se contribuir com a 
gestão de bacias hidrográficas e subsidiar novos estudos que utilizem esta 
unidade ambiental.  
 
Palavras-chave: gestão ambiental; linguagem Python; unidade ambiental  
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Resumo simples 


 
O artesanato é uma atividade que pode ser analisada nas suas dimensões 
histórica, econômica, social, cultural e ambiental. Através do artesanato, o homem 
satisfez e ainda satisfaz demandas essenciais e acessórias do seu meio social e 
econômico, no tocante á obtenção de bens manufaturados. (SANTOS, 2010, p. 
2). O artesanato pode ser definido como um complexo de atividades de natureza 
manual, através das quais o homem manifesta a criatividade espontânea. (LIMA, 
2010, p. 1). As atividades artesanais são aquelas em que as feições 
características do produto final dependem, em grande parte, da habilidade do 
trabalhador. O objetivo deste estudo é analisar o artesanato como alternativa de 
trabalho e renda, importância nos aspectos econômicos, culturais, produção e  
comercialização dos produtos em especial na Oficina do Artesão Mestre Quincas 
na cidade de Petrolina-PE.  O método utilizado é o histórico e para coleta de 
dados envolve Levantamento, com interrogação direta de dez artesãos que 
trabalham fixo na Oficina do Artesão Mestre Quincas; Observação sistemática 
com  entrevistas, questionário, história de vida;  Pesquisa documental. Os 
resultados são parciais já que o estudo encontra-se em fase inicial. De acordo 
com nossas observações e pesquisas, atualmente vem surgindo diversas formas 
de enfrentar a crise do trabalho, através de iniciativas de organizações populares 
que criam atividades na luta pela sobrevivência. O  artesanato vem ocupando um 
lugar considerável cada vez mais neste cenário e a Oficina do Artesão Mestre 
Quincas em Petrolina insere-se neste mister.  
 
 
Descritores: Artesanato; Trabalho artesanal; Renda; Comercialização. 


 
 
 
 
 








PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA: POSSIBILIDADES PARA AS 


MULHERES TRABALHADORAS RURAIS REFLETIREM SOBRE OS 


SEUS DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICOS. 


 
Rosa Santos Mendes da Silva (Discente/UPE); Ana Cláudia Souza Santos 


(Discente/UPE); Rosilda Macena da Silva (Professora/UPE); Curso de Licenciatura 
em Pedagogia- Universidade de Pernambuco; E-mails: 


rosaopenforlove@hotmail.com; rosilda.macena@gmail.com.  
 


     Área: Educação Não Formal                                                                 


                                                                                                          


                                                                                                      


Este trabalho é um relato de experiência do Programa Chapéu de Palha, 


vivenciado na condição de professora formadora e estudante do Curso de 


Pedagogia, numa das turmas das mulheres trabalhadoras rurais, no Projeto de 


Irrigação Senador Nilo Coelho N-9, na zona rural, Rua E, S/N, a extensão na escola 


Municipal Professora Anete Rolim, no bairro Pedra Linda, em Petrolina. Esse 


trabalho tem o objetivo de refletir sobre os direitos sociais e políticos das mulheres 


trabalhadoras rurais em Petrolina. Esse programa trata da assistência aos 


trabalhadores e trabalhadoras rurais de Pernambuco, implantado no segundo 


governo de Arraes e retomado pelo Governador Eduardo Campos, em 2007, é uma 


ação integrada por várias secretarias estaduais. O curso foi organizado pelo 


programa, contemplando três (3) temáticas: Desigualdade de gênero, Tráfico de 


Pessoas e Violência Doméstica e sugestões metodológicas. As metodologias 


utilizadas foram exposição oral contextualizando as temáticas, relatos de 


experiências pessoais, discussões sobre as políticas públicas de inclusão de 


gêneros, oficinas de produções textuais e gêneros, projeção de filmes, leituras da 


Lei Maria da Penha, aplicação de questionários. Resultados alcançados verificou 


que a maioria das mulheres participantes do curso, escolarizadas/ analfabetas, se 


identificavam diante das temáticas, isso despertou nelas a necessidade de saber 


acerca dos direitos sociais e  refletir  sobre eles. O resultado do questionário 


mostrou que o programa contribuiu  para o crescimento sócio-políticos das mulheres 


ruralistas. 
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 Resumo: O presente trabalho visa a relatar a experiência dos bolsistas PIBID, 
Subprojeto Língua Portuguesa, na Escola Adelina Almeida. Este projeto revela-se de 
grande importância para a formação dos acadêmicos de licenciaturas, pois a prática 
da docência é imprescindível para a qualificação profissional do futuro professor. O 
estudante de graduação em Letras tem como desafio aplicar as teorias de 
concepção de linguagem, sendo capaz de perceber como os alunos estão 
desenvolvendo o ensino de língua materna. Assim, nosso subprojeto tem como 
objetivo, Conhecer as experiências dos sujeitos envolvidos no processo grupal a 
partir do registro sobre suas vivências na perspectiva de redimensionar a prática 
com grupos, em contextos singulares. Como futuro professor precisa ter esse 
contato e assim, entender quais as habilidades e como estão compreendendo a 
língua portuguesa os alunos do Ensino Médio da escola pública. Para a formação de 
um profissional é de muita importância ter esse contato primeiro no projeto, pois ele 
descobrirá se realmente é essa profissão que quer seguir, e ainda tem a 
possibilidade de construção do sujeito crítico, possibilitando-lhe o exercício da 
cidadania e a integração à sociedade. O projeto desenvolvido na escola priorizou a 
formação acadêmica dos graduandos como experiência na sua futura profissão. 


 


Palavra chave: PIBID; Português; Ensino Médio; Oficinas; Sala de aula.  


Desafio PIBID – Experiências vivenciadas como graduandas em uma escola 
estadual de Petrolina. 


 


O projeto PIBID CAPES-PE, propõe aprimorar a formação dos estudantes dos 


cursos de licenciatura, promovendo o contato do acadêmico com realidade escolar. 


Compreender os significados atribuídos pelos sujeitos envolvidos nas vivências 


grupais, Ressignificar as práticas de grupo refletindo sobre sua importância e 







significado a partir do olhar dos sujeitos envolvidos. Assim, desenvolver atividades 


dinâmicas criativa, interativa e integrativa que possibilite a reflexão, a construção do 


conhecimento, exige do educador a formação de atitudes de abertura para novo. 


Ousar no espaço da sala de aula é entendê-la como um cenário propício a 


descoberta, gestando atitudes de entusiasmo pelo ineditismo de cenas pedagógicas. 


CAMINHO METODOLOGICO 


Fazer a diferença no cotidiano da sala de aula é um desafio, pois além do professor 


ter uma vida bastante corrida e muita vez dá aula em várias turmas, arrumar tempo 


para planejar suas aulas é um pouco complicado, claro que não justifica o mau 


planejamento das suas aulas, mas é um fator que dificulta a vida do professor. Com 


toda essa correria o professor precisa entender que seus alunos não têm culpa e 


que seu papel é fazer a diferença em sala de aula. Assim, como graduandos, 


através do PIBID já podem perceber que temos que mudar esse conceito retrógrado 


que muitos professores têm de dá aula de todo jeito, e foi nessa experiência que 


aproveitamos para tirar do aluno o que eles gostam de fazer, e assim fomos fazendo 


uma ponte entre o conteúdo abordado e o gosto do aluno, com aulas dinâmicas, 


como aula show, oficinas e músicas, percebemos uma interação muito boa com a 


aprendizagem do alunado. Aproveitamos seus relatos para então compreender o 


mundo que vive. É tanto que nas dinâmicas percebemos que muitos alunos sentem 


carência familiar e então trouxemos e explanamos esse tema e eles adoraram. 


Segundo Paulo Freire (1996, p.20) “Continuo buscando, (re) procurando. Ensino 


porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 


conhecer o que ainda não conheço e comunicar e anunciar a novidade”.  Uma das 


formas de estabelecer vínculos é mostrar genuíno interesse pelos alunos. Os 


professores de sucesso não se preparam para o pior, mas para o melhor nos seus 


cursos. Preparam-se para desenvolver um bom relacionamento com os alunos e 


para isso os aceitam afetivamente antes de os conhecerem se predispõem a gostar 


deles antes de começar um novo curso. Essa atitude positiva é captada consciente e 


inconscientemente pelos alunos que reagem da mesma forma, dando-lhes crédito, 


confiança, expectativas otimistas.  


O contrário também acontece: professores que se preparam para a aula como uma 


batalha, que estão cheios, cansados de dar aula passam consciente e 







inconscientemente esse mal-estar que é correspondido com a desconfiança dos 


alunos, com o distanciamento, com barreiras nas expectativas. 


RESULTADOS ESPERADOS 


O programa de educação PIBID, contribui positivamente para a formação do aluno, 


que enquanto iniciante na área acadêmica, vê neste projeto um aliado, que além da 


contribuição financeira, proporciona ao discente a oportunidade de vivenciar a 


prática pedagógica, uma vez que abre as portas da sala de aula. É desta forma que 


proporciona a integração do conhecimento teórico adquirido através da graduação, 


com a prática docente formando o conjunto de elementos indispensáveis para 


alavancar os pilares da ética educacional, da confiança e da formação profissional 


do futuro educador. Que tem a possibilidade de viver a experiência acadêmica em 


junção com a formação docente que o programa oferece, desta maneira, observa-se 


o leque de informação que toma maior proporção, e é extremamente indispensável 


como experiência curricular na vida do iniciante e ainda inexperiente na arte de 


educar. É evidente o quanto todos esses aparatos são indispensáveis para a 


formação e introdução dos sujeitos participativos no mercado de trabalho, que se 


mostra cada vez mais competitivo e exigente. 


Além da integração acadêmica/docente, o programa proporciona ao aluno da 


graduação a abrangência no âmbito docente, por leva-lo a conhecer as diferentes 


realidades da educação pública brasileira, o que trás ao aluno um censo critico 


reflexivo.  


Ao visitar uma escola da rede pública de nível médio do sistema integral: é 


perceptível que há uma maior preocupação do corpo docente com a formação do 


aluno. O que se evidencia neste novo modelo de educação, é que há um maior 


comprometimento tanto por parte do governo quanto pelo corpo docente da escola, 


que é obrigado a adequasse a uma nova rotina, pelo fato de manter os alunos 


durante todo o dia na instituição, o que exige maior espaço físico, alimentação em 


fim, um ambiente amplo e aconchegante para que estes alunos possam se sentir 


como se estivessem em casa. 


CONSIDERAÇÕES FINAIS 







 Diante da observação ficou claro que a educação brasileira hoje vive duas 


realidades; uma arcaica, e, outra seguindo rumo à modernidade, claro, que não é 


aquela perfeição, mas, como tudo aquilo que é novo aos poucos vai se ajustando, 


quem sabe um dia a perfeição pode virar realidade e mudar de vez a cara da 


educação pública brasileira. Neste novo modelo de educação há um maior empenho 


e preocupação com a formação do cidadão enquanto sujeito de ação, os 


laboratórios realmente funcionam e os alunos são estimulados a novas modalidades 


de ensino e aprendizagem, uma vez, que tem a pratica do conhecimento teórico, 


mas como foi mencionado nem tudo é perfeito existem aqueles laboratórios que 


ainda não dispõe de todos os equipamentos necessários. 


 Nesta visão futurística segundo depoimentos colhidos durante a visitação, existe 


entusiasmo e esperança em dias melhores, que visa um dia alavancar o ranque da 


educação brasileira, que neste momento ainda sofre com os baixos índices de 


desempenho e rendimento escolar. 


Todas essas informações serão validas para a formação do futuro educador, por 


introduzir a realidade dentro de suas concepções, aproximando-o da pratica 


pedagógica, e ao mesmo tempo denota a responsabilidade que recai sobre o 


educador enquanto mediador, que tem a função de fazer a ponte entre o aluno e o 


conhecimento e para isso precisa estar atualizado, na modernidade e evolução do 


mundo contemporâneo. 
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Nosso objetivo com este trabalho é apresentar um dos mais amplos quadros teórico-
metodológicos de descrição, interpretação e explicação dos meios pelos quais as 
categorias linguístico-discursivas constituem a representação das identidades 
contemporâneas dos atores sociais. Trata-se do arcabouço sociossemântico criado 
por Theo van Leeuwen (2008), cuja importância para as pesquisas sobre discurso 
tem se destacado face às demandas de avaliação crítica que os linguistas vêm 
desenvolvendo, uma vez que essa avaliação se responsabiliza por empreender 
pesquisas que caracterizam as relações de desigualdade instituídas nas práticas 
discursivas, por meio de uma análise que considera a linguagem uma efetiva ação 
social. Buscamos, então, em nossa comunicação, apontar os mecanismos e seus 
funcionamentos daquilo que van Leeuwen (2008) classifica de representação dos 
atores sociais por meio da linguagem verbal: um compósito de elementos linguísticos 
que podem funcionar para incluir ou excluir indivíduos e grupos. Abordaremos, não 
só suas categorias teóricas, mas apresentaremos um exemplo de análise, que 
apresenta resultados parciais de nossa pesquisa sobre como a identidade de 
lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgêneras – travestis, transexuais e 
intersexuais – (LGBT) é representada na mídia contemporânea através de jornais 
impressos. Nesse caso, será observado o uso das estratégias de inclusão 
discursiva/social, para a formação da imagem de LGBT no domínio jornalístico.  
 
Palavras-chave: representação; atores sociais; LGBT 
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O projeto de apoio a graduação Edital PROGRAD/PFAUPE/UPE Nº 006/ 2013 


promoveu a participação dos alunos bolsistas através da realização do mini curso no 


XXVII Simpósio Nacional de História da ANPUH que foi realizado na cidade de Natal-


Rn no período de 22 a 26 de julho de 2012 nas dependências da Universidade Federal 


do Rio Grande do Norte UFRN. Este projeto possibilitou a participação dos bolsistas no 


mini curso intitulado “Aspectos da magistratura na América portuguesa: um 


levantamento bibliográfico”. A proposta deste projeto esta caracterizado ao apoio a 


participação de alunos e professores, ligadas diretamente ao planejamento pedagógico 


de cada componente curricular. Tais atividades poderão incluir: aulas práticas, de 


campo (visitas técnicas), colóquio, encontro de estudos, oficinas, palestras, seminários, 


simpósios e similares, com carga horária mínima de 4h (quatro horas), passíveis de ser 


incorporadas à certificação de carga horária para as Atividades Acadêmicas, Científicas 


e Culturais – AACC, atividades integradoras ou atividades complementares. As razões 


que motivam este projeto são definidas a partir da relevância que esta pesquisa tem para 


a reflexão histórica e da compreensão de um momento histórico que precisa ser 


reconstruído pela analisa e investigação historiográfica.  
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Área: Ciências Exatas/Geociências 


Resumo 


A Integral Definida de Riemann teve origem na Grécia Antiga pelos problemas 


relacionados ao cálculo de área e volumes de figuras delimitadas por linhas e superfícies 


curvas e pelo o método da exaustão de Eudoxo, depois aperfeiçoado por Arquimedes.  


Evoluiu por volta de 2000 anos quando o conceito formal foi estabelecido pelo francês 


Louis Cauchy e pelo alemão Bernhard Riemann, já no século XIX, abrindo caminho para 


generalizações com o trabalho de Lebesgue já no século XX. No ramo da Matemática 


conhecido como Análise Real, a Integral Definida de Riemann foi a primeira definição 


rigorosa de uma integral de uma função em um intervalo. Por conta do seu pioneirismo e 


das suas implicações na Matemática e em outras ciências, a Integral Definida de Reimann, 


conteúdo também presente na disciplina Cálculo Diferencial e Integral, é um dos mais 


importantes resultados matemáticos produzidos no século XIX. A construção desta 


poderosa ferramenta matemática é resultado de diversas contribuições de muitos 


matemáticos em diferentes períodos históricos. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é 


estabelecer os fatos e personagens, no contexto histórico em que eles foram forjados, que 


contribuíram para o desenvolvimento e a formalização, conceitual e analítica, da Integral 


Definida de Riemann buscando entender como se originou tal conceito. Para tal a pesquisa 


terá um caráter bibliográfico de análise documental através de fontes primárias e 


secundárias disponíveis sobre o assunto.  


 


Palavras-chave: matemática; cálculo; integral; Reimann. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



mailto:igorgaspar01@hotmail.com

mailto:joao.barbosa@upe.br

http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica

http://pt.wikipedia.org/wiki/Integral

http://pt.wikipedia.org/wiki/Intervalo_(matem%C3%A1tica)





Os Primórdios do Conceito de Integral 


A origem do cálculo diferencial e integral remonta a antiguidade passando por 


inúmeros matemáticos, com destaque a pioneiros como Eudóxo
1
 e Arquimedes


2
.  


Um pouco antes de Arquimedes e Eudóxo a Grécia viveu uma crise matemática 


desencadeada na Escola Pitagórica
3
: a crise dos Incomensuráveis. Pitagoras e seus 


discipulos acreditavam que tudo era número, ou seja, todos os elementos, naturais 


ou não, poderiam ser expressos através de números racionais
4
. A crise foi 


desencadeada quando os Pitagóricos se depararam com o seguinte problema: 


construir a diagonal de quadrado de lado unitário.  


Geometricamente essa construção é fácil de ser efetuada e observada. No 


entanto, o problema está na sua representação numérica. Os Pitagóricos perceberam 


que a diagonal do quadrado de lado unitário (logo depois eles generalizaram para a 


diagonal de qualquer quadrado) não podia ser representado na forma p/q, com p e q 


inteiros, primos entre si e q ≠ 0, minando assim toda a sua teoria do „tudo é 


número‟. 


Dessa forma, novos números tiveram que ser inventados para serem 


associados a esses novos segmentos e não sendo racionais (comensuráveis), vieram 


a se chamar números irracionais (incomensuráveis). Diante da descoberta desse 


escandalo lógico houve uma inquietação entre os pitagóricos e a partir de então 


ficou claro que nem toda grandeza pode ser associada a um número inteiro ou a 


razão entre eles. Eves (2004, p. 106) reforça tudo o que foi dito acima quando 


afirma que:  


A descoberta da existencia dos numeros irracionais foi 


surpreendentemente e perturbadora para os pitagóricos.  Em primeiro 


lugar por que parecia desferir um golpe mortal na filosofia pitagórica 


segundo a qual tudo dependia dos números inteiros.Além disso, parecia 


contrário ao senso comum,pois intuitivamente havia o sentimento de que 


toda grandeza podia ser expressa por algum número racional.   
  


                                                           
1
 Astrônomo, matemático e filosofo grego que viveu entre 390 e 338 A.E.C  


2
 Matemático, físico, engenheiro e astrônomo grego que viveu entre 287 e 212 A.E.C. 


3
 O líder dessa escola, como o próprio nome sugere, foi Pitágoras. Matemático e filósofo, pouco se 


sabe sobre a vida desse grego com algum grau de certeza, pois pairava sobre ele certo ar de 
misticismo cultuado por seus discipulos. Ao que parece Pitágoras nasceu por volta de 572 A.E.C 
na ilha egéia de Samos. É possivel que ele tenha sido discipulo de Tales, pois era cinquenta anos 
mais jovem que este e morava perto de Mileto, onde Tales vivia. 
4
 Número que pode ser escrito na forma p/q, sendo p e q inteiros e primos entre si com q≠0 







Dessa maneira a teoria pitagórica foi derrubada e as ferramentas matemáticas 


existentes tiveram que ser aprimoradas dando assim origem a uma teoria sobre 


razões envolvendo gradezas comensuráveis e incomensuráveis.  


Inúmeros matemáticos direcionam seus estudos no sentido de descobrir métodos 


em que fosse possível trabalhar com os irracionais (incomensuráveis), mas foi Eudóxo 


quem criou (formalizou) a teoria que pôs fim a crise dos incomensuráveis, ao menos do 


ponto de vista prático: A Teoria das Proporções. Esta se aplicava tanto a grandezas 


comensuráveis como a grandezas incomensuráveis.  


Eudóxo evitou a discussão sobre a natureza dos incomensuráveis e sobre a validade 


dos processos infinitos e definiu a igualdade entre duas razões da seguinte maneira: Diz-se 


que quatro grandezas estão na mesma razão, a primeira para a segunda e a terceira para 


quarta, se equimúltiplos quaisquer são tomados da primeira e da terceira e equimúltiplos 


quaisquer da segunda e da quarta, os primeiros equimúltiplos são ambos maiores que, ou 


ambos iguais a, ou ambos menores que, os últimos equimúltiplos considerados em ordem 


correspondentes.  


Em outras palavras essa teoria afirma que dados os seguimentos AD, DB, AE e EC, 


comensuráveis ou não, se  
  


  
 
  


  
 e m e n são inteiros positivos, então as condições a 


seguir são verificadas: 


Se m 
.
 DB < n 


.
 AD então m 


.
 EC < n 


.
 AE 


Se m 
.
 DB > n 


.
 AD então m 


.
 EC > n 


.
 AE  


Se m 
.
 DB = n 


.
 AD então m 


.
 EC = n 


.
 AE 


Essa teoria levou Eudóxo ao desenvolvimento de estudos ligados à ideia de área, e 


assim ele desenvolveu o método que mais tarde foi denominado de método de exaustão. 


Este método permitia aproximar duas quantidades desiguais, tanto quanto se desejasse, 


pelo esgotamento de suas diferenças. Por exemplo, para calcular a área de um circulo, 


inscrevia-se um polígono com “n” lados cuja área se aproximava da área do circulo. Em 


outras palavras, quanto maior for o número de lados do polígono maior será a aproximação 


entre a área do polígono e a área do circulo. Essa descoberta deu inicio a solução de 


problemas que até então intrigavam os matemáticos da época.  


O método de exaustão criado por Eudóxo foi estudado por vários matemáticos na 


tentativa de aperfeiçoá-lo para conseguir calcular áreas com um grau de precisão cada vez 


maior. Dentre eles destaca-se Arquimedes que conseguiu de fato aperfeiçoar o método de 


exaustão.  







Arquimedes fez aplicações muito importantes do método de exaustão. Essas 


contribuições foram fundamentais para marcar a importância deste método na matemática 


antiga e para o desenvolvimento de grande parte da matemática como conhecemos hoje. 


As colaborações de Arquimedes foram inúmeras, entre elas, o calculo de áreas de figuras 


cilíndricas, parabólicas e elípticas, ele determinou também o volume do cone e da esfera 


utilizando para isso bastante rigor como determinava a escola grega.  


No entanto, nem Arquimedes, nem qualquer outro matemático grego, apresentou o 


método de exaustão sob a forma de um resultado geral aplicável a todas as figuras, ou pelo 


menos a mais de um caso. Dada a figura, observava-a e tentava formar figuras circunscritas 


e/ou inscritas, valendo-se das propriedades daquela figura particular, isto quer dizer que o 


método era particular, isto é, usado de forma diferente para cada problema. Este método, 


que se tornou o modelo grego nas demonstrações de cálculos de áreas e volumes, era 


rigoroso, no entanto, tinha uma grande limitação, pois o resultado para ser provado, tinha 


de ser conhecido. De acordo com Eves (2004, p. 422): 


 
O método de exaustão é rigoroso más estério. Em outras palavras, uma vez 


conhecida uma formula, o método de exaustão pode se constituir num elegante 


instrumento para prová-la, mas o método, por si só, não se presta para descoberta 


inicial do resultado. 


 


 Diante disso uma pergunta é inevitável. Como, então, Arquimedes descobria as 


formulas que tão elegantemente demonstrava pelo método de exaustão? Arquimedes 


utilizava o seu método da alavanca, cujo princípio fundamental consiste na ideia de que 


para determinar uma área ou um volume, deve-se cortar a região correspondente em um 


número muito grande de tiras planas ou de fatias paralelas muito finas e pendurar 


(mentalmente) esses pedaços numa das extremidades de uma alavanca dada, de tal maneira 


a estabelecer o equilíbrio com uma figura de área ou volume com centros conhecidos.  


 Conforme Boyer (1995), para achar áreas e volumes, o versátil Arquimedes usou 


sua própria versão primitiva do cálculo integral. Essa versão é de alguma maneira, muito 


semelhante quanto ao espírito ao cálculo atual. Arquimedes utilizava o seu método da 


alavanca para descobrir fórmulas de áreas e volumes, mas quando publicava provas para 


essas fórmulas, ele utilizava o método de exaustão para se ajustar aos padrões de rigor da 


época. 


Após as notáveis contribuições de Arquimedes, os estudos referentes ao cálculo de 


áreas e volumes permaneceram de certa forma estagnada, até que por volta de 1450 alguns 


manuscritos de Arquimedes chegaram a Europa Ocidental. 







O Renascimento e a Origem do Conceito de Integral 


Os primeiros matemáticos dos tempos modernos que utilizaram métodos similares 


ao método de exaustão foram o engenheiro flamingo Simon Stevin (1548-1620) e o 


matemático italiano Luca Valerio (c. 1552-1618). O método utilizado por estes 


matemáticos consistia basicamente em evitar a dupla redução ao absurdo
5
, do método de 


exaustão, fazendo uma passagem direta ao limite
6
. Stevin, por exemplo, fazia uso deste 


método nos seus trabalhos no campo da hidrostática. 


Na Europa ocidental, a teoria da integração passa a se relacionar as ideias relativas 


à infinitesimal com os trabalhos de Johann Kepler (1571-1630). Kepler recorria 


frequentemente a métodos de integração para calcular as áreas envolvidas em sua segunda 


lei do movimento planetário, mas como não tinha paciência com o rigor do método de 


exaustão foi tentado a ganhar tempo e economizar trabalho, utilizando para isso os 


métodos atômicos considerados por Arquimedes um procedimento tão somente 


simplificador sem qualquer preocupação com o rigor matemático, más que toda via 


fornecia soluções viáveis. 


Os trabalhos de Johann Kepler contagiaram os matemáticos Europeus, dentre eles 


destaca-se Bonaventura Cavalieri (1598-1647), italiano nascido em Milão. Cavalieri 


desenvolve um trabalho cujas raízes remontam a Arquimedes, mas que a motivação direta 


talvez se encontre nas tentativas de Kepler de achar certas áreas e certos volumes. 


Este trabalho ficou conhecido como método dos indivisíveis cujo enunciado 


apresenta-se da seguinte forma: 1. Se duas porções planas são tais que toda reta secante a 


elas e paralela a uma reta dada determina nas porções seguimentos de reta cuja razão é 


constante, então a razão entre as áreas dessas porções é a mesma constante. 2. Se dois 


sólidos são tais que todo plano secante a eles e paralelo a um plano dado determina nos 


sólidos secções cuja razão é constante, então a razão entre os volumes desses sólidos é a 


mesma constante. 


