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MUTAÇÕES DO GENE TMPRSS6
Mariana de Araújo Barros Tavares, Alice Alzira Rodrigues de Moraes, Débora D’Emery Maia Nunes Viana, Gabriela
Priscila de Lima Silva, Gabrielle dos Santos Pimentel, Laís Martins Brandão, Mariana Mendes Baracho, Nathália de Brito
Figueiredo, Thaysa Monteiro Sobreira, Luíza Rayanna Amorim de Lima
333

ABORDAGENS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE PARKINSON: EXPANDINDO OS HORIZONTES
ALÉM DA FARMACOLOGIA
João Victor Leal Balbino, Allan Gustavo Bernardo da Silva, Daniel Nazário Gonçalves, Hanna da Costa Avelar Domingues,
Paulo Henrique Miranda de Almeida, Sinara Mônica Vitalino de Almeida
337

OBESIDADE CENTRAL COMO FATOR DE RISCO PARA DIABETES MELLITUS TIPO 2: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
Beatriz Lima de Carvalho, Celso Alves de Morais Neto, Claudio Garcia Pereira Resende, Guilherme Afonso Rosas Andrade
Lima, Pedro Henrique Alesander Badziak, Ana Carolina de Carvalho Correia
341

APLICAÇÃO DA ALOE VERA NO TRATAMENTO DA GASTRITE: UMA REVISÃO DE LITERATURA
João Victor de Melo Barros, Luiza Rayanna Amorim de Lima

345

LOBO FRONTAL E JUÍZO MORAL
Luísa Couceiro de Albuquerque Macedo, Daniel Amorim Cavalcanti, Igor Jose Ferreira Nobrega Diniz, Mateus Fernando
Barbosa da Silva, Elder Machado Leite
348

RELAÇÃO ENTRE A TESTOSTERONA E VIOLÊNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Yves Paulo Ribeiro, Ana Beatriz Tenório Ferreira de Souza, Dácio Josué Souza Dias, Cícero Francisco de Oliveira Neto,
Richardson Bezerra de Lima, Elder Machado Leite
352

ODONTOLOGIA
SIALOLITÍASE: RELATO DE UM CASO COM MANIFESTAÇÃO CLÍNICA ATÍPICA
Cinara Taís Silva de Noronha, Stefânia Jerônimo Ferreira, Eduardo Sérgio Donato Duarte Filho, Marianne de Vasconcelos
Carvalho, Felipe Bernardo da Silva Sena, Gabriel Catolé Arcoverde
355

HUMANIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES: ENTENDENDO AS DIRETRIZES DA POLÍTICA
NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO
Willian Alves Silva, Renata de Oliveira Cartaxo, Herika de Arruda Maurício
359
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GRANULOMA PIOGÊNICO: RELATO DE UM CASO
Lídia Soares Teixeira Leite, Izabelly Germinia Gomes de Melo, Fernando Flávio Souza Vaz, Adriano Referino da Silva
Sobrinho, Marianne de Vasconcelos Carvalho, Stefânia Jeronimo Ferreira
363

A ESTOMATOLOGIA NA 6ª MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO: EPIDEMIOLOGIA DAS
LESÕES ORAIS.
Adriano Referino da Silva Sobrinho, Israel Luis Diniz Carvalho, Izabelly Germinia Gomes de Melo, Fernando Flávio Souza
Vaz, Marianne de Vasconcelos Carvalho, Stefânia Jeronimo Ferreira
367

PEDAGOGIA
A AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA CRIANÇA NEGRA NOS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL: UMA
ANÁLISE DOS CLÁSSICOS INFANTIS COM PERSONAGENS NEGROS/AS
Stefanie Sônia Alves Tenório, Tarcia Regina da Silva
371
A AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA CRIANÇA NEGRA NOS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL: A
QUESTÃO DO CABELO CRESPO
Anna Beatriz Ferreira Santos, Tarcia Regina da Silva
375
UM NOVO OLHAR NA EDUCAÇÃO: PROMOVENDO O RESPEITO À DIVERSIDADE
Beatriz Silva de Macena, Cleidijane Rocha da Silva, Enauanny Wenya Lira Santos, Fagner Ferreira dos Santos, Thays Maria
de Oliveira Almeida, Tarcia Regina da Silva
380

A PLURALIDADE NA ESCOLA
Anisley Ferreira de Lima, Izamara Fernanda Martins da Silva, Juliana Tavares de Souza, Tarcia Regina da Silva