Cavalieri pensou na área como uma soma infinita de componentes ou segmentos 


"indivisíveis". Ele mostrou, usando os seus métodos, o que hoje em dia escrevemos:  


 


                                                           
5
  


6
 O limite é aqui entendido de maneira absolutamente intuitiva, muito diferente do entendimento formal 


que temos hoje, surgido somente em meados do século XIX. 







Segundo Eves (2004), o metodo dos indivisiveis de Cavalieri representou 


uma importante ferramenta para o cálculo de áreas e volumes, e a sua aceitação 


como intuitivamente evidente fornece o que faltava para a resolução de muitos 


problemas de mensuração, que normalmente requeriam técnicas avançadas de 


cálculo. Apesar da sua base intuitiva, hoje pode ser facilmente comprovada com o 


auxilio do cálculo integral moderno. 


Todo o processo geométrico desenvolvido por Cavalieri foi então aritmetizado por 


John Wallis (1616 - 1703), em 1655, em seu trabalho Arithmetica infinitorum. Wallis 


desenvolveu princípios de indução e interpolação que o levaram a encontrar diversos 


resultados importantes, entre eles, a antecipação de parte do trabalho de Leonhard Euler 


(1707 - 1783) sobre a função gama. 


Outro matemático que deu continuidade aos estudos relacionados à área foi Pierre 


de Fermat (1601-1665). Fermat desenvolveu uma técnica para achar a área sob cada uma 


das, então chamadas, "parábolas maiores": curvas do tipo y=kx
n
, onde k > 0 é constante e 


n= 2,3,4,...,z-1,z. Para isso empregou então uma série geométrica para fazer o mesmo para 


cada uma das curvas do tipo y=kx
n
, onde k > 0 e n= -2,-3,-4,...,z+1,z. Por volta de 1640, a 


fórmula geral da integral das parábolas maiores era conhecida não só por Fermat, como 


também por Blaise Pascal (1623 - 1662), René Descartes (1596 - 1650), Evangelista 


Torricelli (1608 - 1647) e outros. 


O século XVII foi o memento chave no desenvolvimento da teoria da integração, 


pois vários problemas matemáticos envolvendo áreas e volumes intrigavam os estudiosos 


que por sua vez sentiam-se estimulados a fazerem demonstrações cada vez mais rigorosas. 


Courant e Robbins (2000) afirmam que dois problemas centrais chamavam a 


atenção dos estudiosos. Em primeiro lugar, o problema das tangentes: determinar as retas 


tangentes à dada curva, o problema fundamental do cálculo diferencial. Em segundo lugar, 


o problema da quadratura: determinar a área dentro de dada curva, o problema fundamental 


do cálculo integral. 


Dois importantes estudiosos da época já se empenhavam em problemas ligados ao 


movimento de partículas, diferenciação, e ao cálculo de áreas, integração, são eles John 


Wallis (1616-1703) e Isaac Barrow (1630-1677). As principais contribuições do primeiro 


situam-se na teoria da integração, já o segundo tem suas principais contribuições no campo 


da teoria da diferenciação. 







Conforme Eves (2004), Barrow foi o primeiro a perceber que a diferenciação e a 


integração são operações inversas uma da outra. Essa percepção ficou conhecida como 


teorema fundamental do cálculo e aparece enunciada e provada nas lectiones de Barrow. 


 


Newton e Leibniz  


Entretanto foram Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz, independentemente, 


que exploraram essa conexão e desenvolveram grande parte das técnicas do calculo 


diferencial e integral. Newton nasceu na aldeia de Woolsthorpe, na Inglaterra no dia de 


natal de 1642, ano do falecimento de Galileu, aos 18 anos se tornou aluno do seu 


predecessor Isaac Barrow em Cambridge. Teve seu período mais fértil durante os anos de 


1665 e 1666, “biennium mirabilissímum”, lapso de tempo em que a universidade de 


Cambridge permaneceu fechada por conta da peste bubônica que assolava toda a Europa. 


Neste período Newton voltou para sua aldeia natal e dedicou-se ao estudo da matemática 


dando ênfase a problemas envolvendo taxa de variação e tangentes. Newton desenvolveu o 


seu próprio método para o calculo diferencial, entretanto sua enorme aversão a críticas, que 


mais parecia algo patológico, teve um importante desdobramento na historia da 


matemática, uma vez que por conta disso grande maioria das suas criações só veio a ser 


publicadas muitos anos depois da sua descoberta. Essa postergação levou mais tarde a uma 


polêmica de baixo nível com Leibniz em torno da prioridade da criação do calculo, 


Newton faleceu em 1727 aos 84 anos. 


Leibniz por sua vez foi considerado o grande gênio universal do século XVII por 


sua inquestionável versatilidade. Nasceu em Leipzig em 1646 e aos doze anos já dominava 


os conhecimentos correntes sobre matemática, filosofia, teologia e leis publicadas pelos 


textos da época. Durante grande parte da sua vida dedicou-se ao serviço diplomático, e foi 


durante uma de suas viagens a Paris que conheceu Huygens, grande cientista da época, e o 


convenceu a dar-lhe aulas de matemática. Diferentemente de Newton, dedicou-se 


principalmente a problemas envolvendo áreas sob regiões curvilíneas, o que o levou ao 


desenvolvimento das técnicas de integração. Leibniz apesar de ter desenvolvido seu 


trabalho depois de Newton, não hesitou em publicá-los. 


Ambos foram geniais no que se propuseram a fazer, Newton na parte geométrica e 


Leibniz na parte analítica. O grande mérito desses dois gênios foi o de terem identificado 


claramente a estreita relação entre os seus métodos, mostrando assim que apesar de 


percorrerem caminhos distintos, chegaram ao mesmo lugar, ou seja, o teorema 


fundamental do cálculo. Se por um lado Newton organizou as ideias do seu predecessor 







Isaac Barrow e formulou o teorema fundamental do cálculo, Leibniz desenvolveu 


praticamente toda simbologia do calculo, como por exemplo, ∫ e 
  


  
, equilibrando assim o 


mérito do desenvolvimento do cálculo diferencial e integral. 


Apesar da grande habilidade de Leibniz na formalização simbólica de suas 


descobertas, foi Johann Bernoulli (1667-1748) que enunciou a palavra integral pela 


primeira vez, pois até então Leibniz chamava o calculo integral de calculus summatorios. 


Os registros mostram que a expressão calculo integral só é encontrada em uma publicação 


de Jakob Bernoulli (1654-1705) de 1690 chamada Acta eruditorum. Os irmãos Bernoulli 


foram sem dúvidas muito relevantes no desenvolvimento do calculo integral no período 


compreendido entre o final do século XVII e inicio do século XVIII, Johann Bernoulli, por 


exemplo, desenvolveu procedimentos matemáticos para a integração de todas as funções 


racionais, o qual chamamos agora de método das frações parciais. 


 


A Formalização do Conceito de Integral Definida 


Toda via nem Newton, nem Leibniz, nem seus seguidores imediatos foram capazes 


de estabelecer uma base rigorosa para o cálculo, pois ainda não estava claro como a soma 


de elementos muito pequenos, tais como f(x)dx, deveria resultar em uma quantidade finita. 


Na visão de Leibniz a preocupação excessiva com a falta de rigor em seu método não 


deveria impedir os progressos da disciplina. Como sabemos hoje o conceito que faltava era 


exatamente o conceito de limite, só estabelecido rigorosamente no século XIX.  


No esforço de sistematizar e estabelecer critérios de rigor para o cálculo, grandes 


progressos foram conseguidos por matemáticos do século XVIII, quando surgiram as 


teorias das Equações Diferenciais, das Séries Infinitas, da Geometria Diferencial, Cálculo 


das Variações e tópicos de análise. Neste período viveram matemáticos importantes como 


Taylor, Euler, d'Alembert, Lagrange e Laplace.  


Um passo importante para o surgimento do rigor que faltava para o cálculo foi 


obtido por Leonhard Euler (Suíça: 1707-1783), Euler trabalhou sobre os fundamentos da 


geometria analítica e do cálculo, mas sua maior contribuição talvez tenha sido o 


desenvolvimento da teoria das funções trigonométrica e logarítmica. Em paralelo 


D'Alembert tentava formular a definição formal de limites, pois ele se opunha ao uso que 


Euler fazia nas diferenciais de uma função, supondo que são quantidades nulas embora 


qualitativamente diferentes de zero. A formulação de limites de D'Alembert não foi 







exposta sob forma clara e portanto não foi aceita por seus contemporâneos que 


continuaram a usar a linguagem de Leibniz e Euler. Esta situação durou até o século XIX.  


Em 1797 Lagrange publicou Théorie des Fonctions Analytiques onde procurou as 


bases algébricas do cálculo, sem a necessidade da consideração de quantidades 


infinitesimais. Sua obra representou a fundação do maior rigor que seria alcançado no 


século XIX.  


Um trabalho importante para o estabelecimento do rigor no cálculo foi realizado 


pelo tcheco Bernhard Bolzano (1781-1848), um sacerdote católico que se dedicou ao 


estudo da filosofia e da matemática. Na matemática ele definiu, em 1817, o conceito de 


continuidade de uma função nos moldes em que conhecemos hoje e criou o critério de 


convergência, hoje chamado de “critério de Cauchy”. Um de seus objetivos era o de 


estabelecer uma base formal e analítica para os métodos do cálculo, eliminando das 


demonstrações a intuição geométrica. Apesar das notórias contribuições de Bolzano, um 


dos responsáveis pelo lançamento das bases rigorosas do cálculo foi Augustin Louis 


Cauchy que viveu na França de 1789 a 1857. Cauchy foi considerado um dos matemáticos 


mais importantes dos tempos modernos. Quatro anos após o surgimento do trabalho de 


Bolzano, que Cauchy desconhecia, ele publicou seu Cours d'analyse onde aparecem as 


definições de limite, continuidade de funções e o chamado critério de convergência, já 


desenvolvido por Bolzano e que leva seu nome. 


Após o lançamento das bases matemáticas que deram o rigor que faltava ao calculo, 


muitos matemáticos se empenharam para o progresso desta disciplina, más foi George 


Friedrich Bernhard Riemann (Alemanha: 1826-1866) que de posse dessas novas 


ferramentas conceituou a integral definida. Após um levantamento feito sobre o 


desenvolvimento histórico das séries trigonométricas, de d'Alembert a Dirichlet, Riemann 


percebeu que seria necessário estabelecer uma interpretação inequívoca da integração de 


uma função, desenvolvendo assim a integral de Riemann ou simplesmente integral 


definida, e aplicando-a ao estudo das séries trigonométricas. A integral de Riemann pode 


ser definida da seguinte forma: se f é uma função real limitada, definida no 


intervalo [a,b], construímos partições deste intervalo, a = a0 < a1 < ⋯ < an = b. Para cada 


partição definimos as somas S = ∑ (       )   
    ; S = ∑ (       )   


   . Em que 


Mi e mi são, respectivamente, o maior e o menor valor assumidos por f no 


subintervalo [ai−1; ai]. A integral superior e a integral inferior de Riemann são definidas 


como: f(x)dx = infS ; f(x)dx = sups, onde inf e sup são respectivamente o ínfimo e o 


supremo, consideradas todas as possíveis partições do intervalo. Se os dois valores são 







iguais então se diz que a função é integrável à Riemann e sua integral é denotada 


simplesmente ∫  ( )  
 


 
. 
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Área: ciências Humanas 
 


Introdução: O trabalho realizado contribui para o conhecimento científico por 
analisar o movimento reivindicatório negro, durante a primeira metade do século 
XX, em especial a participação e medidas tomadas pela Frente Negra Brasileira, 
entidade que conseguiu centenas de membros e que lutou pelos direitos dos 
mesmos. O Objetivo da pesquisa é investigar a influência da Frente Negra 
Brasileira fundada em 1931, a mesma lutou no combate a discriminação racial 
dos negros e por direitos igualitários entre os grupos étnicos, Segundo Araujo 
(2010. p. 122), “A escravidão fora abolida, porém a sociedade relutava em 
conceder aos negros e brancos os mesmos direitos”. Procuro mostrar também a 
importância do jornal A Voz a Raça, pertencente a instituição na valorização das 
praticas culturais da população de cor. O Método adotado foi de revisão de 
literatura, utilizando autores como Petrônio Domingues, Alex Benjamim, Fatima 
Aparecida e outros que pesquisaram sobre instituições da Frente negra em varias 
cidades do Brasil. Como fontes primárias foram utilizados exemplares do jornal A 
Voz da Raça, publicados entre 1933 a1937, no arquivo do estado de São Paulo. 
Os Resultados são parciais, percebemos que a Frente Negra Brasileira e o jornal 
A Voz da Raça tiveram uma participação importante na época, como um 
instrumento conscientizador da população negra, motivanduos a lutarem por 
melhores condições de vida e direitos igualitários, assim como representava um 
espaço de confraternização dos seus membros, onde eles se reuniam para 
discutir seus interesses comuns, participar de bailes promovidos pela instituição e 
eventos esportivos. Foi fundado pela entidade, escolas e um grupo de musica. 
 
Palavras chaves: FRENTE NEGRA BRASILEIRA; JORNAL; DISCRIMINAÇÃO. 
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Através das pesquisas e atuações realizadas pelos órgãos e instituições 
governamentais somadas as condições climáticas (escassez de chuva), 
desenvolveu-se no semiárido nordestino, a agricultura irrigada, que corroborou 
para transformação, para o dinamismo e prosperidade na parte do sertão árido. 


O Vale do São Francisco, região do semiárido nordestino, atualmente tem se 
destacado por ser uma das regiões mais dinâmicas do Nordeste. 


As ações implementadas pelo Estado na criação e realização de projetos de 
irrigações, corroboraram para o desenvolvimento e dinamismo econômico do 
Vale. 


Essa região considerada como grande produtora e exportadora de frutas como 
a manga e a uva, desperta o desejo de várias pessoas migrarem em busca de 
trabalho e melhorar a condição financeira e social. Alguns conseguem trabalho 
permanente com carteira assinada, outros ficam como trabalhadores(as) 
avulsos(as). Atraí também muitos investidores nacionais e internacionais.  


A presente pesquisa apresenta uma análise da implantação, do 
desenvolvimento e do trabalho proveniente da Fruticultura Irrigada do Vale do 
São Francisco. 


Para a realização dessa pesquisa foram utilizadas algumas obras bibliográficas 
sobre o tema. Os principais autores são: Albuquerque Junior (2011); Alves 
(2006); Bezerra (2008, 2012); Carvalho (1988); Cavalcanti (1997, 1999) e 
Conceição (2011). 


Esses autores proporcionaram conhecer sobre o processo de implantação, de 
desenvolvimento e de trabalho, oriundos da Fruticultura Irrigada do Vale do 
São Francisco. 
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ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE 


CURSO: NUTRIÇÃO 


RESUMO  


Introdução: O Brasil é o maior produtor mundial de frutas in natura, porém, por 


ser perecível, grande parte dessas frutas sofre rápida deterioração, tendo sua 


comercialização dificultada. As polpas de frutas congeladas se tornaram um meio 


favorável para o aproveitamento integral das frutas, fornecendo matérias-primas 


para várias indústrias com grande aceitação no mercado nacional. Objetivo: 


Avaliar os parâmetros físico-químicos de qualidade para polpas de fruta de 


acerola, goiaba, manga e abacaxi comercializadas no município de Petrolina/PE. 


Metodologia: Foram adquiridas polpas de fruta de marcas comercializadas em 4 


supermercados de grande porte na cidade de Petrolina/PE. As amostras 


adquiridas foram encaminhadas ao Laboratório de Saneamento Ambiental e ao 


Laboratório de Química dos solos da UNIVASF (Campus Juazeiro/BA) para os 


procedimentos de análise, onde foram feitas a determinação de pH, acidez 


titulável, sólidos solúveis, determinação de vitamina C, cinzas, umidade, açúcares 


redutores e não redutores. Fundamentação teórica: A legislação define polpa de 


fruta como um produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtida de 


frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com teor mínimo de 


sólidos totais, proveniente da parte comestível do fruto. No controle de qualidade 


a avaliação parâmetros são importantes para a padronização do produto e análise 


de alterações ocorridas durante processamento e armazenamento. Esta pesquisa 







foi desenvolvida com objetivo de avaliar características físico-químicas, de polpas 


de frutas congeladas dos sabores já citados anteriormente produzidas e 


comercializadas no município de Petrolina/PE, observando a obediência aos 


padrões de qualidade atualmente vigentes na legislação brasileira. Os resultados 


estão em fase de tabulação. 


Palavras chave: frutas, polpas congeladas de fruta, análise físico-química. 
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Introdução: O consumo de produtos industrializados e fast-foods, ao invés de 
preparações naturais e saudáveis aumentou na população em geral, 
principalmente entre os jovens. Esse comportamento alimentar pode resultar em 
doenças como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras 
desordens metabólicas. Pois, esses alimentos possuem baixa qualidade 
nutricional, sendo constituídos de açucares refinados, gorduras e sódio em 
demasia. Objetivo: Avaliar hábitos de vida saudáveis em estudantes do curso de 
Nutrição. Métodos: Alunos de Nutrição (n=13) foram avaliados quanto aos hábitos 
de vida saudáveis através da antropometria corporal, questionário de frequência 
alimentar e atividade física. A antropometria corporal constou da mensuração do 
peso e altura corporal. O estado nutricional foi avaliado através do cálculo do 
índice de massa corporal. O questionário de frequência alimentar foi analisado de 
acordo com a classificação alimentar em alimentos energéticos, energéticos 
extras, construtores e reguladores. Nesse questionário constavam perguntas 
acerca da realização de atividade física. Resultados parciais: Na população 
estudada a média do peso corporal foi de 57,6 kg e a altura 1,63 m. Distúrbios 
nutricionais podem ser observados em 13,5 % da população, sendo um em 
estado de magreza e o outro de sobrepeso. Quanto aos hábitos alimentares, os 
produtos mais consumidos diariamente foram o açúcar (100%), café (54%), 
leguminosas (77%) e frutas dentro de suas respectivas classificações. Porém, 
apenas 30% destes consomem frutas diariamente. Quanto à atividade física, 55% 
não praticam atividade física, 23% exercitam três vezes por semana\. Conclusão: 
A maioria dos voluntários não apresentam distúrbios nutricionais, porém, 
desenvolvem hábitos inadequados, caracterizado por alimentação desequilibrada 
e inatividade física. 
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A presente pesquisa que se fundamenta no espaço geográfico de Dormentes-PE, 
tem como objetivo central buscar as raízes históricas e identitárias do lugar 
através da memória individual e coletiva dos remanescentes que lá residem. A 
cidade surgiu entre as décadas de 1920 a 1930 em forma de um pequeno 
povoado no sertão pernambucano, mas antes disso provavelmente no início do 
século XIX já era habitado por uma neta de Valério Coelho Rodrigues, Ana 
Coelho Rodrigues conhecida como Ana do São João, nome da fazenda que 
originou a cidade. Para a realização deste trabalho teremos o aporte de 
referências como: Ecléa Bosi (1994); Jacques Le Goff (1990); Maurice Halwachs 
(1968); Lewis Munford (2008); Antonio Torres Montenegro, dentre outros. A 
pesquisa é qualitativa, pois fará uso da história oral com perguntas abertas e 
semiestruturadas a pessoas que vivenciaram esse período da formação do lugar, 
serão utilizados também documentos como jornais, registro em cartório, atas de 
associações e demais documentos. Como resultado espera-se identificar de que 
forma surgiu a cidade, isso se faz necessário para que história do lugar seja 
levantada e escrita tendo em vista que a memória dos remanescentes está se 
perdendo e ainda não há trabalho acadêmico sobre a cidade, sendo esse o 
pioneiro. 
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RESUMO  
O texto ora apresentado trata de um projeto em andamento, que tem como 
objetivo principal o desenvolvimento de jogos para o ensino-aprendizagem de 
conceitos matemáticos com material de sucata e/ou de baixo custo. O projeto está 
sendo desenvolvido com estudantes da Escola Estadual Antônio Padilha, e é uma 
ação de extensão da UPE|Campus Petrolina. O jogo tem potencialidades 
didáticas que vão além da aplicação de simples exercícios em sala de aula. 
Nesse sentido, a Educação Matemática tem elevado à preocupação no 
desenvolvimento e vivência de jogos, de forma que o jogo não seja apenas uma 
forma lúdica de perpetuar um ensino tradicional de Matemática. Nas últimas 
décadas, tem sido marcante o crescimento e a consolidação da Educação 
Matemática no Brasil. Consequentemente, surgiram muitas pesquisas e 
publicações sobre novas metodologias e tendências voltadas para a otimização 
do ensino e da aprendizagem de conceitos matemáticos. Dentre essas 
tendências, tem sido comum a utilização de jogos no processo ensino-
aprendizagem de Matemática, principalmente, para conceitos relativos ao Ensino 
Fundamental. No caso do Ensino Médio, ainda existe grande carência de jogos 
para o ensino-aprendizagem de conceitos matemáticos nesta etapa da Educação 
Básica.    
 


Palavras-chave: educação matemática; jogos; sucata.   
 


1. INTRODUÇÃO  


O objetivo deste texto é apresentar as principais atividades que estão sendo 


desenvolvidas em um Projeto de Extensão que envolve a Universidade de 


Pernambuco|Campus Petrolina e a Escola Estadual Antônio Padilha. O propósito 


deste projeto é a elaboração e a análise de jogos matemáticos para o ensino-


aprendizagem de conceitos matemáticos relativos ao Ensino Médio. A motivação 


para esta atividade advém do Projeto Rede1, que foi desenvolvido pelo Núcleo de 


Educação Matemática (NEMAT) da Universidade Federal de Pernambuco em 


                                                
1
 Maiores informações sobre o Projeto Rede estão disponíveis em http://lematec.net/projetorede 







2011. Na ocasião, o NEMAT desenvolveu jogos voltados para o Ensino 


Fundamental.  


A escolha por esta etapa da Educação Básica deu-se em função de já existirem 


muitos jogos voltados para os conceitos matemáticos do Ensino Fundamental, 


como, por exemplo, os que são constantemente publicados nos congressos e 


periódicos da Educação Matemática.     


 As últimas três décadas foram marcadas pelo crescimento e pela consolidação 


da Educação Matemática no Brasil. Consequentemente, surgiram muitas 


pesquisas e publicações sobre novas metodologias e tendências voltadas para a 


otimização do ensino e da aprendizagem de conceitos matemáticos. Dentre essas 


tendências, tem sido comum a utilização de jogos no processo ensino-


aprendizagem de Matemática. 


O professor, ao recorrer ao jogo para o ensino de conceitos matemáticos, precisa 


considerar que, para os estudantes, a principal função desse recurso didático é o 


caráter recreativo e lúdico. Para o professor, o jogo tem um papel didático, 


surgindo, assim, a necessidade de integrar numa mesma atividade os interesses 


dos estudantes e do professor. Além do mais, quando planejado adequadamente, 


o jogo possibilita a exposição natural de potencialidades e dificuldades dos 


estudantes em relação aos conceitos matemáticos envolvidos na atividade. Na 


ocasião, o professor pode recorrer à sua experiência ou à diversidade de 


publicações da Educação Matemática, para provocar e antever o surgimento de 


obstáculos2 epistemológicos e didáticos, o que é vantajoso do ponto de vista da 


aprendizagem.     


2. O JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO 


A Educação Matemática defende um ensino de Matemática pautado no 


questionamento, no diálogo e nos contextos culturais, políticos, éticos e sociais 


nos quais os estudantes estão inseridos (ITACARAMBI, 2013). 


                                                
2
 Bachelard (1938) defende que um obstáculo é uma concepção resistente no processo de 


conhecer e que impede, em determinado momento, o avanço da aprendizagem. Essas 
resistências podem ser originadas por obstáculos ontogenéticos, didáticos e/ou epistemológicos. 
 







Nesse sentido, o professor não pode ser apenas aquele que deposita informações 


nos seus estudantes, como inquiria Freire (1985). Pelo contrário, é papel do 


docente promover oportunidades que provoquem, questionem e conduzam quem 


aprende a elaborar o seu próprio conceito. Não cabe ao professor, o papel de 


transmitir ou criar ideologias, mas sim, o de favorecer o pensamento autônomo, 


mesmo que este vá de encontro à forma de pensar de quem “ensina”. 


Da mesma forma, no âmbito da aprendizagem de conceitos matemáticos, a 


autonomia, o diálogo, o questionamento e a re-elaboração do conhecimento 


precisam ser valorizadas, uma vez que não se pode mais aceitar que o ensino de 


Matemática seja apenas um treino provisório por parte de quem deveria aprender 


de fato, o que dificilmente acontece quando o objeto de aprendizagem não possui 


significado. 


O principal objetivo do ensino de Matemática, na Educação Básica, é criar 


condições para que o estudante adquira melhores condições de exercer com 


eficiência aquilo que já lhe é nato, a cidadania. E isso não ocorre quando se 


“ensina” ou se “aprende” Matemática apenas por meio de técnicas, truques ou 


musicazinhas (LANDIM, 2012).    


Para os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Matemática, 


caracteriza-se como uma forma de compreender e atuar no 
mundo e o conhecimento gerado nessa área do saber como um 
fruto da construção humana na sua interação constante com o 
contexto natural, social e cultural. Esta visão opõe-se àquela 
presente na maioria da sociedade e na escola que considera a 
matemática como um corpo de conhecimento imutável e 
verdadeiro, que deve ser assimilado pelo aluno. (BRASIL, 1998, p. 
24). 


O jogo, neste contexto, apresenta-se com uma excelente ferramenta no processo 


ensino-aprendizagem, uma vez que ele é oportuno no sentido de colaborar com 


uma aprendizagem significativa e (re) criadora.  


A utilização de jogos em sala de aula, embora exija planejamento do professor, 


faz com que a previsibilidade didática que geralmente ocorre de forma mais 


tradicional no contexto escolar, deixe de existir, surgindo questões, 







desdobramentos e até aplicações que não estavam previstas no planejamento 


docente. Ainda,  


O trabalho com jogos é um dos recursos que favorece o 
desenvolvimento da linguagem, diferentes processos de raciocínio 
e de interação entre os alunos, uma vez que durante o jogo cada 
jogador tem a possibilidade de acompanhar o trabalho de todos os 
outros, defender pontos de vista e aprender a ser crítico e 
confiante em si mesmo. Contudo, há outros aspectos sobre os 
quais julgamos importante refletir ao propor os jogos de forma 
constante nas aulas de matemática. (SMOLE, DINIZ, MILANI, 
2007, p. 9). 