385
EDUCAÇÃO INFANTIL E A DIVERSIDADE: CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO POR TODOS E PARA TODOS
Stefanie Sônia Alves Tenório, Francisco de Assis Ferreira da Silva, José Selcyan Moisés da Silva Leite, Milena da Silva
Vilaça, Wilcker Mallony Neves Lima, Tárcia Regina da Silva
389

UM OLHAR SOBRE AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E A COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
Laura Melo Ribeiro, Cláudia Regina de Souza Ferreira, Fatima Rozeno Faustino, Joselma Santos Melo, Aline Barboza Tomé
dos Santos, Márcia Fernanda de Lima
393

DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO CONTEPORÂNEA: SENSIBILIZAÇÃO DAS DIVERSIDADES
Aline Teixeira da Conceição, Ana Victoria Feitosa Rodrigues, Anna Beatriz Ferreira Santos, Efigênia de Souza Barros
Siqueira, Ianca Azevedo de Matos, Jércily Emmanuely da Silva Santana, Luana da Silva Santos, Tarcia Regina da Silva

395
DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA QUESTÃO DE CIDADANIA
Fausta Maria Emília de Carvalho Ferreira, Débora Leite dos Santos, Géssica Ferreira de Carvalho,
Liliane Barros Silva, Maria Liziene Ribeiro dos Santos, Rafaela dos Santos Oliveira, Tamires de Barros Pereira, Tarcia
Regina Silva
400

DIVERSIDADE NO AMBITO ESCOLAR
Emanuelly Carolina Lima Santos, Larissa Santino da Silva, Kévilly de Oliveira Silva, Maria Eduarda Napoleão dos Santo

405
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DIVERSIDADE RACIAL NA ESCOLA
Maria Karola Soares Nazário, Maria Larissa Silva Gracindo, Sara Laurindo Machado

409

AS DIFERENÇAS NAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS: VIVA MENOS DO MESMO! AS CONCEPÇÕES DE
FAMÍLIA E A QUESTÃO DA ADOÇÃO
Fausta Maria Emília de Carvalho Ferreira, Tarcia Regina da Silva
412
A DIVERSIDADE NA ESCOLA
Rayssa Lima e Couto, Damiana Lino de Moraes, Maria Jamile Soares, Raissa Soares de Souza, Tarcia Regina da Silva

417
AS DIFERENÇAS NAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E A FAMÍLIA HOMOAFETIVA: VIVA MAIS AS NOVAS
FAMÍLIAS E MENOS OS MESMOS PLANOS
Rafaela dos Santos Oliveira, Tarcia Regina da Silva
421
A POESIA QUE ENCANTA E ENSINA A LER O MUNDO
Geni Tenório de Lima, Stelamari Miranda Pereira, Márcia Fernanda de Lima

426

PSICOLOGIA
AFETIVIDADE, INFÂNCIA E AUSÊNCIA PATERNA: REFLEXÃO
Eilma Rayllane Ribeiro de Souza, João Ricard Pereira da Silva

430

LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM UMA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE GARANHUNS.
Cláudia Fernanda Luna Cavalcante, Giselle Oliveira Santos, Ayane Larissa de Melo Gomes, Gislainy do Nascimento Santos,
Thamires Rodrigues Mendes Ferreira, Dâmocles Aurélio Nascimento da Silva
434

CULTURA, ECONOMIA E EUROCENTRISMO: A PROPAGANDA COMO VEÍCULO DE DOMINAÇÃO
Gisele Michele da Silva, Júlio César Florencio de Almeida, Rubens Viana Neves Castelo, Ailton Ricardo da Silva Júnior,
Bárbara Siqueira Batista, Tarcia Regina Silva
438

ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A PROPAGANDA “ESTEJA PRONTO PARA AS OPORTUNIDADES" DA WISE UP:
SUPERVALORIZAÇÃO DA LÍNGUA INGLESA E OBJETIFICAÇÃO DA MULHER NO CONTEXTO DA
PUBLICIDADE
Beatriz Lira de Arruda Dias, Dolores Sobral dos Santos, Gabriela Almeida Roc, Victória Caroline de França, Tarcia Regina
da Silva
442

INTERVENÇÃO EM HABILIDADES SOCIAIS JUNTO A ADOLESCENTES DO AGRESTE PERNAMBUCANO
Yasmin Janaína Ferreira Marcos, Jussiara de Souza Leal, Jamylle Adrianne de Lima Silva, Jacicleide Silva de Morais,
Claudimara Chisté Santos, Evandro Morais Peixoto
446