A escolha de um jogo e a sua aplicação em sala de aula estão diretamente 


relacionadas com os objetivos e o momento didático vivenciado no processo 


ensino-aprendizagem.  


3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 


As atividades relativas ao projeto que ora mencionamos, acontecem no decorrer 


da semana e também aos sábados. Os encontros, sempre iniciam com a 


discussão de algum jogo culturalmente conhecido. Em seguida, os participantes 


investigam as possíveis modificações a serem realizadas no jogo apresentado, a 


fim de dar-lhes um caráter pedagógico, associando-o aos conceitos matemáticos 


do Ensino Médio, que foram elencados para o referido jogo. 


O jogo, quando desenvolvido, nestes termos, isto é, com a participação dos 


estudantes, apresenta diversas vantagens pedagógicas, uma vez que a todo  


momento são realizadas discussões, intervenções e análises que colaboram com 


a aprendizagem dos conceitos matemáticos aos quais o jogo está associado. 


Após a elaboração do jogo, os participantes vivenciam o mesmo em turmas do 


Ensino Médio. Neste momento, são observadas as principais dificuldades, 


questionamentos, potencialidades e as possíveis modificações que devem ser 


inseridas ao mesmo, até que o jogo alcance os objetivos propostos. 


O estágio posterior consiste na redação de um texto que apresenta as regras do 


jogo, exemplos de jogadas, potencialidades didáticas e possíveis modificações 


que podem ser implementadas ao jogo, no sentido de otimizar o seu uso em sala 







de aula. Ainda, são apresentados alguns exemplos sobre possíveis formas de uso 


do jogo no processo ensino-aprendizagem. 


A parte textual que trata das potencialidades didáticas aborda os conceitos 


matemáticos que podem ser relacionados ao jogo, bem como, indica formas de o 


professor utilizá-lo em sala de aula, garantindo, ao mesmo tempo, os aspectos 


lúdicos e recreativos, que são necessários ao jogo, e as intencionalidades 


didáticas do docente. 


4. UM EXEMPLO DE JOGO DESENVOLVIDO NO PROJETO 


O primeiro jogo desenvolvido no projeto foi o Bingo Espacial, que tem como 


objetivo apresentar aos professores de Matemática um material didático capaz de 


colaborar com a aprendizagem de alguns conceitos relativos à Geometria 


Espacial. Nesse jogo, é possível que o professor discuta com os estudantes o 


reconhecimento, as propriedades e a planificação dos sólidos geométricos 


(poliedros e corpos redondos). 


O processo de desenvolvimento do jogo passou por diversas etapas, como 


discutido na seção anterior. Após a última aplicação e análise, o Bingo Espacial 


ficou constituído de 20 cartelas com nove formas geométricas em cada uma 


delas, sendo que toda cartela possui uma figura que corresponde a um distrator, 


selecionada a partir das principais dificuldades identificadas entre os estudantes 


da Educação Básica.  Por isso, o vencedor do bingo será quem marcar primeiro 


oito das nove formas da cartela. Com o distrator, pretende-se provocar o 


surgimento de dúvidas e de obstáculos entre os estudantes, o que é favorável no 


processo de conceitualização, quando permite ao professor intervir de forma 


adequada na evolução da aprendizagem dos estudantes. 


A seguir, na figura 1, apresentamos, como exemplo, uma das cartelas do bingo e 


as propriedades que devem ser sorteadas para que o jogador ganhe o Bingo 


Espacial. 


 


 







Figura 1 – Cartela do Bingo Espacial 


 


As nomenclaturas e propriedades associadas a essa cartela são (da esquerda 


para direita e da primeira para última linha): as bases são polígonos congruentes, 


planificação do cubo, poliedro de Platão com até 12 arestas, prisma hexagonal 


regular, polígono que em revolução gera um tronco de cone (distrator), prisma 


triangular regular, prisma pentagonal regular, planificação de um poliedro de 


Platão, planificação do paralelepípedo. 


5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 


O ensino de Matemática, que ora se almeja, é aquele pautado na compreensão, 


no questionamento e na construção do conhecimento. Expectativa e prática 


docente que vão de encontro à crença já superada, de que se aprende 


Matemática pelo treino e de que a Matemática é uma ciência com conceitos e 


propriedades já bem definidas, não sendo passíveis de novas (re) construções. 


Diante de tantos suportes didáticos de que dispõe o professor para implementar 


uma prática docente centrada nestas novas formas de pensar o ensino de 


Matemática, o jogo tem sido defendido com uma excelente metodologia de 


ensino, que, quando bem planejada, permite uma aprendizagem crítica e 


significativa. 


Nestes termos, o projeto ora apresentado, visa favorecer o processo ensino-


aprendizagem de Matemática de forma mais consistente, considerando as 


potencialidades e dificuldades que, geralmente, são identificadas entre os 







estudantes, quando precisam resolver situações-problema que requerem a 


aplicação de alguns conceitos matemáticos. 


A partir das experiências em sala de aula, identificou-se a necessidade de 


realização de ajustes no jogo já vivenciado em algumas turmas. Estas 


modificações, apontam que o processo ensino-aprendizagem fica mais rico e 


dinâmico quando o professor escuta, compreende, analisa e modifica as suas 


atividades a partir das experiências, dificuldades e potencialidades dos 


estudantes. 


O processo de desenvolvimento dos jogos e a sua aplicação em sala de aula, 


reforça a necessidade de os estudantes estarem envolvidos em todas as etapas 


do processo didático. Dessa forma, as chances de os mesmos alcançarem 


resultados mais satisfatórios aumentam significativamente. 
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RESUMO 


Introdução: O desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) envolve uma sequência de 


mudanças que ocorrem no comportamento infantil de acordo com a idade. Adicionalmente, 


os aspectos sociais e biológicos em que a criança está inserida podem gerar fatores de risco 


para o DNPM ocasionando atraso em sua evolução, principalmente em indivíduos nascidos 


pré-termo. Objetivo: Identificar e descrever os indicadores sociais, biológicos e de 


desenvolvimento motor em pré-termos. Método: Trata-se de um estudo descritivo 


prospectivo de corte transversal, composto por 44 lactentes pré-termos e 43 puérperas que 


estiveram em acompanhamento no programa Mãe Canguru do Hospital Dom 


Malan/Gestão IMIP da cidade de Petrolina-PE no período de Dezembro de 2012 a Junho 


de 2013. As informações do estudo foram obtidas a partir de uma ficha de avaliação 


desenvolvida pela equipe de pesquisa, sendo preenchida a partir dos dados do prontuário e 


mediante a realização do exame físico materno-infantil.  Resultados: O baixo nível 


socioeconômico e a baixa escolaridade, mostraram associação com a prematuridade, sendo 


a renda familiar de até 01 salário mínimo predominante em 26 (60,5%) puérperas, assim 


como o ensino médio completo (51,2%). Conclusão: O DNPM dos neonatos prematuros 


está diretamente relacionado com as condições sociais e biológicas maternas. 


Palavras-chave: indicadores sociais; indicadores biológicos; desenvolvimento infantil; 


saúde da criança; saúde da mulher. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


INTRODUÇÃO 


 O desenvolvimento neuropsicomotor típico (DNPM) envolve uma sequência de 


mudanças que vão ocorrendo no comportamento infantil de acordo com a idade, através de 


uma sucessão de etapas cada vez mais complexas 
1,2


. Este processo depende da maturação 


do sistema nervoso central (SNC), principalmente no primeiro ano de vida, visto que esta 


se relaciona com o grau de mielinização e formação de sinapses das células nervosas, que 


aos poucos vão inibindo as atividades reflexas primitivas, passando por uma fase de 


transição e, por último, assumindo o comando voluntário dessas ações 
3,4


. A presença de 


reflexos, reações, padrões de movimento e aptidão da motricidade são critérios que 


compõem essa evolução 
2,5


. 


 Entre os reflexos primitivos destacam-se os de sucção, moro, preensão palmar e 


plantar, galant, marcha, o tônico cervical simétrico e o assimétrico. A ausência ou 


persistência destes reflexos poderá indicar prejuízo neurológico
 1,3


.  


A avaliação neurológica do recém-nascido é composta basicamente pela 


observação do tônus muscular, postura, movimentação espontânea e atividade reflexa 
6
. 


Sob este aspecto ressalta-se a importância da identificação precoce de desvios do 


desenvolvimento, de forma que se possa intervir em uma fase que ainda não existam 


padrões patológicos instalados e em que a plasticidade cerebral ainda é grande, tornando os 


resultados mais rápidos e efetivos 
1,7,8


. 


Adicionalmente, diversos fatores podem gerar riscos para o DNPM, podendo estes 


ocorrer em qualquer fase, seja no período pré-natal, perinatal ou pós-natal. A sua 


incidência dependerá das características maternas, da gestação e de acordo com as 


influências ambientais, sociais e econômicas
 9,10


.  


O aspecto social inclui a renda familiar e escolaridade, assim como inadequadas 


condições sociais, somadas à ausência ou precariedade de políticas de ação preventiva 


primária na saúde pública, principalmente para as gestantes que residem em zona rural. O 


ambiente familiar também interfere na saúde pré-natal, uma vez que o estresse materno 


nesse período tem sido sugerido como potente fator de risco para resultados adversos do 


nascimento 
9,11,12


. Além disso, a presença de um companheiro pode representar um suporte 


socioemocional durante a gestação 
13


. 


Os riscos biológicos apresentam relação com o atraso no DNPM. Com relação à 


idade materna, ser mãe ainda na pré-adolescência mostra-se estar associado ao aumento 


das taxas de parto pré-termo espontâneo, ao passo que ser mãe com mais idade mostra-se 


associado ao aumento das taxas de pré-termos nascidos de partos induzidos. Aliado a isso, 


o baixo índice de massa corporal (IMC) e o ganho de peso inadequado durante a gravidez, 


também estão associados a um aumento do índice de prematuridade. Ademais, a gestação 


gemelar aumenta os riscos de complicações, especialmente para hipertensão arterial e parto 


cesáreo 
9,10,12


. Por conseguinte, o peso do nascimento e o índice de Apgar são fatores que 


influenciam no desenvolvimento do recém-nascido, uma vez que, a baixa desses 


indicadores pode ocasionar mortalidade neonatal 
13


.  


Nesse contexto, o nascimento pré-termo, antes da 37° semana de gestação, é um 


dos fatores de risco que proporciona uma maior probabilidade do recém-nascido 


manifestar déficits em seu crescimento, estando mais susceptível ao aparecimento de 







 


 


complicações. Estes neonatos podem apresentar alterações no tônus muscular, reflexos 


primitivos ausentes e movimentos espontâneos reduzidos, o que ocasiona atrasos no 


DNPM. A condição de prematuridade é o principal fator atual associado à morbidade e 


mortalidade infantil, principalmente no período perinatal 
14,15,16,17


. 


Com o intuito de melhorar a qualidade do cuidado com o recém-nascido pré-termo, 


o Método Canguru foi introduzido nas unidades de saúde para assistir este neonato. 


Incluindo requisitos de atenção biológica, questões como os cuidados técnicos com o 


lactente, acolhimento à família, promoção do vínculo mãe/bebê, aleitamento materno e 


acompanhamento ambulatorial após a alta
 18,19,20


. 


Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo identificar e descrever os 


indicadores sociais, biológicos e de desenvolvimento motor em pré-termos que estiveram 


em acompanhamento no programa Mãe Canguru do Hospital Dom Malan/Gestão IMIP na 


cidade de Petrolina –PE. 


 


MÉTODOS 


Trata-se de um estudo descritivo prospectivo de corte transversal, composto por 


lactentes pré-termos e puérperas que estiveram em acompanhamento no programa Mãe 


Canguru do Hospital Dom Malan/Gestão IMIP da cidade de Petrolina-PE no período de 


Dezembro de 2012 a Junho de 2013. 


 Participaram do estudo neonatos pré-termos nascidos e admitidos no Hospital Dom 


Malan/Gestão IMIP, com peso de nascimento entre 1000 e 1500g e idade gestacional entre 


28 e 34 semanas; assim como puérperas com faixa etária entre 18 e 35 anos. Foram 


excluídos os recém-nascidos que apresentaram anomalias congênitas associadas e 


puérperas com alterações físicas ou mentais. . 


 As variáveis maternas estudadas foram: idade, localização da moradia (zona rural 


ou zona urbana); estado marital (com companheiro ou sem companheiro); escolaridade 


(em níveis); renda familiar (em salários mínimos); atividade laboral; realização de pré-


natal; paridade (primípara ou multípara); ocorrência de aborto; tipo de gestação (gemelar 


ou única); prática de atividade física e patologias associadas durante o período gestacional; 


dependência química; tipo de parto (vaginal cesárea ou fórceps); apresentação fetal 


(cefálica pélvica ou córmica); intercorrências perinatais; aspecto das mamas (rígidas, 


normais ou flácidas), presença de fissuras; e tipo de secreção mamilar (sem secreção, 


colostro, leite de transição ou leite maduro).  


Com relação ao recém-nascido, as variáveis estudadas foram relacionadas à idade 


gestacional (em semanas); sexo (masculino ou feminino); peso (em gramas), estatura (em 


centímetros); índice de Apgar no 1° min e 5° min (0 a 10); presença de Babinski; clônus; e 


ausência ou presença da atividade reflexa primitiva (reflexos de sucção, quatro pontos 


cardeais, preensão palmar e plantar, moro, galant). 


 As informações do estudo foram obtidas a partir de uma ficha de avaliação 


desenvolvida pela equipe de pesquisa, sendo preenchida a partir dos dados do prontuário e 


mediante a realização do exame físico materno-infantil.  







 


 


No exame físico materno foi avaliado o aspecto das mamas, a presença ou não de 


fissuras e o tipo de secreção. Em contrapartida, a avaliação infantil foi realizada através de 


testes para a atividade reflexa primitiva. 


 A caracterização das puérperas e dos neonatos quanto aos indicadores sociais, 


biológicos e de desenvolvimento motor foram realizadas através de frequências absolutas 


(N) e relativas (porcentagem) com suas respectivas medidas de tendência central (médias 


e/ou mediana) e medida de dispersão (desvio padrão). O programa utilizado para análise 


dos dados foi o BioEstat 5.0. 


 O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade de 


Pernambuco em 2012, protocolo CAAE n° 08600612.9.0000.5207. 


 


RESULTADOS 


No estudo foram incluídos 44 recém-nascidos pré-termos e 43 puérperas, uma vez 


que, em um dos casos avaliou-se neonatos gemelares.    


Em relação aos indicadores sociais maternos (Tabela 1), a média de idade foi de 24 


± 3,87 anos, variando entre 18 e 35 anos. A predominância quanto à localização da 


moradia foi na zona urbana (72,1%), ao passo que no nível de escolaridade 100% eram 


alfabetizadas, dado que a maioria das puérperas (51,2%) apresentava o ensino médio 


completo. Desta amostra, 14 (32,5%) relataram trabalhavam, uma vez que a renda familiar 


de até 01 salário mínimo foi predominante em 26 (60,5%) mulheres, assim como 36 


(83,7%), mencionaram a existência de um companheiro. 


 A tabela 2 representa os indicadores biológicos maternos, sendo que 41 (95,34%) 


puérperas realizaram pré-natal, e apenas 10 (23,2%) relataram a ocorrência de aborto. A 


despeito da paridade, 23 (54,5%) eram primíparas e 20 (45,5%) multíparas, com a 


existência de gemelaridade em 01 (2,7%) avaliada. Durante a gestação 21 (48,8%) 


desenvolveram alguma patologia associada, sendo prevalente a pré-eclâmpsia. A 


realização de atividade física foi mencionada por 11 (25,6%) mulheres, e 08 (18,6%) 


relataram apresentar vícios quanto ao alcoolismo e tabagismo. 


 Adicionalmente aos dados perinatais, houve uma predominância para o parto do 


tipo vaginal (53,5%), assim como a apresentação fetal cefálica (67,4%) foi a mais 


evidenciada. Sendo identificada durante a pesquisa 01 ocorrência de hemorragia interna. 


Na realização do exame físico materno, 22 (51,2%) apresentaram mamas normais, 03 


(6,9%) rígidas e 18 (41,9%) flácidas. Nenhuma puérpera apresentou fissura mamilar, em 


oposição ao leite maduro que foi a secreção presente em 43 (100%).  


 Quanto à caracterização dos prematuros (Tabela 3) houve uma predominância do 


sexo feminino (63,6%), a média de idade gestacional foi 31,18 ± 1,55 semanas, do peso 


1271 ± 109,42, da estatura 38,5 ± 3,56, do índice de Apgar no 1´ 6,09 ± 1,24 e no 5´ 7,72 ± 


1,37.  


 A tabela 4 representa a atividade reflexa primitiva dos neonatos, em que observa-se 


a presença do reflexo de sucção em 42 (95,4%) prematuros, dos quatro pontos cardeais em 


23 (52,3%), de preensão palmar 41 (93,2 %), de preensão plantar 43 (97,7%), de Moro 39 


(88,6%) e de Galant 30 (68,2%). O sinal de Babinski esteve presente nos 44 recém-


nascidos, e apenas 01 apresentou clônus. 







 


 


Tabela 1 
Indicadores sociais maternos. 
 
VARIÁVEIS                                           n        %                       Média ± Desvio Padrão 
Idade materna                                   -             
Localização 
  Zona Rural                                            12                                               
  Zona Urbana                                         31 
Estado marital 
  Com companheiro                                36                                     
  Sem companheiro                                 07 
Escolaridade 
  Analfabeta                                             0 
  Ens. fundamental incompleto              08                                                      
  Ens. fundamental completo                 03   
  Ensino médio incompleto                    07 
  Ensino médio completo                       22 
  Ensino superior incompleto                 02 
  Ensino superior completo                    01 
Renda familiar 
   Até 01 salário mínimo                         26                                                            
   De 01 a 02 salários mínimos               16 
   De 05 a 10 salários mínimos               01                         
Atividade laboral                                    14 
                           


        -                                   24 ± 3,87 
                                                    
     27,9                                      -   
     72,1                                      - 
 
     83,7                                      - 
     16,3  
 
        0                           - 
     18,6                                     - 
      6,9                                      - 
     16,3                                     - 
     51,2                                     - 
      4,7                                      - 
      2,3                                      - 
 
     60,5                                     - 
     37,2                                     - 
      2,3                                      - 
     32,5 
                                         
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Tabela 2 
Indicadores biológicos maternos 
 
VARIÁVEIS                                                      n                                    %                       
Dados da gestação 
Pré-natal                                                            41 
   Paridade          
      Primípara                                                     23    
      Multípara                                                     20 
  Aborto                                                             10 
  Tipo de gestação 
      Única                                                           42   
      Gemelar                                                       01 
  Atividade física na gestação                           11 
  Patologia associadas                                       21    
  Dependência química                                     08 
 
Dados do parto atual 
  Tipo de parto       
      Vaginal                                                      23  
      Cesário                                                      20 
      Fórceps                                                       0 
 Apresentação fetal 
     Cefálica                                                      29 
     Pélvica                                                       14  
     Córmica                                                      0 
Intercorrências          01  
 
Exame físico 
  Aspecto das mamas  
     Normais                                                     22 
     Rígidas                                                       03 
     Flácidas                                                      18 
Presença de fissuras nas mamas                      0 
Secreção mamilar 
     Sem secreção                                              0 
     Colostro                                                      0 
     Leite de transição                                       0 
     Leite maduro                                             43   


                       


         
95,3 


 
54,5 
45,5 
23,2 


 
97,7 
2,3 
25,6 
48,8 
18,6 


 
 
 


53,5 
46,5 


0 
 


67,4 
32,6 


0 
2,3 


 
 
 


51,2 
6,9 
41,9 


0 
 


0 
0 
0 


100 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Tabela 3 
Características dos recém-nascidos pré-termos. 
 
VARIÁVEIS                                n       %                 Média ± Desvio Padrão 
Sexo 
  Feminino                                     28                        63,6                                  - 
  Masculino                                   16                        36,4                                  - 
Idade gestacional                                                           -                            31,18 ± 1,55 
Peso                                                -                              -                        1271,81 ± 109,42  
Estatura                                           -                              -                            38,5 ± 3,56 
Índice de Apgar no 1´                     -                              -                              6,09 ± 1,24 
Índice de Apgar no 5´                     -                              -                              7,72 ± 1,37 


 


 


Tabela 4 
Atividade reflexa primitiva dos recém-nascidos pré- termos. 
 
VARIÁVEIS                                               n                                      % 
Sucção                                                         42 
Quatro Pontos Cardeais                               23 
Preensão Palmar                                          41 
Preensão Plantar                                          43  
Moro                                                            39 
Galant                                                          30 
Presença de Babinsk                                    44                                                  
Clônus                                                          01 
 


95,4 
52,3 
93,2 
97,7 
88,6 
68,2 
100 
2,3 


 


DISCUSSÃO 


 A prematuridade constitui-se em um grande problema de saúde pública, por trata-se 


de um determinante de morbimortalidade neonatal, principalmente em países 


subdesenvolvidos 
21


. 


 A etiologia do nascimento pré-termo não é bem conhecida. Muitos fatores de risco 


clássicos como infecções, partos múltiplos, hipertensão induzida pela gravidez, tabagismo 


materno e uso de drogas ilícitas, trabalho exaustivo, baixo índice de massa corpórea, ganho 


de peso insuficiente na gestação, baixa escolaridade, raça negra e história anterior de 


prematuridade
 
têm sido responsáveis por apenas um terço dos partos prematuros


 9, 21-23
. 


 No presente estudo, com relação aos indicadores sociais maternos, observou-se que 


a baixa condição socioeconômica foi a variável que apresentou associação com a 


prematuridade, uma vez que 60,5% das avaliadas possuíam renda de até 1 salário mínimo. 


Esse dado se assemelha com os resultados encontrados em um estudo realizado por 


Silveira et al. 
22


, onde a cor da pele negra, o baixo nível de escolaridade e de renda foram 


significativamente associados com o parto pré-termo
22


. 


 Adicionalmente, a baixa escolaridade está associada ao baixo padrão 


socioeconômico, fator que pode predispor a situações potencialmente de risco para a mãe e 


o recém-nascido, além de impedir o acesso a informações e orientações, restringindo o 







 


 


cuidado e assistência
24


. No estudo, 22 (51,2%) tinham o ensino médico completo, em 


contrapartida 01 (2,3%) puérpera concluiu o ensino superior, o que confirma a correlação 


entre baixa escolaridade com falta de informação sobre cuidados durante a gestação. 


 O número de consultas pré-natais exerce forte influência na ocorrência ou não de 


nascimentos prematuros, considerando-se 07 ou mais consultas como adequadas
21


. No 


estudo, 41 (95,3%) puérperas realizaram pré-natal, porém o número de consultas foi igual 


ou inferior a 05. Visto que, a prevalência quanto à localização da moradia foi em zona 


urbana, isto pode estar relacionado ao fato do acesso tardio a assistência médica, seja pela 


falta de acessibilidade financeira ou pela falta de informação.  


 Em relação à paridade, 54,5% eram primíparas, mostrando assim correlação com o 


estudo realizado por Langhoff-Roos et al.
25


, que verificou aumento de risco para o 


nascimento prematuro em primíparas com gestações únicas. A gemelaridade é um fator de 


risco para os nascimentos de baixo peso ao nascer, podendo ser considerada como um fator 


de risco para a mortalidade neonatal
24


. Neste estudo 01 (2,7%) avaliada apresentou 


gestação gemelar.  


O estudo de Dumith et al. 
26 


mostrou que as prevalências de parto cesário e de 


natimorto foram menores para as mulheres que praticaram atividade física durante a 


gestação. Isto se assemelha ao presente estudo, uma vez que o tipo de parto vaginal foi 


prevalente nas puérperas que relataram ter praticado atividade física gestacional. 


Além disso, a ocorrência de pré-eclâmpsia também mostrou associação com o parto 


pré-termo, uma vez que ocorreu em 22 casos. Autores consideram a infecção responsável 


por 40% dos partos prematuros, e a vulvovaginite como a infecção mais comum do trato 


genital inferior da mulher 
27


. Neste estudo, 23,2% mulheres apresentaram essa casuística.  


No que diz respeito à amamentação, pesquisas forneceram evidências de que o leite 


materno é o alimento “padrão ouro” para o desenvolvimento do cérebro, e 


concomitantemente, a organização e formação do sistema nervoso refletem a qualidade dos 


movimentos motores da criança 
28


. As características encontradas no exame físico materno 


do estudo, mostraram que o aleitamento foi considerado satisfatório e suficiente para o 


recém-nascido, o que de acordo com o estudo de Dewey et al.
28 


, indica um 


desenvolvimento motor mais rápido desse neonato.  


Houve prevalência do sexo feminino, o que está de acordo com um estudo realizado 


por Uchimura et al.
29 


, onde a associação entre sexo feminino e baixo peso foi 


estatisticamente significativa, sendo que as meninas representaram 1,25 vezes mais 


chances de nascimento pré-termo que os meninos. A média da idade gestacional do estudo 


foi de 31 semanas, representando uma prematuridade moderada. O índice de Apgar no 5´ 


apresentou-se em uma condição insatisfatória, uma vez que o valor da média foi inferior a 


7, sendo este sinal de alerta. Dados estes que corroboram com outras pesquisas 
22,24,27


. 


Neste estudo, houve uma prevalência quanto à presença dos reflexos primitivos 


avaliados: sucção, quatro pontos cardeais, preensão palmar, preensão plantar, moro e 


galant; indicando assim, um adequado desenvolvimento neurológico e motor. Vários 


trabalhos têm demonstrado a importância do uso da idade corrigida ao se estudar o 


desenvolvimento motor de prematuros 
1,3


, uma vez que este ajuste diminui a variabilidade 


dos resultados quando comparado com padrões de referência de recém-nascidos a termo.   







 


 


O parto pré-termo acarreta um alto risco para lesões cerebrais peri ou pós-natais. A 


lesão da substância branca ocorre em 30 a 50% das crianças nascidas antes de 30 semanas 


de idade gestacional ou com o peso ao nascer menor que 1.500g. A leucomalácia 


periventricular também é frequente em pré-termos e pode causar deficiência visual e/ou 


paralisia cerebral. Já a hemorragia intraventricular pode ocorrer em neonatos nascidos 


antes de 34 semanas de idade gestacional, estando associada com graus variáveis de 


isquemia e pode causar hidrocefalia 
30


. As alterações mais frequentes encontradas no 


exame neurológico nos estudos de acompanhamento de prematuros são a paralisia cerebral 


e as alterações visuais e auditivas
 3


.  