AMOR E SEXO: UMA COMPREENSÃO DA TERCEIRA IDADE
Gabriel da Silva, Izabel Cristina Carvalho de Sá, Jéssica Lima da Silva, Jéssica Nayara Monteiro Nunes, Leandro Mendes
Sales, Rute Abigail Santos da Paz, Érika de Souza Mendonça
450
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SAÚDE EMOCIONAL DE ESTUDANTES PRÉ-UNIVERSITÁRIOS: UM OLHAR SOBRE OS FATORES QUE
PREJUDICAM O SUJEITO
Thamires Rafaela de Couto Peixoto, Maria Charliene Lima Couto, Roberto José da Silva
455
RACISMO E IDEOLOGIA DO BRANQUEAMENTO
Luiz Fernando Aciole, Luiza Vanessa de Lima, Márcia Fernandes Jasmini Sidartha da Silva, Arlane Ferreira de Moraes,
Maria Bianca Lopes Alves, Jasilvania Vieira Lima, Tarcia Regina da Silva
459

HISTÓRIAS NARRADAS, ANIMAÇÕES CONTADAS: RAÇA, CRIANÇAS E MODOS DE SUBJETIVAÇÃO
INFANTIL
José Mateus Dias da Silva, Larissa Firmino da Silva, Tárcia Regina da Silva
464
DO VESTIR AO SEXUAL: CONTEXTUALIZANDO A CULTURA ATRAVÉS DA PROPAGANDA COMERCIAL
Alejandro Oliva Trujillo, Thamires Rafaela de Couto Peixoto, Angélica Alexandrina César de Carvalho, Allany da Silva
Rodrigues, Maria Charliene Lima Couto, Bruno Queiroz Barros de Oliveira, Tarcia Regina da Silva
468

DESIGUALDADE DE GÊNERO E TERCEIRA IDADE: O PAPEL DA MULHER SOB O OLHAR DE IDOSAS
Anamere Remígio da Silva, Ingrid Tenório Vital de Araújo, Jessica Karine de Castro Lins, Nicolle Paes Galindo, Thalita
Grazielly da Silva, Érika de Sousa Mendonça
472

A MENTE PRODUZINDO INTERVENÇÕES NA CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRENÇAS
PSICOSSOCIAIS
Adgleicy Rodrigues Aquino, Luciano da Fonseca Lins
477
ME CONHEÇA MELHOR: UMA ANÁLISE SOB OLHAR ANTROPOLÓGICO E PSICOLÓGICO ACERCA DOS
FENÔMENOS SOCIAIS
Anna Victória da Silva Pereira, João Lucas Lopes de Lira, Sara Vitória Silva Maciel, Thais Emanuele Galdino Pessoa, Tarcia
Regina Silva
482

“ME CONHEÇA MELHOR”: ANÁLISE DA PROPAGANDA DO CALDO KNORR
José Antonio Andrade Silva, João Victor Ferreira Leal, Maria Catarina Felix da Silva, Tarcia Regina da Silva

487

AS RELAÇÕES DE GÊNERO NAS PROPAGANDAS DE CERVEJA
Adriana Jacqueline Ferreira de Oliveira, Elidiane Reges da Silva, Laís Rosa e Silva Oliveira Santos, Maria Letícia Pereira da
Silva, Maria Sttephanny Silvestre Cabral, Natalya Mirelly dos Santos Andrade, Tarcia Regina da Silva
492

GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL NA PROPAGANDA DA KNNOR
Laura Nunes Novaes, Lorena Cristina Guimarães Pugas, Sandriely Tenório Feitosa de Assis, Tarcia Regina Silva

496
TRANSTORNO DO JOGO PELA INTERNET: ALTERAÇÕES CEREBRAIS DETECTADAS NA SUBSTÂNCIA
CINZENTA ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE NEUROIMAGEM
Valder van der Linden II, Anamere Remígio da Silva, Reuel Ioannes Tertuliano Ferreira
502
O TRANSTORNO DO JOGO PELA INTERNET COMO DEGRADANTE DAS HABILIDADES SOCIAIS
Valder van der Linden II, Anamere Remígio da Silva, João Ricard Pereira da Silva

506
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PESQUISA LATO SENSU
________________________________________________________________________________

LETRAS
ANÁLISE VARIACIONISTA DA VOCALIZAÇÃO DA LATERAL PALATAL [y] EM GARANHUNS-PE
Kermelly Beatriz de Lima Silva, Fernando Augusto de Lima Oliveira