Os dados obtidos permitiram concluir que a caracterização dos recém-nascidos tem 


relação direta com os aspectos sociais e biológicos maternos, e que os mesmos 


influenciarão no desenvolvimento infantil e na qualidade de vida da família e do neonato. 


Portanto, faz-se necessário considerar os riscos e prognósticos para que haja uma 


intervenção precoce, assim como a implantação de medidas preventivas. 
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Resumo  
O presente trabalho tem como objetivo apresentar e discutir as principais 
implicações socioambientais decorrentes dos processos de desertificação no Brasil 
e em alguns locais no mundo. Para isto, foram realizados levantamentos 
bibliográficos nos bancos de dados da Science direct e da Capes, além de 
levantamentos em outras fontes. Foram selecionados livros e periódicos, os quais 
foram submetidos a análise e utilizados na produção. Os resultados apontam para 
uma preocupação geral sobre o processo de desertificação no Brasil e no mundo. 
No Brasil os problemas maiores estão nos núcleos de desertificação nos estados do 
Piauí, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Problemas estes que estão 
ligados às práticas agrícolas que compromete os solos degradando-os e deixando 
os mesmos improdutivos. No âmbito mundial foram selecionadas três áreas para 
discussão, a China, o Irã, o continente africano e Portugal. Em ambos os casos as 
preocupações são as mesmas, sempre centrada no avanço das áreas susceptíveis 
a desertificação e os problemas socioambientais já existentes e os que poderão 
aparecer no futuro. Destacam ainda as preocupações politicas, sempre destacado 
as ineficazes ações governamentais. Os Problemas estão sempre centrados na 
queda da produção agropecuária que, consequentemente, acarretará na diminuição 
de alimentos e fuga da população rural para os centros urbanos. 
 
Palavras-chave: ambiente, degradação e produção de alimentos. 
 
INTRODUÇÃO 
 


A desertificação é apontada como um dos problemas socioambientais que 
atingem distintas regiões em todo mundo, produzindo enormes áreas desativadas 
que consequentemente, acarretam crise econômica às comunidades atingidas 
(MORALES, 2005).   


Antes de qualquer discussão teórica ou prática envolvendo os problemas 
ligados a desertificação deve ser feita uma explicação distinguindo os conceitos de 
desertificação, arenização e a desertização, visto que, segundo Conti (2008) estes 
temas causam dificuldades para correta utilização termológica.  


De acordo Sampaio et al. (2003) e Conti (2008) a desertificação deve ser 
compreendida como a degradação dos solos das regiões áridas, semiáridas e 
subúmidas secas do mundo decorrentes de ações antrópicas e/ou de causas 
naturais. Diferentemente da arenização processo pelo qual há o retrabalhamento 
dos depósitos arenosos frágeis pouco ou não consolidados, resultado do dinamismo 
da água e do vento, afetando assim, regiões de clima úmido (DUARTE & FILHO, 
2005). 


Também utilizado para designar degradação da terra o termo desertização é  
interpretado como o aumento das paisagens e características tipicamente desérticas 
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em áreas semiáridas ou subúmidas, devido a ação dos seres humanos (CONTI, 
2008). 


Levando em consideração as próprias definições dos processos de 
degradação do solo observa-se que o clima é o fator pelo qual delimita as regiões de 
ocorrência de tais processos de degradação. A desertificação ocorre nas zonas 
secas do planeta, conhecidas por baixos índices pluviométricos e má distribuição, 
podendo ser precipitadas de forma intensa em um curto espaço de tempo, 
acompanhadas de grande período seco, causando a destruição dos elementos 
férteis do solo (SAMPAIO et al., 2003; SANTOS & GALVÍNCIO, no prelo).  


Ao contrário da desertificação a arenização necessita de elevados índices de 
chuva, para deslocamento dos depósitos arenosos. Para Duarte e Filho (2005, p.4) 
“A formação dos areais, associada à dinâmica hídrica e eólica, indica que os areais 
resultam, inicialmente, de processos hídricos, e posteriormente intensificados por 
processos eólicos”. 


Diante da diferenciação do que é desertificação, desertização e arenização 
para o semiárido brasileiro o interesse recai para a desertificação. Isto por que, o 
presente escrito faz parte da fase de revisão de literatura sobre a temática da 
desertificação do projeto de extensão “Apresentando e discutindo a problemática da 
desertificação em material paradidático”.  


Diante do apresentado, este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir 
as principais implicações ambientais decorrentes dos processos de desertificação no 
Brasil e em alguns pontos no mundo. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
  


Para o desenvolvimento do trabalho foram selecionados materiais 
bibliográficos publicados em periódicos nacionais e internacionais além de livros. 
Para isto, foram utilizados os bancos de dados da Science direct, da CAPES e 
consultas avulsas sora dos bancos apontados. 
 Os materiais foram analisados e selecionados levando em consideração o 
objetivo do presente trabalho e que as produções abrangessem diferentes 
espacializações do problema no mundo 
 
RESULTADOS E DISCURSÃO 
 


Observamos que as questões ambientais aqui apresentadas possuem em 
comum o acarretamento de graves problemas sociais, como perda de solos 
agricultáveis que prejudicam de forma grave a economia, principalmente o sustento 
das famílias que perdem parte ou completamente suas terras, naquelas regiões 
atingidas por estes processos de degradação.  


No Brasil temos a presença dos processos de desertificação na área do 
semiárido nordestino que apresenta clima tropical semiárido com características de 
níveis de precipitação baixos, sendo agravados seus problemas por estas chuvas 
serem concentradas em pouco período de tempo e espaço, entretanto as regiões 
afetadas ou susceptíveis a desertificação no Brasil se estende até o Norte de Minas 
Gerais (SAMPAIO et al., 2003).  


O aumento da deterioração do meio natural da região semiárida brasileira 
ajuda no agravamento dos processos de desertificação já que esta área do país tem 
suscetibilidade a este processo de degradação. Brasileiro (2008, p.48.) destaca que 
“Um dos motivos do aceleramento dos impactos ambientais na região semiárida do 
Nordeste brasileiro está relacionado ao crescente processo de desertificação 







encontradas nessa região”. Com isto, fica evidente a importância que este tema tem 
na região.  


As atividades agropecuárias de forma desordenada destaca como a principal 
fonte de agravo do processo de desertificação na região nordeste do Brasil. Neste 
contexto, Brasileiro (2008), Saboia e Oliveira (2012), Santos e Galvíncio (no prelo) 
destacam que o desenvolvimento de atividades como agropecuária, principal 
atividade econômica na região Nordeste, os proprietários das terras começam com o 
desmatamento do bioma caatinga seguido das práticas agrícolas e logo depois 
inicia-se o processo de degradação do solo. Vale destacar que segundo Sampaio et 
al., (2003) para ser decretado estado de desertificação, além da redução da 
produtividade das terras deve haver impactos econômicos e sociais nas 
comunidades. No Brasil destacam os núcleos de desertificação de Cabrobó 
(Pernambuco), Irauçuba (Ceará), Gilbués (Piauí) e na região do Seridó do Rio 
Grande do Norte. 


No âmbito mundial temos alguns exemplos de regiões que tem características 
físicas parecidas com o semiárido brasileiro e apresentam casos de desertificação 
que causam também vários transtornos como é o caso dos núcleos de 
desertificação da China. Cheng e Tang (2005) apontam que o processo de 
desertificação na China vem apresentando níveis preocupantes de impactos sociais. 
Segundo os mesmo autores as ações do governo voltada para o combate da 
desertificação não estão surtindo os efeitos esperados e o país precisa produzir 
alimentos para fornecer a grande população que cresce a cada ano. Forçando 
assim, o estado a tomar providências efetivas o mais rápido possível. 


Em outras partes do planeta são registrados casos parecidos de degradação 
das terras que se tornam cada vez mais responsáveis pela redução de alimentos, é 
o que vem acontecendo no continente africano, o qual possuem áreas que sofrem 
com secas constantemente. Essa característica de clima seco em algumas partes 
torna ainda mais difícil o abastecimento de alimentos aos cidadãos de muitos países 
do continente, os quais chegam a ter escassez de alimentos básicos à sua 
subsistência. Agrava-se com a desertificação, que a mais de dez anos está sobre o 
sinal de alerta da Organização das Nações Unidas (ONU) como umas das principais 
causas socioambientais na redução de alimentos na região citada (DARKOH, 1998, 
D´ODORICO et al., 2012). 


A exploração continua e intensa de solos agricultáveis, combinado com o 
grande crescimento populacional que ocorre nos países da África só auxilia para que 
a cada dia os agricultores tenham de produzir mais tendo ou não possibilidade de 
conseguir essa melhora na produção. O acelerado crescimento populacional, 
concomitantes com alta densidade populacional e a rápida urbanização, implica 
crescente demanda por mais terras para a produção agrícola, bem como a madeira 
para combustível, porque há mais indivíduos para se alimentar. Entretanto é preciso 
salientar que o aumento da população não é o único motivo que leva a degradação 
dos solos africanos, que tem um conjunto de fatores que reúne características 
climáticas, problemas sociais como pobreza e políticas nacionais que não resolvem 
os problemas (DARKOH, 1998; D´ODORICO et al., 2012). 


No Irã, país que segundo Santos e Galvíncio (no prelo) possuem regiões 
vulneráveis a desertificação devido às extensas regiões sobre climas secos, as 
pressões populacionais sobre os recursos ambientais vem proporcionado o avanço 
das áreas sobre processo de desertificação. Para Amiraslani e Dragovich (2011) nos 
próximos anos o Irã passará por sérios problemas na produção de alimentos para o 
consumo interno e exportação e, consequentemente, fuga da população do campo 
para as cidades. 







Na Europa a atenção está centrada em Portugal. Neste país parte de sua 
porção sul e sudeste encontra-se sobre alto risco de susceptibilidade a 
desertificação e se medidas não forem tomadas, rapidamente, corre-se o risco da 
expansão das áreas de alta susceptibilidade, além da aceleração dos processos em 
cursos acarretando para este território danos na produção de alimentos e 
consequentemente danos sociais, econômicos e culturais (ROSARIO, 2004).   
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Diante da síntese apresentada nota-se que as preocupações dos problemas 
ambientais ligados ao processo de desertificação não está concentrado no Brasil. 
Estas preocupações variam em diferentes territórios nacionais, principalmente nos 
países sobre as condições climáticas favoráveis à desertificação. Vale salientar que 
os condicionantes climáticos não são os únicos responsáveis, alia-se a este fator o 
processo de manejo das terras. Medidas de mitigações devem ser implantadas 
urgentemente evitando danos maiores dos apresentados atualmente. 
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INTRODUÇÃO 


 


Este projeto de pesquisa realiza atualmente um levantamento das fontes bibliográficas 


produzidas acerca do tema. O mesmo está vinculado ao projeto maior apresentado pelo 


Prof. Ms. Reinaldo Forte Carvalho, intitulado “ASPECTOS DA MAGISTRATURA 


NA AMÉRICA PORTUGUESA (XVII-XVIII)”, que faz uma analise da produção 


historiográfica acerca das concepções do direito e da justiça colonial portuguesa no 


contexto da sociedade de Antigo Regime. O objetivo central do projeto propõe assim, 


promover o levantamento bibliográfico das diversas obras produzidas acerca da 


temática. Especificamente, busca-se produzir seleção de catálogo acerca das fontes 


bibliográficas sobre o tema; realizar a descrição acerca das obras selecionadas; 


promover analise sobre a bibliografia pesquisada. Como resultado parcial contribui-se 


para uma melhor compreensão sobre o conhecimento historiográfico que versa acerca 


da América portuguesa colonial. Portanto, esta pesquisa visa complementar a analise 


sobre os estudo dessa área tão relevante e tão pouco conhecida: a magistratura na 


America Portuguesa nos século XVII E XVIII. 


 


Palavras-chave: Historiografia, Direito colonial, Cultura Jurídica.    


 


 



mailto:wagnerconradolopes@hotmail.com

mailto:reinaldoforte@yahoo.com.br






CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA 
CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA 


 
Joacy da Silva Pereira (Discente/UPE); Lucas Cavalcanti (Professor/UPE); Roseli Freire de Melo 
(Pesquisadora/EMBRAPA) 
 


Resumo 
Apesar de conter uma das maiores reservas de água doce do planeta, o Brasil sofre grandes 
problemas de escassez em muitas de suas regiões. Neste sentido, as tecnologias de captação da água 
de chuva se destacam por captar a água precipitada e armazenar direcionando-a para o consumo 
humano, animal e para a agricultura, suprindo as necessidades do homem do campo. As 
dificuldades encontradas para implantação das tecnologias estão relacionadas a questões políticas 
além de questões climáticas e morfológicas de cada de região. O objetivo desse trabalho foi analisar 
algumas das referidas tecnologias com vistas às necessidades de sua implementação. Foram 
selecionados 3 tipos diferentes de tecnologias  de captação da água de chuva: Barragem 
Subterrânea, Cisterna Calçadão, Barreiro para uso em Irrigação de Salvação. Para cada uma destas 
tecnologias foram analisados os seguintes aspectos: construção, itens necessários para construção, 
capacidade de armazenamento, destinação da água e restrições. As tecnologias analisadas 
mostraram-se como ótimas alternativas de captação da água de chuva tendo como considerações 
preços, materiais e locais de construção para um bom desempenho.  
Palavras-chave: Segurança Hídrica, Captação da Água de Chuva, Tecnologias.  


 


Introdução 


Ao decorrer das décadas o fator seca, vem atormentando o povo que vive em regiões áridas 


e semiáridas, a exemplo daqueles que vivem no Nordeste do Brasil, que sempre sofreram e sofrem 


até hoje grandes consequências com a chegada do período de escassez que é causado por esse 


fenômeno natural. Se pararmos para analisar a seca, veremos que ela é um fenômeno cíclico natural 


e não um fenômeno causado pelo ser humano que, contudo, é agravado pela má gestão dos recursos 


hídricos. Deste modo, se procurarmos nos adaptar a esse fenômeno teremos a partir daí o ponto 


chave para solucionar os problemas causados pela seca. 


Neste sentido, os problemas causados pelo fator seca vem sendo amenizados, principalmente 


a falta da água para o consumo humano e animal e para a produção de alimentos. Com a criação e o 


desenvolvimento de tecnologias de captação da água de chuva o ser humano vem tendo alternativas 


de convívio com a seca que sempre foi um causador de problemas para o mesmo. 


O presente trabalho teve como objetivo analisar algumas das referidas tecnologias com 


vistas às necessidades de sua implantação. 


 


Material e Método 


 O trabalho está sendo desenvolvido na UPE, campus III, departamento de geografia, situada 


no município de Petrolina-PE, o trabalho irá analisar as tecnologias de captação e armazenamento 


de água da chuva tendo como intuito informar e descrever o desempenho de cada tecnologia. Foram 







selecionadas 3 diferentes tipos de tecnologias para captação da água de chuva: Barragem 


Subterrânea, Cisterna Calçadão e Barreiro para uso em Irrigação de Salvação. 


 As dificuldades encontradas para implementação dessas tecnologias estão relacionadas a 


questões políticas e as questões climáticas e morfológicas de cada região. Entretanto, as referidas 


tecnologias tem se mostrado como ótimas alternativas de captação da água de chuva, sobretudo se 


considerarmos preços dos materiais de construção e locais para implementação para um bom 


desempenho das mesmas. 


 


Resultados e Discussão 


Barragem Subterrânea 


 De acordo com MELO, et al. (2011) “barragem subterrânea é toda estrutura que objetiva 


barra o fluxo de água da chuva que escoa na superfície e dentro do solo, através de uma parede 


construída transversalmente com relação ao sentido das águas, cuja escavação vai até a camada 


impermeável, e revestida com lona plástica”. O objetivo da lona plástica é barrar o fluxo da água e 


favorecer seu acúmulo dentro do solo formando assim um lençol freático por toda área. Na 


literatura há indícios de que uma das primeiras barragens subterrâneas foi construída no Rio Grande 


do Norte, em 1887, em propriedade particular (BRITO et al., 1989); 


 A Barragem Subterrânea é uma tecnologia viável e de fácil construção, os custos de 


construção de uma barragem subterrânea variam a depender do comprimento, tamanho e 


profundidade da parede que vai até a camada impermeável ou que varia a depender das questões 


climáticas de cada região. Esses custos também levam em consideração a construção da cisterna de 


captação da água de chuva precipitada no telhado da cisterna ou que escoam pela superfície do solo 


e é captada através de uma tubulação adaptada ao sangradouro, a construção do poço amazonas que 


além de ser um armazenador da água do lençol freático da barragem subterrânea e que também 


serve como dessalinizador da área em casos de salinidade que é uma questão muito rara devido a 


escolha da área também é levado em consideração. 


 Para a construção de uma barragem subterrânea leva-se em consideração alguns parâmetros 


importantes como por exemplo: área de construção, qualidade e textura do solo, salinidade, 


declividade do terreno que deve ter no mino 2% a 4% e profundidade da camada impermeável que 


na região do nordeste vareá de 1,5 m a 4,5 m. Segundo (SILVA et al,. 2007) aconselha-se que de 


preferência “a construção de uma barragem subterrânea seja feita em solos aluviais com 


profundidade da camada impermeável de no mínimo, 1,5 m a 4, m, textura grossa e declividade 4%, 


para proporcionar maior extensão no armazenamento da água”.  







           


 


 


Cisterna Calçadão 


 Cisterna é uma tecnologia de captação da água de chuva que tem como objetivo armazenar a 


água captada pelos telhados das residências nos períodos de precipitações de chuva, essa água por 


ser limpa é destinada ao consumo familiar. 


 Com a necessidade de desenvolver uma tecnologia que também captasse água da chuva para 


irrigar a terra cultivada e matar a sede dos animais de pequeno e médio porte, foi desenvolvida 


então uma cisterna e um calçadão ao lado, onde a água da chuva cai e escorre para dentro da 


cisterna DIACONIA (2008) (Fig. X). Desenvolveu-se a Cisterna Calçadão que também tem como 


objetivo captar e armazenar água de chuva de uma forma mais concentrada e precisa. 


 De acordo com DICONIA (2008, p.12): 


A cisterna deve ser localizada em um espaço plano, próximo à área de produção, 


com uma distância media de 50 metros de árvores, preferencialmente com uma 


declividade de no mínimo 20 cm, ficando o reservatório na parte mais baixa. O 


calçadão é retangular e tem 210 m quadrado de área com declividade mínima de 20 


cm dos dois lados. O buraco deve ser cavado com 7 m de diâmetro e 1,6 m de 







profundidade. 


  


 Com o desenvolvimento dessa tecnologia foram criados e implantados projeto como o 


P1+2- Programa uma Terra e Duas Águas. Como objetivo estratégico o programa visa garantir 


acesso e manejo sustentável de terra e da água, promovendo a segurança alimentar (produção 


animal e vegetal) por meio da construção de processos participativos da população rural (BRITO et 


al. 2007. p.67). 


Figura X. Cisterna Calçadão. 


 
Cisterna com Calçadão ao fundo. Fonte: 


 


Barreiro para uso em Irrigação de Salvação 


 Assim como a barragem subterrânea e a cisterna calçadão o barreiro para uso em irrigação 


de salvação também é uma tecnologia de captação da água de chuva que escoa na superfície do solo 


o mesmo tem como objetivo irriga as culturas no período de estiagem. As dificuldades encontradas 


para a implementação da tecnologia estão relacionadas a topografia da área que não pode ter menos 


de 2% de declividade para a  construção do mesmo outro problema que encontra-se após a 


construção do barreiro é a perda de água por evaporação e infiltração, porém para solucionar esse 


problema é construída uma parede no meio do barreiro no sentido vertical com uma tubulação por 


baixo para a transferência da água de um lado para o outro, essa água é distribuída para a área de 


plantio. A quantidade de água distribuída para a área de plantio varia conforme o tamanho da 


mesma. A parede construída no meio do barreiro no sentido vertical e dividindo-o em dois 


compartimentos reduzirá o espelho de água que consequentemente diminuirá a perca de água por 


evaporação e infiltração (BRITO et al. 2007, p.161). 


 O barreiro é dividido em três partes Área de captação (AC) que é uma micro bacia 







hidrográfico, que tem a finalidade de coletar a água de chuva através do escoamento na superfície; 


Tanque de armazenamento (TA) é o reservatório de terra, que pode ser construído na forma 


semicircular, destinado a armazenar a água escoada pela área de captação; Área de plantio (AP) é a 


área de cultivos de alimentos destinados para o consumo de seres-humanos ou animais. 


 


Barreiro de uso em irrigação de salvação (esq.) (Foto: Arquivo Embrapa Semiárido). 


 


 


Tabela 1: Matérias para construção de uma barragem subterrânea 


Material de construção Unidade Quantidade 


Lona plástica, largura de 4 cm m 100 


Tela de arame, tipo galinheiro. m 30 


Cimento (saco de 50 kg) un 6 


Areia grossa m³ 2 


Brita 2 m³ 1 


Mão de obra 


Retro escavadeira/Enchedeira  
Horas/máquina 


8 


Trabalhador rural Homem/dia 20 


Pedreiro Diária 1 


Servente Diária 5 


   


Fonte: SILVA et al, (2007) 
 


Tabela 2: Custos e matérias para construção de uma cisterna calçadão 
Fonte adaptada: DIACONIA (2008).  


Material de construção Unidade Quantidade Valor unitário 
(R$) 


Valor total 
(R$) 


Cimento Saco 85 23,8 1.530,00 
Impermeabilizante Quilograma 06 


 
  


Arame 12 Quilograma 45 5,23 235,35 







Ferro 6,3 milímetros Quilograma 27   
Arame 18 Quilograma 0,5 6,4 3,02 


Joelho 100 milímetros Unidade 1 3,45 3,45 
Tampa Unidade 1   


Tijolo comum Unidade 2500 0,32 800,00 
Ferro 08 milímetros Quilograma 51   


Cadeado Unidade 1   
Cal Lata 1 1,93 1,93 


Cano 100 milímetros Metro 2 7 14,00 
Peneira Unidade 2   
Areia Lata 900   
Brita Lata 60   


Cano de 75 milímetros Metro 1 6,5 6,5 
Total     


 


 


Tabela 3: Especificações das atividades necessárias à construção do barreiro para uso em irrigação 
de salvação, considerando a AC e o TA com vegetação de caatinga e AP cultivada anteriormente. 
Fonte adaptada: SILVA et al. (1981) 


Especificações Unid. Quant. 


Destocamento, limpeza do TA e remoção da primeira camada de solo (0,20) H/T* 2 


Abertura da primeira e segunda vala (volumes de solo + 135 m³ H/T 4 


Tubo condutor de água, PVC rígido, engate rápido. m 18 


Instalação do tudo condutor H/D** 5 


Tubo PVC para manejo de água m 18 


Escavação do caixão do TA (barreiro), volume de solo (2.035 m³) e 


movimento de terra para construção da parede (volume: 2.645 m³)  


H/T* 65 


Construção dos diques laterais (500 m) e dos drenos coletores de água (600 


m) 


H/T* 4 


Construção do sangradouro (volume do solo = 30 m³) H/T* 1 


Aração e gradagem da AP H/t*** 12 


Sulcamento da AP H/t* 4 


* H/T = Hora trator de esteira      ** H/D = Homem/dia     ***H/t = Hora trator de pneu. 


 


Tabela geral das tecnologias de captação da água de chuva, com item, preço, capacidade de 
armazenamento de água, destinação de água e restrições. 


 
ITEM 


CAPACIDADE 
DE 


ARMAZENAME
NTO DE ÁGUA 


 
DESTINAÇÃO 


 
RESTRIÇÕES 


 
 
 


 
 
 


 
 


Consumo de 


Áreas de solos de textura fina  e rasos 
com profundidade menor que 1,5m e 
declividade menor que 2%, áreas de 







Barragem 
Subterrânea 


 
1.000.000 L/ 2 ha 


animas e produção 
de alimentos 


salinidade. 


 
Cisterna Calçadão 


 
52.000 L 


Consumo familiar, 
animas e produção 


de alimentos 


Proximidades de arvores. 


Barreiro para uso 
em Irrigação de 


Salvação 


3.000.000 L/3,8 ha Produção de 
alimentos 


Áreas com profundidades menos que 1 
m e com declividade menor que 2% 


cm. 
 
 


Conclusões 


 Das tecnologias de captação da água de chuva estudadas todas mostraram-se como boas 


alternativas de subsistência perante o período de estiagem, porém cada uma tem sua área de atuação 


o que favorece o seu melhor desempenho. De todas as tecnologias estudadas a cisterna calçadão 


mostrou-se como uma melhor alternativa por destinar sua água captada para três finalidades, água 


para o consumo família (beber, cozinhar, lavar e tomar banho), água para o consumo animal e para 


produção de alimentos. Além disso, a Cisterna Calçadão destacou-se perante as outras por ter a 


implementação do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) que é um projeto de convívio com o 


semiárido, que pretende assegurar à população rural o acesso à terra e à água (BRITO et al., 2007). 
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Introdução: O diabetes mellitus (DM) e a hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) destacam-se pelos altos índices de mortalidade, internações e dificuldade 
de aceitação pelos portadores. A educação em saúde permite ao paciente a 
percepção e reflexão destas doenças. Participando de atividades educativas, o 
indivíduo pode ter voz ativa no processo de cuidados e ter opções de acordo com 
sua enfermidade e de cada tratamento proposto. Objetivos: Implantar um 
programa de orientação sobre a prática de hábitos saudáveis no controle das 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) para usuários que frequentam o 
Centro de Convivência Vó Pulú, em Petrolina-PE, ampliando seus conhecimentos 
sobre os aspectos relacionados a HAS e DM. Método: O projeto está sendo 
executado com frequentadores no Centro de Convivência Vó Pulú, em Petrolina-
PE. Inicialmente foi realizado um roteiro de entrevista semi-estruturada e uma 
anamnese dos indivíduos, além da avaliação da pressão arterial, glicemia e índice 
de massa corpórea. Foi aplicado também um teste para avaliar o conhecimento 
destes sobre HAS e DM e com isso embasar atividades educativas. Resultados 
parciais: O grupo é formado por 16 indivíduos, sendo 11 mulheres e 5 homens, 
com idades que variam de 53 a 94 anos. Dentre estes 10 são hipertensos e 4 são 
diabéticos. Os resultados obtidos puderam auxiliar a identificar quais as carências 
no conhecimento dos usuários e norteá-los a um planejamento de estratégias e 
ações educativas sobre medidas preventivas. Os mesmos relatam extrema 
satisfação com as atividades educativas, demonstrando apreço pela equipe e 
atenção que recebem. 


 


Palavras-chave: educação em saúde; hipertensão arterial sistêmica; diabetes 


mellitus. 
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RESUMO: Educação e Saúde são dimensões da vida humana, por vezes separadas, mas que 
precisam andar juntas na defesa de hábitos saudáveis como a prática de exercícios físicos, 
alimentação saudável, sustentabilidade, bem como a prevenção aos traumas no trânsito. O 
estudo tem como objetivo construir conhecimentos, relações e ações que fortaleçam a busca 
de vida mais saudável. Trata-se de um relato de experiência extensionista, com resultados 
parciais, tendo como público alvo estudantes do 6º ano do ensino fundamental, pertencentes à 
Escola de Aplicação Vande de Souza Ferreira da UPE, Petrolina/PE, faixa etária de 10 a 12 
anos. A fim de avaliar o impacto das atividades educativas, anteriormente a sua realização, 
foram realizadas coleta e análise de dados antropométricos e de frequência de consumo 
alimentar (QFA) dos alunos que concordaram em serem avaliados, cujo total foi de 74 alunos 
das três turmas existentes (A, B e C). Nas atividades educativas foram abordados, até o 
momento, temas como hábitos saudáveis e educação no trânsito, envolvendo todos os alunos 
das diversas turmas do 6º ano, totalizando 120 participantes. A análise parcial dos dados 
coletados chamou atenção para os valores do diâmetro sagital o qual mostrou que mais de 7% 
dos avaliados possuem risco de doenças cardiovasculares. Através da análise do QFA, 
verificou-se alto índice de preferência por alimentos de alta densidade calórica e pobre em 
nutrientes, elevando o risco para doenças cardiovasculares. O alto índice encontrado pode 
estar associado ao sedentarismo e ausência de hábitos saudáveis nessa população, reforçando 
a relevância do presente trabalho. 
 
Palavras chaves: educação; saúde; sustentabilidade; alimentação saudável. 
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Com relação ao consumo alimentar, no século XX, houve muitas mudanças na 
estrutura familiar que influenciaram o padrão alimentar. Para os adolescentes, 
esse comportamento está ligado ao grupo etário ao qual fazem parte,sendo 
comum a omissão de refeições, o consumo de alimentos de alto valor energético, 
a ingestão precoce de bebidas alcoólicas e a prática de restrições dietéticas. A 
investigação sobre consumo de alimentos é tema de grande importância para a 
saúde pública, pois contribui para fundamentar políticas de alimentação e nutrição 
e a elaboração de guias alimentares e recomendações. Além disso, estudos 
epidemiológicos que analisam a ingestão alimentar têm fornecido evidências 
sobre a importância da dieta na etiologia de diversas doenças.As práticas 
alimentares são destacadas como determinantes diretos dessa relação doença e 
a educação nutricional sendo abordada como tática a ser seguida para que a 
população tenha uma alimentação mais saudável e, dessa forma, um peso 
adequado.O estudo visa verificar o consumo de energia e macronutrientes de 
adolescentes da escola de Aplicação. Trata-se de um estudo de corte transversal 
com 462 adolescentes da faixa etária de 10-15 anos de idade de ambos os sexos 
matriculados em 2013. Os métodos para a coleta dos dados de consumo 
alimentar são o recordatório 24 horas, sendo aplicado dois recordatórios para 
cada adolescente, um representando a dieta em dias habituais e o segundo um 
dia atípico.Os dados sobre os alimentos consumidos na dieta serão 
transformados em nutrientes, utilizando-se tabelas de composição química de 
alimentos.O estudo encontra-se em fase de coleta de dados. 


Palavras-chave:  Ingestão alimentar; adolescente; saúde. 
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Introdução: As informações a cerca do estado alimentício de uma população compreende 
um elemento do diagnóstico, servindo como um subsídio para o planejamento de ações, 
cuja finalidade é desenvolver estratégias que culminem na promoção da saúde. É 
necessária uma vigilância direcionada aos hábitos alimentares, pois a partir desta é possível 
promover a qualidade de vida de um indivíduo ou comunidade, reduzindo, portanto, a 
ocorrência de doenças e complicações evitáveis. Objetivo: Verificar o padrão dietético de 
usuários de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Rosa Maria Ribeiro II, no município de 
Petrolina-PE. Materiais e métodos: O estudo foi realizado em uma unidade básica de 
saúde do município de Petrolina no estado de Pernambuco, onde foi aplicado um 
questionário impresso, Questionário de Frequência Alimentar Adaptado (QFA), que serviu 
como um norteador na coleta e elaboração dos resultados. A mostra foi selecionada de 
modo aleatório e como critérios de inclusão e exclusão delimitou-se a faixa etária acima de 
18 anos e mulheres que estavam no período gravídico-puerperal, respectivamente. 
Resultados: Foram abordados 150 usuários, dos quais 116 (77,3%) e 34 (22,7%) eram do 
sexo feminino e masculino, respectivamente. Com idade média de 40,3 e 38,7 anos cada. 
Foi possível observar que os usuários, em geral, consomem mais alimentos como arroz 
(72%), manteiga (71%), leguminosas (59,33%) e açúcar (58%), enquanto que maionese 
(32%), embutidos (29,33%) e sobremesas (22,67%) foram apontados como os menos 
consumidos dentre os grupos alimentares.  


Palavras-chave: Hábitos alimentares; Sistema Único de Saúde; Qualidade de vida. 








HISTÓRIA ANTIGA: ENSINO CRÍTICO E CRIATIVO 
 


Fabrícia Evellin Cunha Mello (Discente/UPE) 
E-mail: FabriciaEvellynCunhaMello@gmail.com 


 
Tatiana Lima (Professor/UPE) 


E-mail:  tatiana_lima_7@hotmail.com 
 


Área de Ciências Humanas 
 


Introdução: O trabalho apresentado tem o intuito de mostrar como o ensino de 


História Antiga pode ser visto de um modo diferenciado, buscando redimensionar 
o ensino de história. Muitas vezes esse ensino tem sido visto de um modo 
desfavorecido e “sem graça”, porque não se tem utilizado os meios mais 
dinâmicos de se chamar a atenção dos discentes. O objetivo é realmente mudar a 
mentalidade do aluno que perde o interesse nas aulas de História Antiga, muitas 
vezes por sempre querer temas mais atuais ou voltados para a sua realidade, 
porém eles acabam não percebendo que as civilizações Grega e Romana 
formaram uma grande base dos pensamentos que se tem atualmente. Os 
métodos utilizados procuram desenvolver o interesse e a prática de pesquisar 
recursos didáticos referentes à História Antiga, em especial vestígios históricos 
clássicos. Neste sentido, documentos da antiguidade clássica são analisados, 
contextualizados historicamente, e adaptados de formas lúdicas e críticas pelos 
estudantes.   


Palavras chaves: História Antiga; ensino lúdico, recursos didáticos.  
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RESUMO 


A crescente exploração do meio ambiente de forma inadequada, principalmente nas bacias 
hidrográficas ocasiona progressivamente o desequilíbrio geoambiental, cabendo à 
geomorfologia Fluvial estudar sobre a dinâmica hidrogeomorfológica, bem como dos 
fatores que influenciam no seu desequilíbrio. Neste sentido, o presente trabalho teve o 
objetivo de mostrar a contribuição que a bacia hidrográfica tem para a preservação dos 
recursos hídricos bem como atenuação dos processos geomorfológicos adotado-a como 
unidade de planejamento e gestão ambiental. Desse modo, para alcançar o objetivo 
propostos da pesquisa foi realizados levantamentos bibliográficos, de diversas fonte 
bibliográficas que contribuiram para análise e discussão do trabalho. Neste sentido, pode-
se constatar que se tratando de uma unidade geográfica de suma relevância para os estudos 
hídricos, as bacias geográficas definidas como uma área de captação da água das chuvas, 
separadas por divisores topográficos, ou seja, por se tratar de um sistema aberto no qual 
abragem deteminados ecossistema onde a interação dos componentes da natureza pela 
troca de energia e matéria, proporciona o entendimento desta dinâmica, de suas relações e 
interações a partir da análise sistêmica e integrada da paisagem, tornando uma unidade de 
planejamento e gestão ambiental de vital importância para as pesquisas e planejamento 
socioambientais. Por fim, os estudos de ambiente fluvial tem dando uma melhor 
compreensão da dinâmica  e da produção e organização do espaço geográfico a partir da 
aplicação da análise e avaliação do sistema fluvial  sistematicamente. Diante disto, 
medidas conservacionistas podem ser adotadas para contribui no planejamento e na gestão 
ambiental deste sistema.   
Palavras-Chaves:  
 


INTRODUÇÃO 


Como uma unidade geográfica de grande importância nos estudos hídricos as 


bacias hidrográficas apresentam grande dinâmica e complexidade nos ciclos da natureza e 


na transformação da paisagem, pois suas águas atuam continuamente no modelado do 


relevo. As águas que escoam tanto pelas vertentes quanto pelo leito dos rios promovem 


erosão, transporte e sedimentação de materiais sólidos, incluindo os dissolvidos na água. 


De acordo Christofoletti, (2002, Apud. MURGEL; REZENDE, p.72) numa visão 


geomorfológica, uma bacia hidrográfica é um sistema aberto, complexo e organizado, 


composto por uma grande quantidade de componentes interativos, capazes de intercambiar 


informações com seu entorno e capazes ainda de adaptar sua estrutura interna como 


consequência destas interações. 







Desse modo, as bacias hidrográficas enquanto sistemas abertos tornam-se 


importante unidade de planejamento e de gestão ambiental através da troca de energia e 


matéria constantemente no seu interior ou exterior, no qual é possível verificar os 


desequilíbrios ambientais existentes nos diversos ecossistemas.  


Neste sentido, Silva et.al. (2005) nos lembram de que a bacia hidrográfica, tem sido 


utilizada como unidade de estudo e planejamento, devido à facilidade de interação da 


paisagem visível do meio biofísico, que engloba os subsistemas natural e construído, com 


os agentes sócio-organizacionais, subsistemas socioeconômico e produtivo, responsável 


pela modelagem da paisagem ao longo do tempo. 


Durante muito tempo, os estudos geomorfológicos se caracterizaram por uma 


abordagem regional, desenvolvendo pesquisas de caráter descritivo dos elementos físicos. 


Mas, com os estudos realizados por geógrafos físicos europeus, com destaque para a 


morfodinâmica do geógrafo francês Jean Tricart, houve muitas contribuições para os 


estudos da dinâmica do espaço geográfico, sobre a ótica sistêmica e integrada da paisagem. 


Neste sentido, a crescente exploração ao meio ambiente de forma inadequada 


ocasiona progressivamente o desequilíbrio ambiental na superfície terrestre. Sabe-se que o 


elevado crescimento populacional das cidades ribeirinhas tem contribuído 


significativamente para disseminação dos impactos ambientais, como a falta de 


saneamento básico, a poluição dos rios, a devastação da mata ciliar, a erosão do solo e o 


consequente assoreamento dos rios.  


Conforme Cunha (2008) os desmatamentos indevidos, não controlados pela legislação, e 


o crescimento de áreas urbanas sem nenhuma condições de manter as áreas verdes, para permitir o 


equilíbrio do ciclo hidrológico, sem uma infratura que tenha saneamento básico adequado, são 


exemplos de impactos indiretos, oriundos da bacia de drenagem e que causam a degradação dos 


canais.  


Diante disso, o processo de urbanização nas diversas cidades ribeirinhas tem 


contribuido para sérios problemas socioambientais ao redor de uma bacia hidrográfica, por 


falta de um planejamento nos serviços públicos, principalmente o de saneamento básico 


que direcione os caminhos adequados para que não possa trazer consequências para 


gerações futuras. Com base nisso Kayser (2009, p.17) enfatiza que “também nas zonas 


rurais há problemas como o desmatamento, a destruição de nascentes, a erosão, os resíduos 


da mineração e o uso de pesticidas”.  


Este trabalho tem o objetivo de apresentar 


 







 


MÉTODO  


Para tanto, foi adotada uma metodologia para alcançar os objetivos com a 


realização de levantamento bibliográfico das principais obras voltadas à importância da 


bacia hidrográfica como uma ferramenta de análise sistêmica tendo-a como subsídio os 


estudos da geomorfologia fluvial.  Neste ponto Cunha (2008) enfatiza que ao longo do 


tempo, rios e canais têm mudado de fisionomia, e os estudos dessas mudanças têm sido 


domínio da Geomorfologia Fluvial. Nesse sentido, os rios devem ser examinados sob a 


ótica das bacias de drenagem, uma vez que refletem a forma de uso do solo e sua dinâmica, 


além de considerar as dimensões temporal e espacial.  


A partir da leitura da realidade geográfica em uma perspectiva sistêmica das fontes 


levantadas foram feita uma discursão acerca da relevância de adotar as bacias hidrográficas 


como unidade de planejamento e gestão ambiental, mostrando a  contribuição que a mesma 


pode dar para avaliação e análise da dinâmica hidrogeomorfológica bem como do uso e 


ocupações nas encostas, por diversas atividades socioeconomicas. 


 


RESULTADOS E DISCUSSÃO 


Devido a metamorfose do espaço geográfico, por meio das atividades humanas, que 


têm proporcionado certas modificações do ambiente, trazendo graves consequências para 


os seres vivos, inclusive para o próprio homem. Estas modificações, nas últimas décadas, 


têm aumentado numa velocidade muita rápida, condicionadas pela necessidade de 


consumo e produção da sociedade capitalista contemporânea, que necessita de sérias 


intervenções na natureza, infelizmente, muitos daqueles que promovem tais intervenções 


(Estado e empresas) não tem consciência das consequências que o uso inadequado dos 


recursos naturais tem levado ao desequilíbrio geodinâmico.   


Por esse motivo as grandes transformações que ocorrem no espaço geográfico (de 


ordem econômica, social e ambiental), numa velocidade tão rápida e em escalas temporais 


de períodos curtos, tem levado os geografos físicos a valorizar mais os estudos de detalhe 


do que aqueles de abrangência regional. 


Devido o papel importante da ação antrópica na contribuição para a intensificação 


do uso do solo, bem como a modificação das condições naturais dos rios. Essas práticas 


inadequadas nos últimos anos, só tende de intensificar ainda mais os problemas ambientais 


no decorrer das bacias hidrográficas como desmatamento, poluição, erosão e o 


assoreamento nos rios. 







Em síntese, a poluição associada com a erosão será eficientemente controlada se a 


própria erosão o for. Isso vai depender de boas práticas conservacionistas e adequado 


manejo do solo para redução dos processos erosivos e, consequentemente, fazendo da 


poluição um problema de menor importância. A humanidade é muita afetada pela erosão 


do solo, por se tratar de um grande problema que tem uma relação direta com a escassez de 


alimentos e com a fome: a poluição não é mais que uma palavra emotiva (BERTONI; 


NETO, 2010). 


Diante dessas perspectivas, a poluição ocupa um lugar de destaque, visto que a 


contaminação da água contribui para a diminuição da mesma para o consumo humano, 


além de disseminar doenças, pois anualmente morrem milhões de pessoas decorrentes da 


contaminação hídrica. Embora muitas soluções sejam buscadas em esferas governamentais 


e em congressos mundiais, no dia-a-dia todas as pessoas podem colaborar para que o 


sistema hidrológico de uma bacia seja mantido em equilíbrio, a partir da conservação, 


economia e o uso racional dos recursos naturais.  


Desse modo, a Geomorfologia fluvial com dedicação aos estudos da dinâmica 


fluvial, no qual  “interessa-se pelo estudo dos processos e das formas relacionadas com o 


escoamento dos rios” (CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 65), tem sido fundamental para a 


Geomorfologia, na compreensão melhor das modificações causadas pela ação humana nos 


cursos d’água, como também no entendimento das relações existentes entre os canais 


fluviais e os processos geomorfológicos atuantes.  


Como também pode-se destacar a sua importância para a Geografia, tendo o espaço 


geográfico como seu objeto de estudo, ou seja, a relação sociedade e natureza no todo. E a 


partir, dos seus estudos a Geomorfologia Fluvial, tem corroborado para a Geografia na 


compreensão do espaço geográfico, tendo como ponto de partida análise pretéritas e atuais 


das bacias de drenagem, pois, se trata de um sistema físico, ou seja, um sistema aberto que 


predomina a troca de energia e matéria, tanto recebe como perde.  


Dessa forma, a Geografia tem buscado auxílios em seus diversos ramos, devido as 


transformações/modificações ocorridas no espaço geográfico ou espaço da humanidade, 


relacionados com a degradação dos recursos naturais, tais como o desmatamento, o mau 


uso do solo, que intensifica a erosão dos solos e o assoreamento dos rios, ocasionando 


mudança na dinâmica fluvial. 


 


CONSIDERAÇÕES FINAIS 







Numa visão integrada da paisagem, as bacias hidrográficas constituem-se como o 


principal elemento de estudo para o planejamento e gestão ambiental, por que se trata de 


um sistema aberto no qual a interação dos fatores abióticos e bióticos é visível tanto no seu 


interior ou no seu entorno, contribuindo para análise do equilíbrio geodinâmico.  


Portanto, a Geomorfologia Fluvial torna-se uma grande aliada da Geografia dando 


aos geógrafos uma melhor compreensão da morfodinâmica e da produção e organização do 


espaço geográfico a partir dos estudos sobre a dinâmica hidro-geomorfológica, bem como 


os fatores que influenciam no seu desequilíbrio.  


Enfim, o planejamento e gestão ambiental nas bacias hidrográficas são 


importantíssimos para adotar medidas conservacionistas para proteção dos recursos 


naturais de modo sustentável, para que num futuro pouco distante não traga perigosas 


consequências para a natureza e para a própria sociedade.  
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Introdução: A inatividade física representa um dos principais fatores de risco 
para o desenvolvimento e prevalência de doenças crônicas não-transmissíveis, 
como o diabetes e a hipertensão arterial sistêmica. Estima-se que em 2020 estas 
serão responsáveis por 75% das mortes em todo o mundo.  Diante disso, a 
prática regular de atividade física está associada à redução da morbimortalidade 
por essas doenças. Nesse contexto, para a elaboração de estratégias de atenção 
a saúde, se fazem necessários indicadores que possam mensurar os níveis de 
atividade física da população. Objetivo: Avaliar a prática habitual de atividade 
física de usuários do SUS na Unidade Básica de Saúde Rosa Maria Ribeiro II, no 
município de Petrolina-PE. Método: Trata-se de um projeto piloto onde foi 
aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) com os usuários 
da referida unidade, sendo estes classificados em Suficientemente Ativos 
(realizam ≥ 150 minutos de atividade e ≥ 5 dias na semana) ou Insuficientemente 
Ativo, quando não alcançam essa marca. A seleção da amostra foi aleatória, com 
qualquer usuário maior de 18 anos, sendo excluídos os indivíduos com alguma 
necessidade física especial ou em período gravídico-puerperal. Resultados: A 
amostra compreendeu 150 usuários, sendo 116 (77,3%) do sexo feminino e 34 
(22,7%) do sexo masculino, com idade média de 40,3 e 38,7 anos, 
respectivamente. Quanto ao nível de atividade física, 79,9% dos usuários 
classificados como Suficientemente Ativos foram do sexo feminino. Observou-se, 
que mulheres de meia-idade apresentam uma vida mais ativa do que homens de 
mesma faixa etária. 


Palavras-chave: sistema único de saúde; atividade física; fatores de risco; 
doença crônica. 
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O advento da modernidade, que marca o inicio do século XX, propagara através da 


imprensa um modelo a ser introduzido pela sociedade brasileira, nesse paradigma os 


aspectos “civilizador”, “higiênico” e “progressista”, são tidos como ideais. Almejavam não 


apenas um espaço urbano moderno, mas adoção de práticas e comportamentos 


considerados civilizados. O Brasil sofreu influências em muitos aspectos, inclusive, no 


capitalismo industrial, com a implantação desse, foi preciso ocorrer à cisão entre o tempo 


de trabalho e o tempo livre. Essa divisão ocasionou a necessidade de um ambiente de 


sociabilidade para ocupar o tempo que se tornaria livre, e paralelamente, induzisse as 


práticas do lazer moderno. Para tanto, é preciso entender que as sociedades possuem 


necessidades vitais, para satisfação das mesmas, constroem, alteram e organizam os 


espaços.Sendo esses, definidos pelos grupos sociais, através de representações, ou seja, 


construções de sentidos para justificar as ações de um grupo. Nessas circunstâncias, o 


presente trabalho analisa o processo de modernização em Petrolina-PE, enfatizando os 


hábitos de lazer e sociabilidades da população sertaneja, tendo como fonte de investigação 


o jornal “O Pharol”– periódico de maior circulação da região. O jornal proclamava 


modificações e reorganizações dos novos ambientes de sociabilidades, como construção de 


teatro e cinema. Além de evidenciar o desempenho da filarmônica “21 de Setembro”, e do 


grupo de musicistas “Filhas de Mozart”. 
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A Caatinga é um tipo vegetacional semi-árido único, ocorrendo somente no Brasil e quase 


que exclusivamente na região Nordeste. Possui um bioma rico em espécies com potencial 


econômico  e  um  elevado  número  de  plantas  são  notoriamente  consideradas  como 


medicamentosas de uso popular, sendo vendidas folhas, cascas e raízes. Entre as espécies 


comumente  utilizadas  pela  medicina  popular,  o  Croton  blanchetianus, popularmente 


conhecido com marmeleiro, é utilizado via oral para inchaço, dor de estômago, diarréia e 


vômito. Neste contexto o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do tempo de 


extração sobre o rendimento do óleo essencial de marmeleiro. As folhas foram coletadas 


nos  meses  de  Setembro  a  Novembro  de  2012,  em população  natural  da  Caatinga  na 


comunidade Caiçara, município de Petrolina-PE.  Para todos os tratamentos e repetições, 


foram  colocadas  100  gr  de  biomassa  fresca  para  secar  à  temperatura  ambiente. Os 


tratamentos  foram  diferentes  tempos  de  extração,  em  um  total  de  3  tratamentos  e  4 


repetições. Os tratamentos foram: T1 – 2hs, T2 – 3hs e T3 – 4hs. Para a extração dos óleos 


essenciais  foi  utilizado  o  processo  de  hidrodestilação  em  aparelho  de  Clevenger.  As 


variáveis  analisadas  foram:  peso  da  biomassa  seca,  rendimento  de  óleo  essencial  e 


umidade. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística utilizando-se o software 


SISVAR ®, pelo teste de média de Tukey (α 5%). Não houve diferença estatística entre os 


tratamentos para todas as variáveis analisadas. Isso indica que para se obter um rendimento 


considerado de óleo essencial pode-se utilizar o tempo mínimo de 2 horas de extração. 