509

PESQUISA STRICTO SENSU
________________________________________________________________________________

PSICOLOGIA
OS SONHO: PORTAIS PARA A CONSCIÊNCIA
Débora Mycaelli, Luciano da Fonseca Lins

513

EXTENSÃO
________________________________________________________________________________

BIOLOGIA
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: UMA REVISÃO NA LITERATURA
Bianca de Sousa Bezerra, Amanda Teotonio da Silva, Ana Barbara Guimarães Paes, Sérgio Marques Ferreira, Tarcia
Regina da Silva
520

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO ÂMBITO ESCOLAR EM MINIPROJETO: ABORDAGEM E REFLEXÕES
DE VIVÊNCIAS
Polianna de Sousa Silva, Alisson Batista de Carvalho, Joyce Mara Cardoso Cadete, Vera Lúcia Chalegre de Freitas 523
LABORATÓRIO UNIVERSITÁRIO MULTIDISCIPLINAR E COMUNITÁRIO DE PARASITOLOGIA
Gabriel Cordeiro Gomes, Félix Kaique Bernardo Borges, Samara Maciel Dias, Walesca Rayane Nascimento Silva, Micaelly
Cardoso dos Santos, Camila Maciel Tenório, Ádlla Kesia Ferreira de Lima, Maria Isolda Florencio Monteiro Bezerra, Cícero
Francisco de Oliveira Neto, Elisangela Ramos Castanha
527

PRINCÍPIOS E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS: VIVÊNCIAS EM MINIPROJETO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS NO
AMBIENTE ESCOLAR
Natalia Francine Araújo Silva, Mariana Sátiro de Souza, Christian Aparecido Costa Leite, Elizabete de Araújo Ferreira, Vera
Lúcia Chalegre de Freitas
531
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COMPUTAÇÃO
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DIFICULDADES E PERFIL
DO NOVO PROFESSOR
Paulo Vinicius de Lacerda Lima, Douglas Dantas, Vitoria Ribas Ribas de Oliveira Lima
535

GEOGRAFIA
CICLO DE DEBATES CONTEMPORÂNEOS: INCERTEZAS E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO
Denize Tomaz de Aquino

538

MEDICINA
PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA USF ALTO DO MOURA: UMA VISAO INOVADORA
Maria Laryssa da Silva Pontes, Lucas Vasconcelos Farias, Gabriela Alencar Falcão Farias, Carolina de Albuquerque Lima
Duarte
542

CUIDADOS PRÉ-NATAIS E NEONATAIS: MÃES COMO PROTAGONISTAS DA PROMOÇÃO DE SAÚDE E
DA PREVENÇÃO DE DOENÇAS
Bruna Fonsêca Oliveira Coêlho, Giovanna Carvalho Pinho, Francivaldo Araújo da Silva Filho, Rafael Ximenes Bandeira de
Morais, Raine Costa Rodrigues, Ana Marília Gonçalves Pereira, José Victor Dias Leite, Victor Matheus Lima Silva, Luiza
Rayanna Amorim de Lima
546

PREVENÇÃO DA DESCOMPENSAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA EM PACIENTES
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO, NA CIDADE GARANHUNS-PE, ATRAVÉS
DE MUDANÇAS HIGIENO-DIETÉTICAS E MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO
Jônatas Eliatan Batista Queiroz, Bruna Fonsêca Oliveira Coêlho, Caio Augusto Barbosa Leite, Francivaldo Araújo da Silva
Filho, Gabriela Priscila de Lima Silva, Luísa Couceiro de Albuquerque Macedo, Maysa Oliveira de Souza e Silva, Rafael
Ximenes Bandeira de Morais, Sarah Fernandes Assis Gadelha Botelho, Yasmin Lins de Araújo, José Barros de Almeida Filho

550
HUMANIZE - ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AO PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO
Wyllamys Siqueira Lima, Thaciana Pereira Rodrigues, Manuela Santos Cruz, Ananda Maciel Bezerra, Gunter Mateus
Ramos Santos Duarte, Isabela de Oliveira Gomes, Mariana de França Neri Nunes, Tatyana Tabosa de Azevedo Braz,
Wanessa da Silva Gomes
554