PALAVRAS-CHAVE: Croton blanchetianus; ÓLEOS ESSENCIAIS; PLANTAS 
MEDICINAIS.
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O resultados parciais do projeto de extensão tem como proposta promover a realização 


de um curso sobre História e fotografia na Universidade de Pernambuco – UPE Campus 


Petrolina.. A perspectiva conceitual utilizada neste projeto é de discutir os 


procedimentos teóricos e analíticos acerca da História e Imagem e da produção da 


fotografia como elemento final dessa prática contemporânea. O estudo da fotografia 


como documento da história social e cultural de uma dada sociedade tem proporcionado 


uma reflexão sobre os vários fatos da história contemporânea como elemento de uma 


era hipervisual que possibilita o estudo de diferentes formas de leituras e interpretações 


através das imagens produzidas ao longo do período histórico. O curso de História e 


fotografia pretende promover o conhecimento o processo de evolução e 


desenvolvimento tecnológico da imagem ou de sua reprodutibilidade técnica por meio 


dos vários mecanismos aperfeiçoados ao longo do tempo histórico (BENJAMIM, 1994; 


166). Na parte prática do curso será realizado várias atividades com os alunos do curso 


que vão desenvolver oficinas com alunos da rede publica de ensino da cidade de 


Petrolina, voltadas para coleta de fotografias antigas, e a reprodução de novas imagens 


da cidade de Petrolina pelos alunos a partir de uma abordagem do fazer cotidiano que 


através de uma câmera na mão, uma idéia na cabeça e um olhar aguçado pela lente da 


maquina, retrataram rostos e corpos de inúmeras pessoas em clichês fotográficos.   
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(INTRODUÇÃO): Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de desenvolver o hábito de 


leitura, escrita e produção textual por meio de uma prática pedagógica na qual os gêneros 


textuais sejam utilizados como recursos nas aulas de Língua Portuguesa. Valorizar a 


importância dos gêneros textuais encontrados no dia a dia inserindo-os no contexto da sala de 


aula. Através da utilização dos gêneros textuais na prática pedagógica os educandos 


compreenderam a leitura como uma construção social. Fizeram leituras e comentários 


gerando discussões de grupos e produziram seus próprios textos. Os alunos identificaram 


efeitos de ironia e de humor em textos jornalísticos, efeito de sentido decorrente do uso da 


pontuação e de outras notações, da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Com o 


auxilio dos gêneros textuais foi possível à compreensão e interpretabilidades de propagandas, 


quadrinhos, charges, anúncios etc. Houve reconhecimento do seu uso no dia-a-dia. Aguçou a 


curiosidade e interesse em assuntos da atualidade favorecendo para a reflexão dos educandos 


quanto à relevância dos gêneros textuais na pratica social. (METODOLOGIA) A partir da 


escolha do tema proposto foi realizada uma abordagem qualitativa e descritiva por meio da 


realização de oficinas pedagógicas utilizando os gêneros do cotidiano (FUNDAMENTAÇÃO 


TEÓRICA): O apoio teórico está fundamentado nos conceitos-chaves, letramento, prática 


pedagógica; Gêneros textuais, e práticas sociais. (CONCLUSÃO): Por meio da prática 


pedagógica fazendo uso dos gêneros textuais, foram desenvolvidas atividades com o 


propósito de facilitar o entendimento quanto aos gêneros utilizados por eles no dia a dia 


como: propagandas, quadrinhos, charges, anúncios dentre outros. Foi possível identificar 


ainda aspectos importantes como: estimulo ao hábito de leitura, reconhecimento das 


características dos textos e autonomia como sujeito-leitor, além de oferecer subsídios para 


analises posteriores. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho de pesquisa teve como principal objetivo compreender a 
importância da contação de história na formação do leitor. O ponto inicial desta 
pesquisa deu – se a partir da análise do projeto desenvolvido na instituição 
escolar. A metodologia utilizada foi à qualitativa, que explica, analisa e interpreta o 
fenômeno que se investiga. A pesquisa bibliografia permitiu uma interligação com 
os teóricos, que trouxeram grande contribuição para a análise dos objetivos e a 
questão norteadora, na qual foi levantada a problemática dessa pesquisa. Para a 
coleta de dados foram utilizadas a observação e a entrevista semiestruturada, 
com a coordenadora e a professora da sala de aula selecionada. Percebe – se a 
importância da leitura para a formação do leitor, tornando-o um sujeito critico e 
reflexivo. Por meio da contação de história, o professor poderá despertar nos 
seus alunos o gosto pela leitura, possibilitando aos educandos compreenderem a 
realidade em que vivem. Para que o individuo faça a leitura das palavras, torna – 
se necessário ter noção da leitura do mundo, que antecede a leitura das palavras. 
Conclui – se que a narração de história auxilia no processo de formação da 
criança leitora, mas isso somente será possível com ajuda da família e da escola, 
que desempenham um  papel fundamental nesse processo. 
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RESUMO  


 
Este trabalho é um relato de experiência referente ao Subprojeto Alfabetização e 
Letramento: Uma Prática Social Contínua, do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID), da CAPES, convênio com a UPE - Campus Petrolina, 
do curso Pedagogia, que tinha como objetivo interferir no processo de alfabetização 
e letramento dos alunos do Programa de Aceleração da Aprendizagem (PAAI) da 
Escola Municipal Santa Terezinha. O PIBID é direcionado para a formação do 
professor, nesse sentido, procura se articular a educação superior com a educação 
básica. Alfabetizar e letrar crianças com idade acima de 8 anos e repetentes foram 
desafios enfrentados pelos bolsistas na escola. Buscou-se Soares (2009), Tfouni 
(2002) para fundamentar a concepção de alfabetização e letramento. A metodologia 
utilizada foram o diagnóstico das dificuldades de leitura e escrita, a seleção dos jogos 
educativos e material pedagógico, como o, bingos de letras, de sílabas e de 
palavras, jogos de memória, material dourado; roda de leituras orais, histórias lidas e 
reproduzidas, contação de história, ditado de números. Os resultados obtidos 
atenderam aos objetivos propostos neste estudo, constatou melhor desempenho 
escolar dos alunos que foram assíduos e participativos nas aulas de reforços, foi 
registrados também os problemas da infrequência e da evasão alunos.  
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RESUMO 


 


Introdução: A percepção da imagem corporal e os sentimentos de insatisfação 
podem influenciar negativamente a vida geral das pessoas, seu desempenho 
profissional e o relacionamento interpessoal. A distorção compreende a 
percepção do próprio corpo como mais pesado ou maior do que ele realmente 
é, sobretudo após a comparação com modelos de beleza ditados e 
preestabelecidos pela mídia.  Objetivo: Verificar o estado nutricional, 
percepção e satisfação da imagem corporal, de estudantes do sexo feminino 
dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição da Universidade de 
Pernambuco(UPE), Campus Petrolina. Metodologia: Trata-se de um estudo 
transversal com participação de 174 meninas (acima de 18 anos), onde a 
percepção da imagem corporal foi obtida por auto-avaliação, usando escala de 
silhuetas corporais (ESC); para análise da satisfação corporal, foi aplicado o 
Body Shape Questionnaire – BSQ (COOPER et al, 1987), um teste de 
autopreenchimento com 34 perguntas para serem respondidas segundo uma 
legenda. Quanto à avaliação nutricional, as meninas foram classificadas de 
acordo com o índice de massa corpórea (IMC) e circunferência abdominal 
(CA).  Resultados: De acordo com a ESC 63,2%(110) se consideram 
eutróficas e 5,8%(10) como obesas. Quanto ao BSQ, 52,3%(91) estão 
insatisfeitas com sua imagem corporal e 1,7%(3) estão gravemente 
insatisfeitas. Levando em conta a classificação do IMC, observamos que 
69,54%(121) são eutróficas, estando de acordo com a ESC, e 1,15%(2) tinham 
obesidade grau II. Na CA, cerca de 67,24%(117). Conclui-se que apesar do 
alto índice de eutrofia muitas se consideram insatisfeitas com sua imagem 
corporal. 
 
Palavras- chaves: Estado nutricional; Percepção da imagem corporal; 
Universitárias. 
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O presente trabalho tem por objetivo aliar reflexões teóricas a prática de pesquisa, 
evidenciando a importância dos documentos históricos para promover a 
valorização da história local.  


O periódico O Pharol, circulou durante 74 anos no Vale do São Francisco, sendo 
um divulgador de novas ideias, valores, tentando concretizar os anseios de 
modernidade, enfatizado em suas edições. Este documento possibilita para os 
discentes pensar a função do historiador, trabalhar com a interpretação das fontes 
permitindo ainda a valorização das suas referências históricas locais, 
possibilitando a abordagens de temas políticos, sociais e econômicos na primeira 
metade do século XX. 


A pesquisa foi realizada a partir do processo de catalogação do Jornal O Pharol, 
que se encontra em avançado estagio de degradação, sendo fotografadas as 
edições de 1920-1940, posteriormente organizada e dividida as digitalizações, 
percebeu-se em suas edições, uma mudança na estrutura do jornal, de seu 
cabeçalho, na distribuição das notícias. As discussões realizadas através da 
monitoria da disciplina de Introdução aos Estudos Históricos e a leitura 
bibliográfica do próprio projeto fundamentaram teoricamente a produção desta 
pesquisa. 


A discussão fonte/documento, como a investigação da mesma promove uma 
reflexão da posição do professor/pesquisador mediante a estes documentos. Está 
sendo então confeccionado um cd para disponibilizar e divulgar uma fonte 
riquíssima para quem tem interesse em estudar aspectos da região nas primeiras 
décadas do século XX. 


Palavras-chave: o Pharol; documentos; história local. 
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RESUMO 


 


 


Introdução: A razão da transição demográfica mundial, mudanças no padrão 
de morbimortalidade devido a problemas nutricionais e a presença do 
sedentarismo são riscos para o desenvolvimento de doenças crônicas não 
transmissíveis. Desta forma, um programa de incentivo à prática de atividade 
física e alimentação saudável é necessário para o controle desses fatores, 
além da aferição da composição corporal que propiciam parâmetros para 
avaliar a efetividade dessa intervenção. Objetivo: Contribuir para a promoção 
de hábitos de vida saudável através de ações de estímulo à atividade física entre 


usuários do SUS da cidade de Petrolina-PE. Metodologia: Estudo realizado com 
36 (64,3±10,17anos) usuárias da unidade de Atendimento Médico 
Especializado, Bernardino Campos Coelho, Petrolina/PE. Os participantes 
contaram com palestras de incentivo a prática de atividade física e, para o 
acompanhamento dos efeitos destas, foram realizadas duas avaliações 
trimestralmente do Índice de Massa Corpórea (IMC), Circunferência abdominal 
(CA) e Percentual de Gordura (PG%). Resultados Parciais: Na primeira 
avaliação, observou que com relação ao PG% a maioria das avaliadas foi 
classificada como excelente (47,2%), sendo que não houve resultados para 
ruim e muito ruim. No IMC boa parte está enquadrada em sobrepeso (41,6%) e 
apenas 27,8% eutróficos. Para a CA notou-se que 75% estão com 
circunferência ≥88. Na segunda avaliação: o PG% teve 33,3% como excelente 
e novamente não houve resultados para ruim e muito ruim. No IMC o 
percentual de eutrófica aumento para 30,6% permanecendo 41,6% sobrepeso. 
Na CA houve uma redução da circunferência com 66,7% ≥88. 
 
 
Palavras- chave: Qualidade de vida; Composição corporal; Idosos. 
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RESUMO 


Atualmente, o município de Petrolina faz parte do pólo fruticultor do Vale do São 
Francisco. Neste sentido, os solos irrigados podem ser degradados caso não ocorra um 
manejo adequado. Entender, a geomorfologia do local pode contribuir para tais feitos. 
Neste contexto, o trabalho aqui apresentado está sendo desenvolvido na UPE, campus 
III, departamento de geografia, situada no município de Petrolina-PE, o presente 
trabalho teve como objetivo analisar os impactos geomorfológicos causados pelo 
sistema de irrigação do Projeto Bebedouro localizado no município de Petrolina-PE. O 
sistema de irrigação do perímetro esta em operação desde 1969. A irrigação é uma 
pratica agrícola das mais antigas, cujo objetivo é supri as necessidades de água das 
plantas com uma quantidade adequada, no momento oportuno para o seu completo 
desenvolvimento. O perímetro irrigado Projeto Bebedouro é constituído por uma rede 
de canais revestidos; rede essa alimentada com água bombeada do rio São Francisco e 
entregue as parcelas por sulcos. O perímetro vem passando por sérios problemas tanto 
econômicos como ambientais. Os problemas ocasionados pela captação e drenagem 
incorreta da água acabam provocando sérios problemas ambientas. O perímetro irrigado 
Projeto Bebedouro está localizado na margem esquerda do rio São Francisco, no 
município de Petrolina – PE, região do Vale do São Francisco, a cerca de 45 km da 
cidade. 


Palavras-chaves: Irrigação. Dreno, dinâmica geomorfológica. 


 


INTRODUÇÃO 


 


A irrigação é uma pratica agrícola das mais antigas, cujo objetivo é supri as 


necessidades de água das plantas com uma quantidade adequada, no momento oportuno 


para o seu completo desenvolvimento. É a pratica considerada “sinequa non” para a 


manutenção da agricultura em regiões semiáridas do mundo, tal como a maior parte do 


Nordeste Brasileiro. Os sistemas convencionais de irrigação com baixa eficiência de 


aplicação pouco tem se adequado as características do semiárido, onde a economia de 


água é o fator crucial para a manutenção da agricultura (MENDOÇA et al,. 2004). 







O perímetro irrigado Projeto Bebedouro está localizado na margem esquerda do rio São 


Francisco, no município de Petrolina – PE, região do Vale do São Francisco, a cerca de 


45 km da cidade. O perímetro vem passando por sérios problemas tanto econômicos 


como ambientais. 


O sistema de irrigação do perímetro esta em operação desde 1969. É constituído por 


uma rede de canais revestidos; rede essa alimentada com água bombeada do rio São 


Francisco e entregue as parcelas por sulcos. Estações auxiliares de recalque em função 


complementar de fornecimento de água secundários do sistema (SALAZAR, 1985). 


O modelo de irrigação por gravidade tem gerado um baixo índice de produtividade, que, 


em unção do mau funcionamento da rede de canais de drenagem, tem contribuído para o 


descontrole e desperdício da água e salinização do solo comprometendo a qualidade e 


produtividade do plantio (FRANCA, 2008); 


O objetivo desse trabalho é relacionar a geomorfologia e os impactos causados pelos 


processos erosivos, ocasionados pelos sistemas de irrigação e drenagem utilizada pela 


agricultura local. 


 


MATERIAL E MÉTODO 


Para obter os objetivos almejados foi adotado o método fenomenológico que buscou 


analisar os fenômenos por meio da descrição, baseado em levantamento bibliográfico 


(de diversas fontes), bem como de campo seguindo os seguintes procedimentos: com a 


máquina fotográfica foi realizado registros fotográficos da paisagem estudada para 


analisar os processos geomorfológicos atuantes e com o aparelho receptor de dados 


GPS (Sistema de Posicionamento Geográfico) foi coletada as coordenadas geográficas 


para utilizar-la na localização da área que esta sendo estudada. 


 


RESULTADO E DISCUSSÃO 


Devido à localização em clima árido, a depressão sertaneja possui estrutura cristalina do 


período pré-cambriano cujo mesmo sofreu processos de intemperismo físico e erosão 


diferencial denominada como pediplanação que é a união de superfícies erosivas, 


onduladas, e vales estreitos e vertentes dissecados. 


A área apresenta embasamento metamórfico com algumas instruções de rochas 


plutônicas representadas por afloramentos e morros que aparecem em certos locais. 







Os solos da área são compostos de materiais de deposição recente sobre rocha 


metamórfica da era pré-cambriana principalmente micaxisto, quartzo e gneiss ácidos 


(SALAZAR, 1992); 


O projeto Bebedouro apresenta solos profundos de superfície arenosa (areia) com 


transição gradual para subsolo franco arenoso e franco-argila-arenoso leve, mosqueado 


abundante e concreções brandas de ferros, também pedregoso, argiloso que se 


encontram nas lagoas ou depressões. 


Solos de declives mal drenados, profundos, de superfície arenosa com transição brusca 


para subsolo de textura pesada e fortemente cimentado. 


 


CONCLUSÕES 


O perímetro irrigado Bebedouro vem passando por diversos problemas, que estão 


relacionados ao mau uso do solo e suas características topográficas, que vem sendo 


bastante afetada pela ação do homem. Os solos estão expostos em diversas áreas do 


perímetro que contribui para que haja erosão. E ainda conta com uma grande 


participação do sistema de drenagem que tem o papel fundamental nesse processo, onde 


a água drenada acaba erodindo o solo, consequentemente ocasionando a diminuição da 


produtividade do mesmo e contribui para o assoreamento e contaminação do rio, 


transportando os fragmentos e resíduos de agrotóxicos utilizados no cultivo das 


lavouras. 


O escoamento da água acarreta vários problemas como o surgimento de ravinas e 


voçorocas, que estão presentes em diversas áreas do perímetro, ocasionado pelo 


escoamento laminar. Nos drenos ocorrem a erosão regressiva. 
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Introdução: Sabidamente, cada ano acrescentam-se 200 mil pessoas maiores de 


60 anos à população brasileira, gerando uma demanda importante para o sistema 
de saúde. Essas mudanças mostram à necessidade de modificações nas atuais 
estratégias de saúde voltadas a educação da saúde do idoso. Objetivos: 
Proporcionar educação popular em saúde para os idosos dos centros de 
referência da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho dos Bairros 
São Gonçalo e Fernando Idalino em Petrolina-PE. Metodologia: Estudo 


transversal, observacional de caráter quali-quantitativo, desenvolvido no período 
de março a dezembro de 2012. A coleta de dados foi feita mediante a aplicação 
de questionário semiestruturado antes e depois da ação educativa. Foram 
utilizados os programas Microsoft Excel e Word 2010 para consolidação dos 
dados. Resultados: Percebeu-se que esses grupos não são somente 
frequentados por idosos. Foi possível analisar que a maioria dos idosos 
participante tem algum conhecimento sobre as principais enfermidades 
acometidas na terceira idade (78,26%) e sobre os seus direitos (91,30%,). Porém, 
apenas 52,17% disseram utilizar os serviços que lhes são de direito. Os idosos 
relataram, em sua maioria (86,95%), possuir hábito alimentar saudável e (56,52%) 
afirmaram que praticam atividade física. Quando questionados sobre sexualidade, 
apenas 34,79% afirmaram ter vida sexual ativa. Conclusão: Tais afirmações 


demonstram a importância que possui as políticas educativas como forma 
promotora de saúde e fortalecimento do ser cidadão consciente de seus direitos. 
Reforçando assim, a idéia de saúde da pessoa idosa como algo amplo que inclui 
a interação entre a saúde física, a saúde mental a capacidade funcional. 
 
Palavras-chave: saúde; envelhecimento; qualidade de vida. 
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1 INTRODUÇÃO 


      


Idoso é definido no Brasil como o individuo com 60 anos ou mais, já aqueles 


que estão acima de 75 anos, destacam-se por apresentar um declínio funcional 


acentuado, muitos se tornando fragilizados. 


     As estimativas sobre o ritmo do incremento da população são as mais 


variadas, havendo unanimidade em torno da previsão de que a população idosa 


crescerá mais rapidamente do que a população em geral. As taxas de 


crescimento as correspondentes ao contingente de 65 anos ou mais, embora 


oscilem, são as mais elevadas, podendo superar os 4% ao ano entre 2025 e 


2030(IBGE,2011). Em 2008, enquanto as crianças de 0 a 14 anos correspondem 


a 26,47% da população total, o contingente com 65 anos ou mais representa 


6,53%. Em 2050, a situação muda e o primeiro grupo representará 13,15%, ao 


passo que a população idosa ultrapassará os 22,71% da população total. Em 


Petrolina, entre os anos de 2008 e 2009, o aumento  da população de idosos 


residentes foi de 4,95% (DATASUS,2012). 


   Esse envelhecimento populacional cursa com o aumento de doenças 


crônicas e condições que podem levar a incapacidade funcional, essa podendo 


ser definida como “a inabilidade ou a dificuldade de realizar tarefas que fazem 


parte do cotidiano do ser humano e que normalmente são indispensáveis para 


uma vida independente na comunidade” (Yang Y, George LK, 2005), junto a isso 


vem também à mudança do cenário epidemiológico do país. O grupo dos idosos 


sabidamente apresenta uma grande carga de doenças crônicas e incapacitantes, 


quando comparado a outros grupos etários (Lima-Costa et al. 2003; Lima Costa et 


al, 2003b; Caldas 2003.) 


  O declínio na capacidade funcional requer adaptação física, emocional e 


social para os pacientes e suas famílias (Carbin, 2003; Williams, Williams, Craff 


ET al.,2002).Diante disso, é necessário na prática de cuidados que tenha uma 


abordagem global, interdisciplinar e multidimensional, que leve uma conta a 


grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais (Ramos,2002) que 


influenciam a saúde dos idosos e a importância do ambiente no qual está 


inserido,já que o Idoso consome mais serviços de saúde.  


Historicamente a população brasileira vem passando por grandes mudanças 


demográficas. A população idosa crescerá mais rapidamente do que a população 







em geral. Sabidamente a cada ano acrescentam-se 200 mil pessoas maiores de 


60 anos à população brasileira, gerando uma demanda importante para o sistema 


de saúde (MS, 2005). De 6,3% da população total em 1980, as pessoas com 60 


anos e mais passarão a 14% em 2025 (Ramos ET al., 1993). Junto a isso vem 


mudando também o cenário epidemiológico do país. As doenças infecciosas que 


respondiam por 46% das mortes em 1930, em 2003 foram responsáveis por 


apenas 5% da mortalidade, dando lugar às doenças cardiovasculares, aos 


cânceres, aos acidentes e à violência. Há ainda tidas entre as dez principais 


causas de doença no Brasil, em 1998, o diabete, a doença isquêmica do coração, 


a doença cérebro - vascular e o transtorno depressivo recorrente (BH, 2006). 


Segundo a Organização Mundial de Saúde, até o ano de 2020, as condições 


crônicas, definidas frequentemente como condições clinicas ou problemas de 


saúde com sintomas associados ou incapacidade que exigem tratamento 


prolongado(BRUNNER e SUDDARTH,p.137,vol.1,11ªed.),serão responsáveis por 


60% da carga global de doença nos países em desenvolvimento (OMS, 2002). 


Mudanças mostram a necessidade de modificações nas atuais estratégias 


de saúde, a importância de maior estruturação, fortalecimento, qualificação e 


atuação das políticas públicas da atenção básica voltadas à saúde do idoso assim 


como a educação do mesmo visando um aumento da sua auto-estima e 


autossuficiência traduzindo em uma melhor qualidade de vida tal como em uma 


forma preventiva de complicações e agravos utilitários da ação dos serviços 


secundários e terciários. 


 A saúde da pessoa idosa é a interação entre a saúde física, a saúde 


mental, a independência financeira, a capacidade funcional e o suporte social 


(Ramos, 2002). Estudos demonstram que fatores sócio demográficos como idade, 


sexo, arranjo familiar e educação têm influência sobre a capacidade funcional do 


idoso (Koukouli et al,2002;Parahyba et al,2005).  Segundo a portaria do Ministério 


da Saúde (MS) nº2.528 de outubro de 2006 o principal problema que pode afetar 


o idoso é a perda de sua capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades 


físicas e mentais necessárias para a realização de atividades básicas e 


instrumentais da vida diária. 


A perspectiva de ampliar o conceito de “envelhecimento saudável”, a 


Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe ‘Envelhecimento Ativo: Uma 







política de Saúde (OMS, 2005)’. O envelhecimento Ativo é justamente envelhecer 


mantendo a capacidade funcional e a autonomia.  


Para isso, é necessária uma prática de cuidados que tenha uma 


abordagem global, interdisciplinar e multidimensional, que leve uma conta a 


grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam a 


saúde dos idosos e a importância do ambiente no qual está inserido. 


Diante do que foi relatado e observando que no município de Petrolina há 


uma grande prevalência de doenças cardiovasculares em idosos e acidentes 


vasculares, pretendemos com o presente projeto viabilizar o processo de 


intervenção através de educação popular junto à população de idosos dos grupos 


de Estratégia Saúde da Família (ESF) dos Bairros José e Maria e Gercino Coelho 


com proposito de promover à saúde do idoso para assim reduzir e procurar 


prevenir a incapacidade funcional causada por doenças crônicas e/ou outros 


fatores que provoquem a mesma. Com isto,  visa uma aspiração de qualquer 


sociedade em envelhecimento, que nada mais é que a busca de uma conquista 


social traduzida por uma melhor qualidade de vida. 


   Esse projeto tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos idosos,e 


logo,sua saúde, através de práticas educativas que levem em conta: a interação 


entre os fatores físicos,psicológicos e sociais  que influenciam na saúde dos 


idosos e a importância do ambiente o qual estão inseridos,para assim reduzir e 


prevenir a incapacidade funcional causada por doenças crônicas e/ou outros 


fatores que provoquem a mesma nos individuos da terceira idade. 


 


2 OBJETIVOS 


 


2.1 OBJETIVO GERAL 


 Proporcionar educação popular em saúde para os idosos dos Centros de 


referência da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho – SEDEST dos 


Bairros São Gonçalo e Fernando Idalino. 


 


2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


*Promover rodas de conversa, peças teatrais, fazer uso de cartazes para os 


idosos dos Centros de referência da Secretaria do Desenvolvimento Social e do 


Trabalho – SEDEST dos Bairros São Gonçalo e Fernando Idalino. 







*Realizar ações educativas, de sensibilização sobre as principais doenças 


acometidas na Velhice, sexualidade, violência familiares e direito sociais; 


*Aumentar o conhecimento do cuidador sobre o ato de cuidar de pessoas de 


idade avançada e como lidar com problemas relativos aos idosos. 


 


3 METODOLOGIA 


 


Trata-se de um estudo transversal, observacional de caráter quali-


quantitativo, desenvolvido no período de março a dezembro de 2012 em uma 


população de idosos. A coleta de dados foi feita mediante a aplicação de 


questionário semi-estruturado antes e depois da ação educativa. Foram utilizados 


os programas Microsoft Excel e Word 2010 para consolidação dos dados. O 


projeto foi realizado em três etapas: onde a primeira etapa consistiu em conhecer 


a demanda de idosos de dois grupos do centro de referência da SEDEST e 


elaborar as propostas para incrementar a adesão das práticas educativas, a 


segunda etapa em acompanhar e perceber o desenvolvimento das atividades 


educativas realizadas com os idosos dos centros de referência, e a terceira e 


ultima em avaliar os indicadores do projeto nesses dois grupos.  


Foram realizados 5 encontros com o grupo de idosos do Fernando Idalino e 


5 encontros com o grupo de idosos do São Gonçalo promovendo: rodas de 


conversa, fazendo uso de cartazes com ilustrações referentes ao tema em 


questão, apresentação em data-show e uso de vídeos relacionados aos temas. 


Foi realizada aferição de pressão e teste de HGT dando orientações de acordo 


com os resultados. Realizada ações educativas de sensibilização sobre as 


principais doenças acometidas na terceira idade (hipertensão, diabetes, 


Parkinson, mal de Alzheimer e depressão), sexualidade, violência contra o idoso, 


direito do idoso, problemas causados pela automedicação e o uso não continuo 


da medicação prescrita, a importância da atividade física e seus benefícios, 


informações nutricionais, prevenção dos agravos e quedas na terceira idade e 


sensibilizando o cuidador sobre o ato de cuidar de pessoas da terceira idade e 


também como lidar com problemas relativos aos idosos.  


Durante os encontros os idosos participantes assinaram o termo de 


consentimento livre e esclarecido e responderam um questionário semi-


estruturado com 4 questões de cunho sócio-cultural e 16 questões que envolviam 







os temas abordados, obtendo-se uma amostra de 23 idosos. Ao final das 


atividades educativas, no ultimo encontro com uma amostra de 22 idosos, os 


presentes responderam outro questionário semi-estruturado (questionário final) 


onde categorizaram as práticas educativas e a passagem dos temas, e puderam 


realizar sugestões para aperfeiçoamento das atividades realizadas no projeto. 


 


 


4 RESULTADOS 


 


O presente estudo atendeu aos objetivos propostos, percebendo a 


necessidade  de uma educação continuada e políticas especificas ao assunto e 


melhorando a qualidade de vida dos idosos,e logo,sua saúde, através de práticas 


educativas levando em conta: a interação entre os fatores físicos,psicológicos e 


sociais  que influenciam na saúde dos idosos e a importância do ambiente o qual 


estão inseridos, reduzindo e prevenindo a incapacidade funcional causada por 


doenças crônicas e/ou outros fatores que provoquem a mesma nos individuos da 


terceira idade. 


A média de idosos que participaram dos encontros no São Gonçalo foi de 


11,2 (contendo 17 idosos no 1º encontro, 10 no 2º e 3º encontro, 9 no 4º encontro 


e 10 no último encontro). A média de idosos que participaram dos encontros no 


Fernando Idalino foi 13,8 (contendo 12 idosos no 1º encontro, 21 no 2º encontro, 


14 no 3º encontro, 10 no 4º encontro e 12 no último encontro). De acordo com a 


frequência de ambos os bairros foi possível perceber que a maioria dos 


participantes dos grupos é do sexo feminino, tendo a presença, totalizando todos 


os encontros em ambos os bairros, de três idosos do sexo masculino. A idade dos 


idosos variou de 46 a 84 anos e a média dos participantes foi de 61,45 anos. 


Apesar de média os incluir na definição de idoso utilizada no Brasil, a qual diz que 


idoso é todo individuou com idade acima de 60 anos, percebe-se que esses 


Centros não são somente freqüentados por idosos.  