PROJETO CONTINE: ASPECTOS CLÍNICOS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE INCONTINÊNCIAS VISCERAIS
E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA SINTOMATOLOGIA EM PACIENTES PEDIÁTRICOS DA CIDADE
DE GARANHUNS-PE
Raine Costa Rodrigues, Bruna Fonsêca Oliveira Coêlho, Cícero Francisco de Oliveira Neto, Demyhellen Araújo Souza
Aragão, Francivaldo Araújo da Silva Filho, Giovanna Carvalho Pinho, Halysson dos Santos Neves, Kerollayne Cavalcante
Gominho, Paulo Ricardo Silva Araújo, Rafael Ximenes Bandeira de Morais, Antônio Oliveira da Silva Filho
557
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UMA ANÁLISE SOBRE PRECEPTORIA MÉDICA VINCULADA À REALIDADE DO CURSO DE MEDICINA EM
GARANHUNS
Ingrid Louise de Moura Arruda, Mariana de Araújo Barros Tavares, Jéssica Adriana Dias Soares, Renata Alves Gomes
Villani
561

PROMOÇÃO DE SAÚDE EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA SÍTIO ESTIVAS DA CIDADE DE
GARANHUNS-PE ATRAVÉS DO COMBATE AO TABAGISMO
Giovanna Carvalho Pinho, Anne Caroline de Morais Alves, Bruna Fonsêca Oliveira Coêlho, Francivaldo Araújo da Silva
Filho, Juliana da Costa Barros Vianna, Rafael Ximenes Bandeira de Morais, Raine Costa Rodrigues, Victor Matheus Lima
Silva, Wanessa da Silva Gomes
565

ASMA E RINITE: EDUCAR PARA PREVINIR
Steffany Kardinally Cabral de Assis, Maysa Gomes Ferreira de Araújo, Alice Alzira Rodrigues de Moraes, Anselmo
Medeiros Soares, Douglas Sávio Alves de Lima, Eduardo Pontes Miranda, Giovanna Carvalho Pinho, Mariana de Araújo
Barros Tavares, Antônio Oliveira da Silva Filho
569

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL COMO FERRAMENTA PARA PREVENIR A OBESIDADE INFANTIL
Daniel do Nascimento Santos, Ana Caroline Oliveira de Aquino, Ana Marília Gonçalves Pereira, Eduardo Pontes Miranda,
Iraci Giselli da Silva Batista, Jéssica Adriana Dias Soares, Maysa Gomes Ferreira de Araújo, Steffany Kardinally Cabral de
Assis, Carolina de Albuquerque Lima Duarte
573

PROJETO CONTROL
Camila Santos Alencar, Eduardo Modesto Rodrigues Moura Granja, Jonathan Misael Alencar Nascimento, Maysa Oliveira
de Souza e Silva, Rafael Ximenes Bandeira de Morais, Raine Costa Rodrigues, Yasmin Lins de Araújo, Elisângela Ramos
Castanha
577

MONITORIA DE PATOLOGIA: ATRIBUIÇÕES AUXILIARES RELATIVAS À ATIVIDADE ACADÊMICA
Ana Caroline Oliveira de Aquino, Daniel Amorim Cavalcanti, Débora Assis de Souza, Débora Thaís Laurindo Silveira,
Eduardo Modesto Rodrigues Moura Granja, Fernanda Gabriella Carlos Formiga de Queiroz, Iraci Giselli da Silva Batista,
Isaac Nogueira Couto, Juvenal Ramos Barbosa Júnior, Yasmin Lins de Araújo, Marcos Cezar Feitosa de Paula Machado,
Luiza Rayanna Amorim de Lima, Eleonora Marie Alves Vieira
581

CETOACIDOSE DIABÉTICA: UM RELATO DE CASO
Ana Caroline Bezerra Galdino, Débora Assis de Souza, Daniel do Nascimento Santos, Ingrid Louise de Moura Arruda, Lívia
Vitória de Carvalho Paiva, Jéssica Adriana Dias Soares, Marcel Araújo de Arruda, Jonathan Misael Alencar Nascimento,
Gustavo Dias Prutchansky
584

TERAPIA DO RISO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, PERNAMBUCO
Thaysa Monteiro Sobreira, Débora Assis de Souza, Eduardo Modesto Rodrigues Moura Granja, Áquila Éllen Fernandes
Ádria, Ana Beatriz Tenório Ferreira de Souza, Amanda Amorim Viana Sandes, Luíza Rayanna Amorim de Lima
588

INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS: EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO
Mariana de Araújo Barros Tavares, Steffany Kardinally Cabral de Assis, Maysa Gomes Ferreira de Araújo, Alice Alzira
Rodrigues de Moraes, Anselmo Medeiros Soares, Douglas Sávio Alves de Lima, Eduardo Pontes Miranda, Giovanna
Carvalho Pinho, Antônio Oliveira da Silva Filho
592