A esses idosos foi questionada a existência ou não do conhecimento deles 


acerca das principais doenças que acometem a idade e 18 deles, 78,26%, 


afirmou ter o conhecimento de quais eram essas enfermidades já 5, 21,74%, 


declararam não conhecerem. No que se trata do uso dos remédios 6 idosos 


declararam fazer uso de remédio por conta própria ou indicação de terceiros, mas 







em sua maioria, 17 deles, 73,92%, eles afirmaram não utilizar nessas 


circunstâncias.  Afirmações que demonstram a importância que possui as 


políticas educativas como forma promotora de saúde. Ainda, quanto a 


medicamentos, foi abordado o fator uso contínuo e 15 pessoas, 65,21%, afirmou 


fazê-lo, no entanto, 8 pessoas, 34,79%, relataram não fazer uso contínuo. Os que 


deram resposta afirmativa destacaram como enfermidades mais frequentes para 


esse uso a Hipertensão Arterial sistêmica e diabetes, respectivamente.  


Foi assunto em questionamento também a sexualidade, assunto tido como 


tabu principalmente entre pessoas com mais idade. Dos 23 idosos, 8 deles, 


34,79%, afirmaram ter vida sexualmente ativa e 15 idosos, 65,21%, disseram não 


mais possuí-la. A frequência de acontecimento dessa vida sexual entre os que 


afirmaram possuí-la apareceu como sendo maior semanalmente com 5 


afirmações, cerca de 62,50%, quanto a frequência semestral, quinzenal e mensal 


tiveram 1 afirmação para cada. A sexualidade na velhice é um tema pouco 


discutido pelos profissionais de saúde, pouco conhecido e tampouco 


compreendido pela sociedade e pelos próprios idosos. Ao contrário do que se 


pode pensar, a velhice é uma idade como qualquer outra no que se refere à 


vivência do amor e à questão da prática da sexualidade.13 


Outro assunto extremamente ligado a essa população é a violência com 


que podem ser atingidos. Tendo em vista esse assunto 3 idosos, 13,04%, 


afirmaram já ter sofrido ou sofrer maus tratos contrastando com os 20, 86,96%, 


que afirmaram nunca ter vivenciado. Aos idosos são atribuídos direitos e 21 deles, 


91,30%, disseram ter conhecimento acerca desses já os demais 2, 8,70% 


afirmam não conhecê-los. No referente ao estatuto do idoso, 9 pessoas, 39,13%, 


afirmam conhecê-lo. Mais da metade dos idosos 12 deles, 52,17%, dizem utilizar 


os serviços que lhes são de direito tais como, em ordem de uso mais referido: 


transporte, preferência em filas, e, aposentadoria e medicamentos são usados 


igualmente. No Brasil, considerando a diversidade das leis, o idoso deveria estar  


com seus direitos assegurados. As leis existem, estão em vigor e precisam ser 


cumpridas, no entanto, é necessário que os idosos conheçam seus direitos para 


que possam participar ativamente na defesa de sua própria causa.11   


A saúde de qualquer pessoa, mas, em especial, da população idosa está 


intimamente relacionada a forma com que essas pessoas se alimentam e 20 dos 


idosos, 86,95%, afirmaram possuir hábitos alimentares saudáveis tendo destaque 







como alimentos para eles intimamente ligados a isso frutas e verduras. A real 


situação nutricional da população geriátrica brasileira aponta a necessidade de 


buscar conhecer e compreender todas as particularidades que afetam o consumo 


alimentar do idoso,em cada região em que esta inserido.12  


Não bastasse a alimentação o hábito saudável deve vir associado a 


atividades físicas sendo neste ponto afirmado haver por parte de 13 idosos, 


56,52%, atividades três vezes por semana, todos os dias ou ainda duas vezes por 


semana, respectivamente.  Reforçando assim a idéia de saúde da pessoa idosa 


como algo amplo que inclui a interação entre a saúde física, a saúde mental e 


mesmo a capacidade funcional.  


No ultimo encontro, ao final das atividades educativas, foi aplicado um 


segundo questionário (questionário final) onde 22 idosos qualificaram as 


atividades prestadas e puderam fazer sugestões para aperfeiçoamento das 


mesmas. 11 dos idosos, 50%, classificaram a prática educativa como ótima e 


50% como boa. 100% destes afirmaram que os temas ficaram bem esclarecidos, 


que foram bem abordados e que as atividades acrescentaram algo que eles já 


sabiam sobre o assunto. Nenhum idoso citou sugestão para aperfeiçoamento das 


atividades mesmo sendo instigado a isso. 


Ao longo do projeto encontraram-se algumas dificuldades as quais as 


principais foram reunir os idosos de forma que eles aderissem ao projeto, a falta 


de disponibilidade para prolongar o tempo de estada no local devido ao cansaço 


dos idosos após atividade física e a compromissos pessoais. 
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1. INTRODUÇÃO 


A informação em saúde além de possuir importante papel nas políticas de saúde, 


permite a realização de ações de planejamento, prevenção, promoção e recuperação, à 


medida que forma um sistema para aquisição, organização e análise de dados necessários à 


definição de problemas e riscos para a saúde. Contribui também com a avaliação da 


eficácia, da eficiência e da influência que os serviços prestados exercem sobre a saúde da 


população bem como para a produção de conhecimento acerca da saúde e assuntos 


relacionados (BRANCO, 1996).  


Além da importância das informações obtidas pelos sistemas de informação em 


saúde - SIS, existe a obrigatoriedade da alimentação mensal e sistemática dos bancos de 


dados nacionais sendo esta de responsabilidade dos municípios, estados e Distrito Federal 


embasada em Portarias Ministeriais inclusive com suspensão de repasse de recursos 


financeiros desses entes federados. Dentre outros sistemas, o Sistema de Informação 


Ambulatorial do Sistema Único de Saúde – SIA/SUS deve ter a sua alimentação e envio 


dos dados realizados de forma sistemática e mensal (BRASIL, 2010). 


A alimentação adequada do Sistema de Informação em Saúde – SIS e a obtenção de 


informações precisas e fidedignas dependem da coleta primária de dados o que significa 


assegurar que os instrumentos de coleta como boletins de atendimentos ambulatoriais, 


fichas de notificação e investigação de agravos, declaração de nascidos vivos e óbitos, 


dentre outros, sejam adequadamente preenchidos. Sendo assim, o papel dos profissionais 


da saúde é fundamental na obtenção dos dados que irão alimentar os SIS, pois esses 


dependerão do registro das atividades desenvolvidas por cada um em seu ambiente de 


trabalho. Após o preenchimento, os dados devem ser registrados e armazenados devendo 


ser cumpridos os prazos e os fluxos preestabelecidos. O retardo na alimentação e na 







consolidação do banco de dados do SIS dificulta a produção e aplicação das informações 


(MOTA; CARVALHO, 2003). 


Diante disso, surgiu a necessidade de identificar a percepção dos profissionais de 


saúde da atenção primária do município de Sobradinho, Bahia sobre o Sistema de 


Informação Ambulatorial do SUS – SIA-SUS, o que é, qual a sua finalidade e importância. 


O atendimento ambulatorial realizado por esses profissionais são informados ao SIA / SUS 


através de códigos. As informações corretas fornecem subsídios para o planejamento e 


organização das atividades locais bem como as atividades de controle, monitoramento e 


avaliação municipais. 


 


2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GERAL 


 


Identificar a percepção dos profissionais de saúde da atenção primária do município de 


Sobradinho, Bahia sobre o Sistema de Informação Ambulatorial - SIA. 


 


2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


 


- Identificar a percepção dos profissionais de saúde sobre o que é o SIA/SUS, qual a sua 


finalidade e importância; 


- Identificar as atividades ambulatoriais desenvolvidas pelos profissionais da atenção 


primária a saúde. 


 


3. METODOLOGIA 
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de 


Pernambuco (UPE), protocolo nº 89.790 em consonância com a Resolução 196/96 do 


Conselho Nacional de Saúde (CNS, 1996).  


Visando uma maior participação e aproveitamento da equipe, as atividades 


referentes às Unidades localizadas na Zona Urbana e Rural, foram realizadas no próprio 


município com encontro estabelecido previamente e em local pré-definido.  


Com o objetivo de identificar as atividades ambulatoriais desenvolvidas pelos 


profissionais da APS foi levantada uma série histórica da produção ambulatorial do 


município de Sobradinho-BA entre os anos de 2010 a 2012 através dos dados do SIA 







disponibilizados pelo DATASUS. Isso possibilitou avaliar o que de fato estava sendo 


informado ao sistema permitindo identificação de possíveis distorções. 


Foi aplicado questionário com perguntas sobre quais as atividades ou 


procedimentos o profissional desenvolvia em sua Unidade e sobre o conhecimento destes 


sobre o que é o SIA, qual a sua importância e finalidade. Com as atividades desenvolvidas 


nas unidades informadas pelos profissionais permitiu identificar possíveis procedimentos a 


serem informados ao SIA. Assim, foi possível comparar o que os profissionais relataram 


realizar em sua atividade diária na unidade com a produção disponibilizada pelo sistema. 


Para a análise dos discursos, os profissionais foram numerados de um a oito. Foi utilizado 


o Programa Excel para tabulação dos dados. Os dados coletados foram tratados através de 


análise de conteúdo. 


 


4. RESULTADOS 
 


Dos sujeitos da pesquisa, 50% tinham entre 05 e 10 anos de formação, entretanto 


62,5% atuam há menos de dois meses na atenção básica. Apenas um profissional referiu já 


ter participado de capacitação sobre o SIA, entretanto não relatou quando. 


 As respostas cujos conteúdos harmonizavam-se na definição do que é o SIA foram 


consideradas válidas e agrupadas segundo quatro categorias: O SIA captura informações 


referentes ao atendimento ambulatorial; O SIA subsidia o processo de planejamento, 


regulação, controle e avaliação quantitativa e qualitativa das ações e serviços de saúde na 


área ambulatorial; e o SIA oferece subsídios para acompanhamento e análise da evolução 


de custos ambulatoriais. 


 Com a pesquisa observou-se que, apenas um dos profissionais percebia o SIA como um 


sistema que captura as informações referentes aos atendimentos ambulatoriais bem como 


proporciona o acompanhamento e análise da evolução de custos ambulatoriais de 


determinado município. Os outros profissionais, tanto de nível superior quanto de nível 


técnico tinham conhecimento vago ou não tinham conhecimento acerca do SIA. Como 


observado nas falas abaixo: 


Profissional 1: “Não. Ouço falar mas não sei especificamente o que é e o que 


realimente abrange”. 


  Profissional 3: “Não sei. Acredito que seja informar a situação/realidade de saúde 


de um determinado município. Através da notificação”. 







Visando conhecer os procedimentos ambulatoriais que podem ser cobrados pelos 


profissionais da atenção primária a saúde no SIA foi solicitado que os mesmos relatassem 


suas atividades diárias nas unidades de saúde sendo identificadas as seguintes para os 


enfermeiros: planejamento familiar, atendimento ao hipertenso e diabético, puericultura, 


atividades educativas em saúde, saúde da mulher, exame preventivo de colo uterino, pré-


natal de baixo risco, visita domiciliar e teste do pezinho. Para os técnicos de enfermagem: 


sinais vitais, curativos, teste do pezinho, avaliação antropométrica, administração de 


medicação, visita domiciliar, entrega de medicação, triagem em geral e para consulta pré-


natal e retirada de pontos.  


Essas informações subsidiaram a análise da série histórica da produção 


ambulatorial do município de Sobradinho, Bahia do ano de 2010 a 2012. Observou-se uma 


redução gradativa no total de procedimentos ambulatoriais realizados e apresentados ao 


SIA. Dentre as ações realizadas pelos profissionais de nível superior identificou-se que a 


coleta de material para exame citopatológico do colo uterino (preventivo) não vinha sendo 


lançado no sistema nos anos de 2010 e 2011. Não houve registro de consulta puerperal em 


2011. Outro procedimento passível de cobrança no sistema e que não foi observado na 


produção é a avaliação antropométrica onde os profissionais relataram fazer como a 


puericultura e não estavam informando. Essas ausências não representam a não realização 


do procedimento, mas pode apontar uma possível falha na inclusão no SIA.  


Analisando os procedimentos dos profissionais técnicos, as conclusões são 


semelhantes como observadas nas retiradas de pontos de cirurgias onde não houve registro 


no ano de 2011. A coleta de sangue para triagem neonatal (teste do pezinho) a qual passou 


a ser informada apenas no ano de 2012. Outros procedimentos estavam sendo lançados, 


mas tiveram uma redução considerável do ano de 2011 para 2012. 


 


5. DISCUSSÃO 


É relevante citar que antes da atividade notou-se que diversos trabalhadores que 


atuam na APS admitiram que não sabiam ou não conheciam o SIA, valendo-se ressaltar 


que a alimentação correta do SIA e a obtenção das informações de forma fidedigna 


dependem da coleta primária dos dados, mostrando a importância do conhecimento frente 


ao sistema e suas especificações (MOTA; CARVALHO, 2003).  







Pela obrigatoriedade da alimentação mensal e sistemática dos bancos de dados 


nacionais, preconizada em Portarias Ministeriais, é de suma evidência a necessidade do 


embasamento sobre o conhecimento dos procedimentos ambulatoriais que podem ser 


utilizados pelos profissionais da APS, assim como registrar as atividades ambulatoriais 


prestadas e utilizar os códigos dos procedimentos (BRASIL, 2010). Isso demonstra a 


acuidade em assegurar que os instrumentos de coleta sejam preenchidos de forma 


adequada (MOTA; CARVALHO, 2003). 


O Sistema de Informação em Saúde – SIS é definido pela OMS como um conjunto de 


componentes que atuam de forma integrada, por meio de mecanismos de coleta, 


processamento, análise e transmissão da informação necessária e oportuna para 


implementar processos de decisões no Sistema de Saúde. Dessa forma, pode ser 


perceptível para os profissionais que as informações corretas fornecerão subsídios 


importantes na implementação de políticas sociais e programas de saúde, bem como na 


reorganização e controle das ações de saúde, sendo esta uma rede integrada. 


 


6. CONCLUSÃO 


A pesquisa no município foi relevante no sentido de identificar a percepção frente à 


importância e o funcionamento do SIA, tendo em vista o papel fundamental dos sistemas 


de informações do SUS para o planejamento e organização das atividades em âmbito local, 


municipal, estadual e federal. Visto que, pôde-se perceber a necessidade de alimentação do 


sistema pelo demonstrativo da produção ambulatorial informada pelo DATASUS. 
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INTRODUÇÃO 


 


          A monitoria é uma prática de auxílio ao professor(a)-orientador(a) em atividades 


didático-científicas. Essa contribui para a preparação do aluno monitor para o exercício 


futuro da docência, assim como lhe confere aprofundamento dos conteúdos antes vistos e o 


encargo de mediar/facilitar a relação professor-aluno no processo ensino-aprendizagem.  


           Ao monitor atribui-se atuação junto ao (à) professor (a) no preparo de trabalhos 


didáticos práticos e experimentais. Referida atuação, absolutamente submetida à orientação 


do professor, respeita e preserva os princípios:  


           - da compatibilidade do aluno quanto ao nível de conhecimento e a experiência no 


componente curricular e/ou grupo de componentes escolhido;  


           - da participação nas aulas e seminários ministrados pelo professor responsável pelo 


componente curricular, visando aperfeiçoamento pessoal e efetivo acompanhamento das 


turmas;  


            - da organização e de orientação de grupos de estudos entre alunos.  


        Essa plêiade de atividades objetiva a melhor compreensão e o melhor aproveitamento 


e interesse dos alunos pelos conteúdos programáticos já ministrados na disciplina. Além 


disso, a mediação das atividades de monitoria pode contribuir para fortalecer processos 


interativos entre alunos e professor, ao longo da disciplina.  
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        O exercício da monitoria segue, pois, os ditames do Edital da instituição
1
 e a sua 


realização dá-se no tempo adequado às atividades atribuídas ao monitor, respeitadas as 


suas competências e a elaboração do Plano das Atividades na área da monitoria. Este 


trabalho diz respeito ao resultado da experiência de monitoria voluntária na disciplina 


Sociologia da Saúde para o curso de Enfermagem, na UPE. Campus Petrolina, entre abril e 


julho de 2013. 


          Montagner oferece uma definição de Sociologia da saúde: 


a Sociologia da saúde ultrapassa a ideia estrita de saúde como 


ausência de doença e também o ponto de vista médico e de outros 


profissionais da saúde; ela abarca além do corpo biológico e o 


interpreta como um espaço e um meio para a obtenção de um bem-


estar que permita ao indivíduo expressar todas as suas 


potencialidades (2008, p.).  


 


         Assim, ela insere-se no campo da Enfermagem empenhando-se na desmistificação do 


processo saúde-doença como uma visão unicamente tecnicista e o seu trabalho vai muito 


além do “curar”, mas instrui quanto à importância da prevenção e da promoção  - 


entendida a  “saúde” em sentido ampliado (como recomenda hoje o Sistema Único de 


Saúde Brasileiro- SUS).  


          A disciplina de Sociologia da Saúde é um componente obrigatório no segundo 


período do curso de Enfermagem da UPE. Campus Petrolina, compondo o ciclo 


profissional ou tronco comum do perfil curricular acadêmico. Têm como objetivos 


Proporcionar ao discente instrumentos teóricos e conceituais visando à compreensão da 


abordagem sociológica da vida social; Contribuir para a formação sociológica de 


profissionais de Enfermagem; e Identificar as perspectivas sociológicas favoráveis à 


definição de um horizonte social crítico no campo da saúde pessoal e coletiva (Objetivos 


constantes no Planejamento da disciplina de Sociologia da Saúde, encontrados, também, no 


Projeto Pedagógico do Curso). 


         Faz-se necessário, então, para a formação destes e seus desempenhos na prática 


profissional da Enfermagem a compreensão dos conceitos sociológicos estruturantes das 


relações sociais no campo da saúde como: 1. As concepções e conceitos que produzem as 


articulações entre a saúde, a doença, o corpo, o cuidado e os valores e o poder; 2. A 


diversidade e as desigualdades sociais e os processos de inclusão; 3. A formação do 


hospital e da medicina social e dos processos de medicalização das relações sociais, 


                                                 
1
 No caso, o Edital de Monitoria Voluntária 2013.1 da Universidade de Pernambuco. UPE. Campus Petrolina 


ao qual concorri  para a disciplina Sociologia da Saúde,  no primeiro semestre de 2013. 
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entendidos sob a ótica da biopolítica e do biopoder (FOUCAULT, 2007). Os conceitos 


apresentados e discutidos, no primeiro e segundo blocos da disciplina, permitem que ao 


final do curso os alunos tenham clareza sobre como a abordagem foucaultiana é, também, 


imprescindível à estimulação de uma visão crítica dos diversos meios de informações, 


conhecimentos, saberes e situações que se apresentam cotidianamente no hospital e na 


saúde coletiva e pública. 


           Em relação ao texto “Nascimento da Medicina Social” contido no livro Microfísica 


do Poder, Foucault tem por objetivo de mostrar que a Medicina que se desenvolveu no 


Ocidente é ao mesmo tempo social e individualista. 


A questão é de saber se a medicina moderna, cientifica, que nasceu em 


fins do Século XVIII (...) é ou não individual. (...). 


Minha hipótese é que com o capitalismo não se deu a passagem de uma 


medicina coletiva para uma medicina privada, mas justamente o 


contrário. (...) O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 


simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, 


com o corpo. (...). O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é 


uma estratégia bio-política (2007, p. 80). 


 


          Adianta que a Alemanha concentrou o objeto da medicina no Estado garantindo o 


corpo dos indivíduos como força de trabalho. Instituiu-se uma burocracia estatal, onde os 


médicos eram funcionários e cujos saberes, baseados na observação da morbidade,  


orientavam o plano de melhoria da saúde da população numa operação batizada de “polícia 


médica”, aplicada tanto aos médicos quanto à população em geral. 


          O segundo modelo de medicina instituiu-se na França caracterizado pela medicina 


higienista, pública, essencialmente urbana, na segunda metade do século XVIII.  Foucault 


(2007) resume os objetivos desta medicina em três momentos: o de análise das regiões 


insalubres do espaço urbano; de controle da qualidade do ar e da água, considerados como 


fonte de miasmas e doenças; e o controle da distribuição e frequência das fontes 


necessárias à vida nas cidades. A população foi esquadrinhada e controlada segundo o 


modelo da quarentena (lepra e peste) orientado pela estrutura de disciplina e controle 


militar da população pela análise do espaço e do meio ambiente. 


          Na Inglaterra predomina a medicina de assistência aos pobres e trabalhadores.  Com 


a prática da “Lei dos Pobres” emergiu uma legislação competente para o controle sobre a 


população. Esse controle implicava na união de uma assistência social à intervenção 


médica, permitindo o controle dos trabalhadores assalariados - o chamado cordão sanitário. 


Contudo, o sistema inglês realiza “três sistemas médicos superpostos e coexistentes; uma 


medicina assistencial destinada aos pobres, uma medicina administrativa encarregada do s 
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problemas gerais como a vacinação, as epidemias, etc. e uma medicina privada que 


beneficiava quem tinha dinheiro para pagá-la” (FOUCAULT, 2007, p. 97). 


           Assim, é que o estudo dos objetivos e desses objetos incita aos alunos à 


compreensão de como a medicina moderna se desenvolveu e a perceber o quanto é 


importante para o entendimento do momento atual da saúde brasileira. Questionamentos 


relacionados à comparação das políticas de saúde atuais e àquelas que eram praticadas 


durante o início e desenvolvimento da Medicina Social, colaboram para a formação de um 


aluno com criticidade ante as informações que são expostas pelos diversos meios de 


informação.                       


           O estudo da gênese da medicina social serve de base para a interpretação dos 


conteúdos dos textos que tratam da vigorosa intensificação da medicalização das relações 


sociais. Esta pode ser entendida como a capacidade de transformar as relações sociais em 


patologias, o que leva ao desencadeamento de uma série de intervenções terapêuticas. Os 


sistemas de comunicação e de especialistas sociais lançam uma gama de informações que 


instigam a auto-avaliação dos indivíduos como portadores, ou não, de enfermidades. O 


processo de auto-rotulagem acaba sendo inevitável às pessoas e aos seus grupos e tendem-


se ao sofrimento daquela ou desta doença. Muitas vezes a auto-avaliação inicia o processo 


de automedicação e/ou a entrada em um ciclo terapêutico permanente: sintoma -


diagnóstico - processo terapêutico - novo diagnóstico. As informações dadas pelos 


sistemas de especialistas nos parecem uma base para orientação, porém estamos sendo 


levados para um caminho oposto: a desorientação. Como Melucci afirma “... o imperativo 


parece ser curar a vida, em vez de vivê-la”. (MELUCCI, 2004, p. 107).  


          Tendo em vista a importância dos temas acima citados, não se pode negar a 


contribuição da Sociologia da saúde para os cursos de saúde, em especial o de 


Enfermagem, pois direciona os estudantes a uma visão mais ampla do que seja a saúde. O 


Sistema Único de Saúde indica a relação que os fatores externos possuem sobre a saúde do 


indivíduo, como por exemplo, a falta de saneamento básico ocasionando doenças. Estas 


falhas nas políticas públicas são temas discutidos pela sociologia. 


          Vê-se, então, que uma disciplina com tanto valor para o futuro enfermeiro é 


enriquecida com a participação de monitoria como agente facilitador na assimilação dos 


conteúdos e dinâmica nas aulas expositivas / participativas com o professor orientador e os 


discentes. Porém, os alunos não estão acostumados a buscar auxílio de monitoria nesta 


disciplina. Percebeu-se que alguns alunos consideram-na tão importante quanto às outras 
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disciplinas; alguns apresentam uma atenção inferior em relação a outras e muitos não há 


consideram importante de forma nenhuma no decorrer do curso. 


 


OBJETIVO 


 


          O exposto busca explorar as expectativas, as percepções e o reconhecimento dos 


alunos sobre a função e a prática da monitoria em uma disciplina predominantemente 


teórica, pois, a maioria, além das dificuldades para compreender a importância dos 


conteúdos para a formação na enfermagem não tem expectativas sobre a necessidade da 


monitoria. 


 


METODOLOGIA  


 


            As aulas de Sociologia da Saúde seguem o Cronograma da Disciplina entregue aos 


alunos logo no inicio do curso. Assim, os alunos e a monitora antecipadamente sabem o 


que vai acontecer em termos de desenvolvimento de conteúdos, dias e numero de aulas, 


avaliação e as possibilidades de dinâmicas e instrumentos didáticos.  Contudo, cada 


encontro era programado, juntamente com o professor, em um dia da semana anterior ao 


dia de aula da disciplina. Outros momentos eram destinados às leituras dirigidas dos textos 


para as aulas e aos esclarecimentos de dúvidas com a professora da disciplina. No 


interregno entre as aulas os alunos também estavam livres para atendimento destinado a 


esclarecimentos de dúvidas. As aulas eram dialogadas com a participação direta do 


professor, alunos e monitor e, algumas vezes assumia a forma de exposição ministrada por 


alunos, convidados, leitura em círculo e debates. 


          O exercício da monitoria voltava-se, também, para a preparação de equipamento 


multimídia e a organização da sala, nos dias em que os próprios discentes eram incumbidos 


da exposição da aula, nas provas, nas discussões em círculo etc., sempre com o 


acompanhamento do professor. Este mecanismo foi de grande valia para estimular o aluno 


na apreensão dos conceitos disciplinares, assim como instigar o desenvolvimento de um 


acadêmico mais desinibido e seguro em relação a sua postura na prática da apresentação 


oral. 


          O parco entendimento dos alunos sobre o que é a Sociologia, qual a sua extensão e 


alcance, seu(s) objeto(s) e suas utilidades no campo do conhecimento científico (não 
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obstante a insistência do professor em trazer o assunto à tona sempre que possível), trouxe 


dificuldades inclusive para entender a função e pertinência da monitoria.  


          Os discentes estão acostumados com atividades práticas que sempre os levam a 


quadros de doenças/saúde, ao hospital. Assim sendo houve um pouco de estranheza no 


início da monitoria, fator este que da mesma forma refletiu sobre o monitor. A estranheza 


dos alunos manifestou-se em questionar como se procedia a monitoria da disciplina, como 


a monitora poderia ajudar na facilitação do entendimento dos conteúdos, quais os métodos 


que seriam utilizados para a exposição dos assuntos? Da parte da monitora pode está 


relacionada à primeira vez desta atividade e, também, ao pouco interesse da maior parte 


dos estudantes pelo trabalho ligado a função da monitoria. Um ponto importante, que no 


início parecia fator de empecilho, foi a inexistência de laços de conhecimentos (colega, 


amiga) entre alunos e monitora.  