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR COMO AGRAVANTE DA SAÚDE MENTAL NOS ACADÊMICOS:
UMA NECESSIDADE DE CONHECER PARA MELHORAR
José Ulysses Rodrigues de Souza, Bárbara Mirelle de Oliveira Almeida, Raitza Araújo dos Santos Lima, Lara Borges Agra de
Sá, Renan Medeiros Costa, Vitor Guilherme Alves de Magalhães, Reuel Ioannes Tertuliano Ferreira
596
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MUSICOTERAPIA: UMA CANÇÃO NO CUIDAR
Pedro Marcos da Costa Oliveira, Áquila Éllen Fernandes Ádria, Yasmin Lins de Arújo, Amanda Amorim Viana Sandes,
Maria Cecília de Melo Silva, Hugo Ferreira de Lima Silva, Ana Beatriz Tenório Ferreira de Souza, Caroline Pessoa Araújo,
Debora D’emery Maia Nunes Viana, Dominik Simas Elesbão Do Nascimento, Fernanda Gabriela Carlos Formiga de
Queiroz, Giovana Alves Ferreira, Laís Martins Brandão, Mariana Mendes Baracho, Maurício Eugênio Viana, Paulo Ricardo
Silva Araújo, Reuel Ioannes Tertuliano Ferreira
599

PROJETO NETO: CUIDANDO DOS NOSSOS IDOSOS
Alice A. R. de Moraes, Camila M. Tenório, Débora A. de Souza, Fernanda G.C.F. de Queiroz, Gabriela P. L. Silva, Gabrielle S.
Pimentel, Hugo F. L. Silva, João V. M. Barros, José C. B. M. Junior, José V. D. Leite, Laís M. Brandão, Larissa M. V. Barbosa,
Marianna C. M. F. Gomes, Thamires E. R. Siqueira, Thaysa M. Sobreira, Victor M. L. Silva, Sinara M. V. de Almeida

603
ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FAMILIARES DE CRIANÇAS MICROCEFÁLICAS DA CIDADE DE
GARANHUNS
Maria Eduarda Morais Pacheco, Pedro Marcos da Costa Oliveira, Laís Martins Brandão, Alexander Philippi Souza da Silva,
Camila Maciel Tenório, Marianna Carollina Moura Ferreira Gomes, Johnnes Henrique Vieira Silva, Marina Feliciano
Feitoza, Luiza Rayanna Amorim de Lima
606

A IMPORTÂNCIA DA LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA, TRAUMA E EMERGÊNCIA NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM DISCENTE
Ana Caroline Oliveira de Aquino, Anne Caroline de Morais Alves, Antonio Augusto Lima Carvalho, Débora Thais Laurindo
Silveira, Fernanda Gabriella Carlos Formiga de Queiroz, Iraci Giselli da Silva Batista, Iravio Antonio da Silva Junior, Jailson
Virgulino De Souza, Lucas de Almeida Marinho, Maurício Eugênio Viana, Ana Cristina de Pinho Monteiro Sartori Alho

610

ODONTOLOGIA
DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DA QUEILITE ACTÍNICA EM INDIVÍDUOS QUE TRABALHAM EXPOSTOS
AO SOL EM MUNICÍPIOS DO SERTÃO PERNAMBUCANO.
Izabelly Germinia Gomes de Melo, Fernando Flávio de Souza Vaz, Adriano Referino da Silva Sobrinho, Israel Luíz Diniz
Carvalho, Marianne de Vasconcelos Carvalho, Stefânia Jeronimo Ferreira
614

ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL NOS VAZIOS ASSISTENCIAIS: INDISSOCIABILIDADE ENTRE A FORMAÇÃO
ACADÊMICA E O CUIDADO À COMUNIDADE DESCOBERTA PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
EM ARCOVERDE/PE
Allan Vinícius Martins de Barros, Humberto Gomes Vidal, Fernanda Souto Maior dos Santos Araújo, Meiryanne Wêdja da
Silva Pinheiro, Vinicius Souto Magalhães, Fábio Andrey da Costa Araújo
618

PEDAGOGIA
VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA
Luzia Maria da Silva, Poliana da Silva, Márcia Fernanda de Lima

622

DIFERENÇAS CULTURAIS: DIVERSIDADE NO ÂMBITO DA SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Maria Elaine da Silva Lopes, Gislaine Maitla Nascimento Teixeira, Ivone Soares da Silva, Maria Rafaelle Ferreira da Silva,
Marluce do Amaral Lima Silva, Thais Santos Sobral, Tarcia Regina da Silva
626
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A DIVERSIDADE RELIGIOSA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Simone Bezerra Gomes, Alexsandra Ferreira de Araújo, Amanda Vieira de Gois, Andrea Menezes da Silva, Davi Almeida
Cavalcante, Emanuelle Caroline Tenório, Tárcia Regina Da Silva
630