          No decorrer da monitoria houve uma aproximação espontânea de ambas as partes 


contribuindo para facilitar diálogos entre aluno-professor-monitor se desenvolve no 


ambiente do ensino-aprendizagem. Em algumas situações, como a correção de notas e 


dúvidas quanto aos meios de apresentação dos seminários, a monitora mediou à relação 


entre os discentes e a professora, isso contribuiu para o estimulo e a facilitação da 


expressão oral e a aquisição de conhecimentos dos assuntos trabalhados. 


          A experiência foi valiosa pela convivência com alunos de outro período.  Exposição 


disso pode ser acrescentada durante a organização da “III Mostra de Trabalhos da 


Produção Discente de Alunos da Área de Saúde da UPE. Campus Petrolina”, coordenada 


pela professora Ma. Antoniêta A. de Souza. O fato de exercer a monitoria de sua disciplina 


foi determinante para que pudesse, também, desempenhar a função de membro da Equipe 


discente de organização da III Mostra, juntamente com os outros componentes (11 


componentes) compostos por alunos do 2º, 4º e 8º período de Enfermagem. Estreitaram-se 


os laços e a confiança e aceitação melhorou significativamente (redução do 


estranhamento). 


          Durante e após o citado evento, estratégias de estímulos à fixação e ao aprendizado 


dos conteúdos como o “Grupo de Estudos” foram desenvolvidas. Porém, a procura pela 


monitoria foi mais bem acolhida pelos alunos de forma individual. Esses instantes de troca 


de informações não significaram simples agendamento de horário, mas o período 


necessário para reflexão dos alunos e que contribuía para que se sentissem mais seguros 


sobre o assunto.  Foram dois momentos de tira dúvidas com alguns alunos para: a 
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apresentação da aula pelo discente e o aprimoramento dos conteúdos tendo em vistas os 


processos de avaliação. 


          Esses atendimentos de monitoria foram realizados no campus e assumiram um 


aspecto menos formal quando realizados fora da sala de aula. A sistematização dos 


encontros visava à discussão dos assuntos considerados mais difíceis do ponto de vista dos 


alunos. Na medida do possível, sempre eram tratados de maneira que houvesse alguma 


ligação com o dia-a-dia dos discentes. Procurou-se insistir que a Sociologia mesmo 


complexa é uma ciência mais do que essencial para a formação dos acadêmicos da área de 


Saúde. 


 


DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 


 


          A monitoria de Sociologia da Saúde ainda é vista como novidade para os alunos. 


Eles parecem que não estão acostumados a tirar dúvidas com monitor nessa disciplina (não 


sabemos se é assim com outras teóricas). Mostraram-se bastante resistente na procura da 


monitora, exceto em situações em que realmente se sentiram necessitados: praticamente, 


véspera de prova ou exposição oral. Mesmo assim, um pequeno número procurou 


solucionar seus questionamentos, prevalecendo os assuntos: Interação social na vida 


cotidiana, o nascimento da Medicina Social, o nascimento do hospital e a medicalização da 


vida social. 


          Em um primeiro momento com uma aluna do curso de enfermagem que estava se 


preparando para expor a aula da semana, houve um longo período de releitura do texto, 


alternado com as dúvidas e discussão dos temas. Percebeu-se que a aluna tinha um 


conhecimento prévio do conteúdo, mas que em alguns pontos demonstrava incerteza 


quanto à interpretação correta do texto. Buscou-se fazer uma reflexão sobre a unidade do 


texto para posteriormente analisar ponto a ponto as argumentações principais. 


          Em outros instantes os alunos esclareceram suas dúvidas principalmente em assuntos 


da avaliação. A exposição destes foi realizada por tópicos e repetida quando solicitadas 


pelos alunos. Os discentes anotavam as informações e em alguns momentos expunham 


suas próprias experiências contribuindo para a apreensão do conteúdo. 


          A preocupação com os temas transversais e com a interseção de conteúdos comuns 


do Projeto Pedagógico (PPC de Enfermagem) conduziu a experienciais gratificantes. 


Durante a semana em Defesa dos Direitos Humanos, acontecida na UPE. Campus Petrolina 
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que teve como um dos locais de realização a UPE Campus Petrolina, os alunos foram 


levados pela professora de Sociologia da Saúde a uma oficina sobre as desigualdades 


sociais e os estigmas e preconceitos que perpassam o dia-a-dia da Saúde Coletiva e do 


cidadão brasileiro. Os alunos mostraram-se participativos (uma vez que questões sobre a 


estrutura de status e papéis, as desigualdades e exclusões que produzem as divisões sociais, 


constituíram assuntos já discutidos) quando questionados, ou não, e críticos quanto à 


exposição do assunto pelas instrutoras da Oficina.  


         Além deste espaço de aprendizagem, outros conteúdos foram enriquecidos em sala de 


aula pela participação de docentes da UPE especialistas em temas como a injúria e a 


calúnia, o aborto, transplantes, doação de órgãos e eutanásia. Saliente-se que, exceto no 


tema da injúria e da calúnia os alunos apresentaram o tema e abriram-se as discussões, 


extremamente pertinentes às questões comuns às disciplinas de Ética e Sociologia 


(sobretudo no Bloco II). 


          As explicitações acima referidas demonstram a contribuição de uma monitoria para 


os alunos, mas vale ressaltar que neste ínterim o monitor foi enriquecido de diferentes 


maneiras: domínio dos conteúdos trabalhados durante o semestre; exercício da oratória 


contribuindo para a possibilidade da prática da docência; aproximação de alunos de outros 


períodos; ponte de mediação entre professor e aluno; familiaridade e aprendizado 


continuado com o professor-orientador; participação em eventos relacionados com a 


prática da monitoria, entre outros aspectos positivos. 


 


CONCLUSÃO 


 


          A atividade de monitoria apresentou fundamental importância para o enriquecimento 


de vida como acadêmica e como pessoa, pois como é uma Disciplina que abrange temas e 


sistemáticas de análise para a compreensão da vida social, proporciona a “saída dos 


conteúdos” aprendidos e refletidos em aula para fora da Universidade. Além de promover 


o enriquecimento curricular do discente e a abertura de perspectivas como a 


incitação/possibilidade da prática da docência no futuro como, também, o auxílio no 


processo de ensino e aprendizado daqueles que a procuram. 
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Área: Saúde 


 
Introdução: O perfil alimentar da população está fortemente associado a aspectos 
culturais, socioeconômicos e demográficos exercendo grande influência sobre o 
crescimento, desenvolvimento e saúde dos indivíduos. Objetivo: Avaliar o comportamento 
alimentar e estado nutricional de adolescentes do sexo feminino. Metodologia: Estudo de 
corte transversal com adolescentes da faixa etária de 10-17 anos de idade do sexo 
feminino. Analisou-se a frequência de consumo do café da manhã e quantidade de 
refeições diárias, o consumo diário através do questionário de frequência alimentar e 
estado nutricional dessas adolescentes. Resultados: Foram avaliadas 418 alunas. A 
ingestão alimentar foi analisada referente à frequência da ingestão do café da manhã onde 
se verificou 42,58% sempre realizam essa refeição; 30,86% às vezes; 13,63% raramente; 
10,28% frequentemente e 2,15% nunca. De acordo com a avaliação nutricional, o índice de 
massa corporal predominante foi eutrofia com 66,33%; com relação à circunferência da 
cintura 77,22% foram classificadas normais e segundo a distribuição de gordura corporal 
58,66% obtiveram a classificação ótima. Referente à frequência alimentar, os alimentos 
consumidos diariamente com maior predominância foram: açúcar, 74,58%; arroz e 
macarrão, 92,08%; frutos e sucos de fruta, 55,39%; manteiga e margarina, 65,46%; balas e 
chicletes, 53,23% e leguminosas 70,02%. Entre os alimentos raramente consumidos se 
destacaram os ovos, 34,77%, com o consumo uma vez por semana. Conclusão: A maioria 
das adolescentes apresentaram estado nutricional adequado. A ingestão diária do café da 
manhã foi considerada alta. E a frequência alimentar mostrou uma variedade de alimentos 
e nutrientes, havendo frequência no consumo de açúcar e gordura.  
 
Palavras-chave: Alimentação; adolescente; saúde.  
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Área: Ciências Exatas/Geociências 
  
No contexto nacional a preocupação dom os recursos hídricos ganham 
dimensões jamais vista. Isto por que, vem aumentando o quantitativo de 
degradação e consequentemente, diminuindo a disponibilidade de água doce 
para o consumo direto e indiretamente humano. Pensar na preservação e 
recuperação deste recurso torna-se primordial, atualmente. Neste sentido, o 
presente trabalho apresenta uma análise preliminar da relação uso e cobertura 
das terras próximo ao barramento de Rajada, estado de Pernambuco e suas 
implicações para a qualidade da água ali armazenada. Para realização do estudo 
foram utilizadas imagens obtidas pelo sensor ETM acoplado ao satélite Landat 7. 
A partir daí, foi realizada o registro da mesma e em seguida feita o mapeamento 
de uso em laboratório utilizando a versão demonstrativa do software Erdas 
Imagine 9.1. Depois foram realizadas coleta de dados em campo para validação 
do mapeamento. Os resultados parciais apontam para a não proteção das 
margens do rio que serve de alimentador para o barramento em épocas de 
chuvas, visto que, este rio é efêmero. Outro fator identificado são os cultivos nos 
leitos do rio e a pecuária caprina (caprinocultura familiar) proporcionando o 
deslocamento de sedimentos para o cento do mesmo e, posteriormente, 
deslocado para área onde a água é barrada. Diante do mapeamento verifica-se 
que precisa urgentemente de ações que possam minimizar a situação em um 
curto espaço de tempo e para o futuro planejamento e gestão para o uso das 
terras nesta localidade, isto devido, ao uso daquela água para os variados usos, 
inclusive o abastecimento humano.  
 
Palavras-chave: sensoriamento remoto; recursos hídricos; planejamento 
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A urbanização crescente, o sedentarismo, o estresse, as dietas inadequadas, a obesidade e a 


falta de exercícios físicos regulares determinam o aumento da incidência e da prevalência 


de doenças crônicas como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus 


(DM). Essas doenças representam problema de saúde de grande magnitude, configurando-


se como as mais preocupantes, por levar à morte e à incapacidade de grande parte da 


população. A pesquisa objetiva comparar a prevalência de HAS e DM em território 


selecionado com a dos sistemas HIPERDIA e SIAB; realizar inquérito amostral para 


conhecer a prevalência de HAS e DM; construir a prevalência de HAS e DM a partir dos 


dados registrados no HIPERDIA e SIAB; e comparar as prevalências dos sistemas de 


informação à obtida no inquérito. Estudo de abordagem quantitativa, individuado, 


observacional, transversal do tipo inquérito amostral de base populacional. A pesquisa 


integra o Projeto de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde) da Universidade de 


Pernambuco – Campus Petrolina, tendo como área de abrangência o bairro da Vila 


Eduardo. Foram selecionados dois setores censitários do referido bairro, considerando 


como critérios o sorteio aleatório. O estudo será realizado em duas fases independentes: a 


primeira será o levantamento de dados dos sistemas SIAB e HIPERDIA. A segunda etapa 


constará da realização de um levantamento amostral de base populacional por 


conglomerado para avaliar a prevalência de HAS e DM. Os dados provenientes do 


levantamento amostral serão registrados em planilha do tipo Excel 2010 e analisados por 


estatística descritiva por meio das frequências obtidas. 


PALAVRAS-CHAVE: Redes; hipertensão; diabetes mellitus; prevalência.  
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 Área: Ciências Exatas/Geociências 


 
A climatologia geográfica é sub-ramo embutido na geografia responsável pelos 
estudos que interagem a abordagem meteorológica com os aspectos geográficos. 
Para isto, faz uso da abordagem rítmica preconizada no seio desta ciência pelo 
professor Carlos Augusto de Figueredo Monteiro. Nos últimos anos esta 
abordagem ganhou destaques em vários estudos de enfoque climatológico. O 
presente estudo apresenta uma análise rítmica do estado e sucessão do tempo 
atmosférico no mês de janeiro do ano de 2013, período que está incluso na 
quadra chuvosa da região que envolve o município de Petrolina. Para a análise 
foram utilizadas 12 carta sinóticas disponibilizadas pela Marinha do Brasil e dados 
diários de precipitação pluviométrica, radiação, umidade relativa do ar e 
temperatura média do ar. Os resultados indicam que os 78,8mm registrados na 
estação meteorológica de Bebedouro, Petrolina teve influencia do sistema de 
baixa pressão que atuava na área com centro próximo a Petrolina em 3 dos 
quatros dias em que foram registradas chuvas. Outro fator importante é o 
distanciamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), visto que, nesta 
época do ano ela está bem próxima do litoral norte da região Nordeste do Brasil 
favorecendo a precipitação pluviométrica na região. Apesar do registro de chuva e 
da media umidade relativa do ar registrado no mês de janeiro do corrente ano, 
fica evidente que a estiagem que ainda pendura na região está registrada no 
baixo total pluviométrico. Aferição comprovada ao comparar a media histórica 
para este período na área de estudo. 
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Esta análise tem como objetivo avaliar os métodos de modernização e a adesão 
de comportamentos tidos como civilizados ocorridos em Petrolina e Juazeiro entre 
o período de 1915-1930 tendo como objeto de estudo as notícias divulgadas no 
jornal “O Pharol”. O periódico criado na cidade de Petrolina no inicio do século 
XX, abordando noticias nacionais internacionais e locais. Em suas páginas os 
intelectuais reivindicavam melhorias na organização e costumes da cidade dando 
indícios da preocupação em modernizá-la. Dentre as diversas notícias ligadas a 
mudanças de hábitos no sertão, ele prioriza as temáticas relacionadas à saúde, 
nota-se um investimento por parte dos anunciantes em estimular o uso do saber 
científico em detrimento de outras praticas de cura. A necessidade de se propagar 
o saber médico vai ganhando notoriedade na região através das cobranças feitas 
no Jornal; como a chegada de médicos, instalação de farmácias, divulgação de 
doenças, e remédios com utilidades diversas; Elixares, emulsões, pílulas 
destinados: a anemia, gripe, problemas de útero, fígado entre outras variedades. 
Vem sendo percebidas informações sobre médicos destacando a participação do 
Dr. Pacifico da Luz. Além da preocupação em tornar a cidade salubre e listar a 
utilidade dos remédios. São analisadas as peculiaridades dos profissionais da 
medicina e avanços na incorporação de hábitos higiênicos na estrutura da cidade 
sertaneja. 
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Remodelação, novos hábitos sociais, culturais, econômicos, espaços de sociabilidades 
outros. Estas são características de um novo momento no mundo: a Belle époque. No 
Brasil essas se dão, efetivamente, no começo da República em fins do século XIX e 
início do XX. Este período foi de efervescência, lutas e mudanças em muitos recantos 
do país. A imprensa tem um importante papel nesse processo. Foi para investigar 
ideais semelhantes a estes que se criou o projeto: Os Homens De Letras E A 
Modernização Do Vale Do São Francisco Através Do Jornal O Pharol 1915-1930. Os 
objetivos são perceber a atuação dos intelectuais no possível processo de 
Modernização de Petrolina-PE, propagado no jornal que durou mais tempo no sertão 
pernambucano: o Pharol. Para isso analisamos os textos publicados entre os anos de 
1915-1930, na intenção de identificar os sujeitos que nele escreviam. Os textos do 
Pharol são intercalados com um referencial teórico que trata sobre os conceitos de 
Modernidade, Civilidade e Historia da Imprensa. Através dessa última área citada é que 
temos alguns resultados relevantes para a pesquisa. Durante a mesma que está em 
andamento foi possível inferir que os discursos propagados pelo jornal levam a uma 
pretensa mudança na cidade e sua modificação no que tange aos hábitos sociais.  
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RESUMO 


Introdução: O ambiente escolar por ser um centro de aprendizagem e concentrar 
um grande número de crianças e adolescentes é o espaço ideal para implementar 
atividades educativas que envolvam temas como alimentação saudável, prática 
de exercícios físicos e ergonomia, já que a taxa de sobrepeso e obesidade nestes 
grupos tornou-se preocupante e são muitas as queixas de dores na coluna devido 
ao peso exagerado da mochila e a má postura durante a realização de atividades 
diárias e nos assentos. Objetivo: Este projeto tem como objetivo promover 
hábitos de vida saudáveis de crianças e adolescentes na tentativa de formar um 
adulto ativo e com boa qualidade de vida. Método: Participam do projeto 129 
escolares entre 08 e 11 anos, de ambos os sexos, da escola Anézio Leão, no 
bairro Vila Eduardo. Os alunos responderam a um questionário semiestruturado 
referente aos hábitos alimentares, atividade física e questões ergonômicas e 
realizaram avaliação antropométrica, a fim de se traçar um perfil para 
fundamentar as atividades educativas. Em seguida, foram feitas atividades sobre 
alimentação saudável e ergonomia, cabendo aos pesquisadores programar 
reuniões com os pais e a equipe da escola para a devolutiva do projeto e uma 
nova avaliação a cada três meses. Resultados parciais: Até o presente 
momento, observou-se a prevalência de sobrepeso (5%) nas meninas e baixo 
peso (63,3%) nos meninos. Espera-se que as atividades educativas possam 
ajudar a reverter tal quadro, melhorando a qualidade de vida dos educandos, uma 
vez que estes se mostram interessados e participativos durante os encontros. 
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Os resultado parciais do projeto de Inovação pedagógica promovido pela 


PROGRAD/PFAUPE/UPE Nº 005/2013 promoveu o intercâmbio entre pesquisadores 


brasileiros e portugueses através da visita que ocorreu entre nos dias 17 a 20 de julho de 


2013. A visita técnica e o intercambio internacional do docente e discente desta IES foi 


realizada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Lisboa e na participação do 


evento internacional CHAM conference: colonial (mis)understandings em Lisboa – 


Portugal, com a apresentação do trabalho “Poder e Jurisdição nos sertões do Ceará no 


século XVIII”. A relevância deste projeto de inovação pedagógica se caracteriza dentro 


da consonância com a proposta do referido edital referenciado no item 1.8.2.1. O 


intercambio promovido dentro deste projeto a partir da participação e apresentação de 


pesquisa acadêmica tanto do professor orientador como do aluno (monitor/ bolsista) em 


eventos internacionais e visita nos arquivos fora do país também estar referenciado no 


edital no item 1.8.2.2, Portanto, pretende-se a partir desta proposta de inovação 


pedagógica promover o fortalecimento e a integração acadêmica através da visita aos 


arquivos portugueses e da apresentação de pesquisas que estejam sendo produzidas a 


partir da discussão teórica do componente curricular com a prática docente e do discente 


dentro da disciplina conforme o item 1.8.2.3 do edital PFA/UPE 005/2013, conforme o 


item do mesmo que afirma que “as propostas deverão primar pela a articulação dos 


projetos inovadores com a reformulação de cursos; o fortalecimento da graduação; a 


vinculação do curso a novas metodologias e a articulação com a Educação”. 
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Introdução: O trabalho “Propriedade Territorial, Lutas sociais e Reforma Agrária 
no Vale do São Francisco” direciona-se entorno das discussões estabelecidas na 
tese do Capitalismo Burocrático, que é o tipo de capitalismo atrasado e 
engendrado nos países dominados (como o Brasil, por exemplo) pelo 
imperialismo, pois não resolveram o problema da terra. O Objetivo é analisar a 
aplicação da política de reforma agrária no Vale do São Francisco, com o intuito 
de verificar as alterações na estrutura fundiária da região e identificar como o 
capitalismo burocrático está delineando as relações de produção dos 
assentamentos estudados. Os Métodos para o estudo versarão no histórico, 
comparativo e dialético, utilizando-se da observação participante da situação de 
vida e da produção em três assentamentos: Ouro Verde, Safra e Catalunha. Os 
autores que estão guiando a análise são Martin-Martin (2007); Serrano (1991); 
Marx (2008); Lênin (1979).  Os ainda Resultados Parciais apresentam nos três 
assentamentos realidades distintas, mas que caracterizam a ação do capitalismo 
burocrático, o próprio processo de reforma agrária, que possibilitou nas 
localidades a reprodução de um campesinato minifundista; existência de relações 
Semifeudais (característica básica do capitalismo burocrático); venda da força de 
trabalho, principalmente em diárias (os chamados diaristas/jornaleiros) para as 
fazendas próximas dos assentamentos. O caso mais acentuado é o do 
assentamento Catalunha, que não progrediu, encontra-se em ruina total 
(consequência da política de reforma agraria que fixou uma massa camponesa 
que é utilizada como mão de obra na produção de frutas das grandes empresas). 
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Introdução: Em razão da transição demográfica mundial, mudanças no padrão 
de morbimortalidade devido a problemas nutricionais e a presença do 
sedentarismo são riscos para o desenvolvimento de doenças crônicas não 
transmissíveis. Desta forma, um programa de incentivo à prática de atividade 
física é necessário para o controle desses fatores. Objetivo: Incentivar e 
orientar a prática de atividade física regular em usuários do SUS do município 
de Petrolina-PE. Metodologia: O projeto está sendo desenvolvido na unidade 
de Atendimento Médico Especializado (AME) do bairro Vila Eduardo. A equipe 
executora apresentou o projeto aos profissionais da unidade solicitando sua 
divulgação para formação de um grupo de atividade física. As ações são 
executadas duas vezes por semana, durante uma hora, acompanhadas por um 
educador físico e alunas do projeto. Estas atividades são constituídas por 
alongamentos, exercícios aeróbicos e localizados, sendo aferida a pressão 
arterial dos usuários antes do seu início. Foi aberta uma caixa de sugestões 
para que os usuários expressem suas opiniões. Além disso, a equipe tira 
dúvidas a respeito de alimentação saudável e exercícios. Resultados 
Parciais: O grupo tem 77 usuários (36 a 88 anos), sendo 76 mulheres e 1 
homem. A maioria demostra interesse em realizar as atividades. Por meio da 
avaliação da leitura das sugestões verificou-se uma grande aceitação do 
projeto por parte dos participantes, inclusive alguns solicitam que a ação seja 
realizada mais vezes por semana. As atividades serão continuadas por mais 
quatro meses, quando terá a avaliação final do projeto. 
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Introdução: A má alimentação e o sedentarismo são os principais 
desencadeadores de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com isso a 
promoção de hábitos saudáveis em crianças e adolescentes no ambiente escolar 
se tornou uma relevante estratégia para promoção da saúde. Objetivo: Avaliar o 
efeito nos hábitos alimentares, atividade física e no perfil antropométrico em 
alunos do 2º e 3º ano de uma escola municipal em Petrolina (PE) a partir de um 
programa de ações educativas. Métodos: A fim de delinear um perfil do estado 
nutricional dos alunos, foram realizadas medidas antropométricas para classificar 
as crianças quanto ao IMC e aplicado o questionário DAFA (Dia Típico de 
Atividade Física e Alimentação). Desse modo, as ações de intervenção estão 
sendo realizadas através de oficinas com dinâmica de grupo, teatro de fantoches, 
vídeos e gincanas, visando fortalecer o conhecimento dos alunos sobre a 
importância de se adquirir bons hábitos alimentares e atividade física regular. Ao 
final, do projeto serão reaplicados os mesmos instrumentos para traçar o perfil do 
estado nutricional das crianças, reavaliando o impacto das ações sobre os hábitos 
de vida dos mesmos. Resultados parciais: Estão participando 80 crianças, de 
idades entre 8 e 11 anos, sendo 50% do sexo feminino. Dentre as meninas, 41% 
classificam-se em magreza pelo IMC, e 18% dos meninos classificam-se como 
obesos. Até o presente momento as atividades estão sendo bem aceitas pelos 
alunos e professores. Espera-se que ao término do projeto ocorra uma 
sensibilização para mudanças positivas quanto aos hábitos de vida saudáveis. 
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Este trabalho buscou discutir a infância e os processos pelos quais essa 


desenvolve-se destacando o papel do lúdico e do professor. A abordagem 


metodológica da pesquisa bibliográfica possibilitou o estudo de diferentes fontes 


de pesquisa, bem como o diálogo com os principais autores da área em questão. 


Como resultados percebeu-se que a construção do conceito de infância e mesmo 


seu significado, em tempos históricos, são muito recentes, datam do século XVII. 


No entanto, no que refere-se às brincadeiras, essas estão presentes na vida das 


crianças, com diferentes formas de brincar, em diferentes espaços geográficos e 


culturais. Nesse sentido, as fontes pesquisadas reforçam o papel do lúdico no 


desenvolvimento infantil e apontam que o professor deve conhecer os elementos 


teóricos envolvidos no processo de construção dos conceitos, pelas crianças, 


para que compreenda melhor alguns aspectos da aprendizagem dessas. Assim é 


possível concluir que o papel mediador do professor na educação infantil é 


fundamental para o pelo desenvolvimento da criança no ambiente escolar. 


Acredita-se que este trabalho é relevante para o estudo da Educação Infantil e 


sua trajetória, bem como a importância do papel do professor nesta fase da vida 


de sujeitos em constante construção do conhecimento. 
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A proposta desta comunicação é refletir acerca dos conflitos de jurisdição nos sertões de 


Rodelas da capitania de Pernambuco no século XVIII. A pesquisa surgiu a partir da 


análise da documentação do Projeto Resgate do Arquivo Histórico Ultramarino 


concernente a capitania de Pernambuco que faz menção a atuação dos ouvidores régios 


na primeira metade do século XVIII. A pesquisa parte da problemática quando na 


documentação verifica-se que neste contexto histórico as várias queixas de conflitos  


que acirrou os problemas entre todas as esferas de poder, explicitando-se dessa forma, 


os múltiplos interesses que se formaram com os quais a Coroa tinha de lidar para 


garantir o exercício da justiça na capitania devido às denúncias de ingerência 


administrativa dos oficiais régios. O objetivo central desta pesquisa é analisar como se 


constituía dinâmica das relações do poder em meio aos conflitos de jurisdição 


administrativa nos sertões de Rodelas na capitania de Pernambuco no século XVIII. A 


pesquisa está sendo realizada com base no Projeto Resgate do Arquivo Histórico 


Ultramarino - Pe, com a realização da seleção, transcrição e análise dos manuscritos 


além de leitura, fichamentos, resumo e resenha de textos propostos pelo professor 


orientador. As razões que motivam este projeto é definida a partir da relevância que esta 


pesquisa tem para a reflexão histórica, e da compreensão de um momento histórico que 


precisa ser reconstruído pela análise e investigação histórica. 
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