O TRABALHO COM GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADES PARA A DESCONSTRUÇÃO DE
PAPÉIS SOCIAIS
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INTRODUÇÃO
Pode-se definir a deficiência física como condição de disfunção motora que por conseuqência
compromete a mobilidade das pessoas, em razão de alterações orgânicas que por consequência
culminaram numa perda ou deformidade de estruturas, causando disfunções fisiológicas, anatômicas
ou psicológicas, incluindo-se perda ou defeito em um membro, órgão ou, até mesmo das funções
mentais. A pessoa com deficiência pode apresentar diferentes graus de comprimetimento, desde a fala
até o corpo inteiro, resultantes de lesões musculares, neurológicas ou ortopédicas além de más
formações congênitas (GODÓI et al.,2004). Portanto, ―deficiente‖ indica uma característica de
pessoas que se destacam das demais por suas disfunções físicas, sensoriais, orgânicas ou mentais.
No mundo existe um grande número de pessoas com deficiência física, no Brasil, ainda não se
tem um número exato, porém, é um número grande e com tendência a aumentar em decorrência do
grande número de acidentes e a violência que aflige o país. De acordo com o INEP (2004), no Brasil,
o percentual de deficientes físicos matriculados nas escolas públicas e privadas é de 5,5%, cerca de
31.434 estudantes (SILVA et al., 2006). Segundo este mesmo autor esse alto índice implica
consequentemente na criação de políticas públicas que possam atender a estas pessoas, de maneira que
a qualidade de vida seja presevada, e que assegure ao cidadão que tem deficiência motora de maneira
igualitaria, seus direitos; a saúde, educação, segurança.
No âmbito educacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) é uma
medida que determina que os alunos da Educação Especial (onde também estão inclusos os alunos
com deficiência motora), sejam atendidos nas classes regulares e que, apenas quando esse
procedimento não for possível, sejam criadas classes para atendimento específico, ou seja, a
impossibilidade de colocar ao aluno em classes regulares está ligada ao grau de comprometimento
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motor que o aluno apresente. A legislação atual também define que todos os professores de classes
regulares ou especiais devem receber formação adequada para lidar com todos os alunos, visando
sempre que possível a integração em salas comuns (SILVA,1997).

METODOLOGIA
Com a finalidade de avaliar a realidade e pespectiva de pessoas com deficiência motora,
(alunos), e indicar diferentes métodos de ensino para os mesmos. Foi realizada uma análise de
literatura da área, analisando artigos publicados nos sites; Google Acadêmico, sicielo e periódicos da
capes,

fazendo uso das seguintes

palavras chaves; deficiência motora, educação inclusiva,

necessidades especiais motoras e inclusão educacional. O que será apresentado resulta de uma
pesquisa teórica-metodológica com uma abordagem qualitativa. Foi realizado de uma forma que o
leitor possa compreender o grau de importância das informações apresentadas. O ponto de partida foi
entender o processo de inclusão do estudante com deficiência motora e como se pode intervir no
ensino-aprendizagem com as pessoas com necessidades educacionais especiais na área motora.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com esse estudo pode-se observar que são muitos os empecilhos que se evidenciam na
realidade escolar dos indivíduos com deficiência motora, e que podem impedir dirata ou indiretamente
a inserção dos mesmos na sociedade. São muitas e diferentes as barreiras tais como; filosóficas,
culturais, afetivas, psicológicas, sociais e religiosas. Portanto é necessário que o professor educador
levante questões das

quais

possa

refletir,

tendo

em vista

a

ação

pedagógica

no

planejamento da aula para portadores de deficiência motora, questões essas que podem fazer toda a
diferença na relação ensino-aprendizagem deste aluno. Faz-se necessário entender as limitações
impostas pela deficiência; as atividades que proporcionam mais alegria; o prazer e a motivação; os
materiais mais adequados devem ser baseados em questionamentos como ; quais os objetivos a serem
alcançados; qual o nível intelectual e motor da criança/adulto; qual atividades que oferecem riscos;
qual o nível de adequação do espaço físico à atividade. Essa medida constituem novos caminhos com
alternativas a serem utilizadas. Para assegurar a maior inclusão do estudante com deficiência motora a
escola tem que proporcionar um ambiente agradável, confortável e prazeroso, onde os alunos tenham
condições de aprender, desenvolverem-se superando seus medos e os desafios que venham a se
deparar no seu cotidiano, ajudando então, no processo de locomoção no ambiente escolar e por
conseguinte ensino-aprendizagem.
Segundo Brasil (2000) a grande maioria dos alunos com deficiência motora necessitam de
adaptações físicas-estruturais nas escolas como, auxílios físicos ou técnicos (ex.: tabuleiros de
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comunicação, sinalizadores mecânicos), que visem posicionar o deslocamento do aluno na sala de
aula. É necessário também utilizar recursos ou equipamentos alternativos que favoreçam a realização
das atividades propostas em sala de aula: pranchas para escrita, presilhas para fixar o papel na carteira,
suporte para lápis (feitos com material de pasticho, favorecendo a preensão para que o aluno possa ter
apoio de sua mão), presilha de braço, cobertura de teclado, etc.
Ainda segundo Brasil (2000) crianças com deficiência motora necessitam de adaptações nos
processos de avaliação, tais como: possibilitar que o aluno com severo comprometimento dos
movimentos de braços e mãos se utilize do livro de signos para se comunicar, em vez de exigir dele
que escreva de forma convencional. O professor também deve estar atento as relações sociais desses
alunos em sala, e promover assim o desenvolvimento de habilidades de autocuidado, a construção de
crescente autonomia do aluno, ensinando-o a pedir as informações de que necessita e solicitar ajuda, e
oferecer um ambiente emocionalmente acolhedor para todos os alunos.
De acordo com Levitt (1997) mesmo quando se apresenta limitações, ainda resta alguma
habilidade. Com isso, vem a grande motivação para quem está auxiliando neste processo de
aprendizagem e/ou estimulação. Então, no processo de ensino-aprendizagem, as atividades
desenvolvidas e os conhecimentos adquiridos por meio de estratégias especiais, devem ser
significativos para o aluno, também devem ser concretas e em geral envolvem aspectos, princípios ou
conceitos psicomotores (FREITAS et.al. 2008).
Freitas et.al. (2008) pontua que a pessoa com deficiência necessita desenvolver-se de modo
dinâmico, com contínua estimulação, envolvendo atividades simples até as complexas, para estimular
os potenciais de aprendizagem. Para tanto, o educador deve ser criativo e identificar a cada momento
da aula a oportunidade de escolher o recurso correto para obter respostas múltiplas e positivas no
desenvolvimento do aluno com necessidades educativas especiais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com este estudo foi possível constatar que o educador deve seguir algumas
estratégias didáticas como acolher e compreender as limitações físicas dos alunos e os diferentes
meios de comunicação utilizados por eles, para que haja uma melhor interação e inclusão social entre
todos, buscando conhecer as características de cada um dos seus alunos com ou sem deficiência,
objetivando a compreensão de suas potencialidades e necessidades, para que possam ajudá-los de
forma significativa. O aluno com deficiência motora deve participar das atividades junto com os
outros alunos, desempenhando tarefas de acordo com as suas possibilidades.
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Na elaboração de uma aula ou atividade é preciso ter em mente que, apesar de sua limitação,
podem ser desenvolvidas habilidades. Cabe ao professor respeitar

as

barreiras

que

lhe

são

impostas pela estrutura do corpo ou pelos comprometimentos decorrentes das características
que o portador de deficiência motora apresenta. Para tanto, a utilização de métodos alternativos de
inclusão e participação do educando, são imprescindíveis, como jogos e brincadeiras diversas.
Portanto, faz-se necessário que a escola esteja preparada quanto à acessibilidade infraestrutural, bem
como quanto em recursos pedagógicos que atentam aos alunos com ou sem deficiência motora,
favorecendo assim a aprendizagem dos mesmos de maneira igualitária, visto que ainda existem muitas
barreiras para um ensino efetivo e de qualidade. A comunidade escolar precisa estar preparada para
atendê-los, oferecendo oportunidades para que possam desenvolver suas habilidades, serem
respeitados e terem direitos e deveres assegurados.
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INTRODUÇÃO
A síndrome de Down é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior
parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com
síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas células em vez de
46, como a maior parte da população. (MOVIMENTO DOWN, 2013).
Como a síndrome de Down é o resultado de uma mutação genética, ela não tem cura, não
existindo nenhum tratamento específico para ela. Porém, alguns tratamentos como a Fisioterapia, a
estimulação psicomotora e a Fonoaudiologia são importantes para estimular e auxiliar no
desenvolvimento da criança. (TUA SAÚDE, 2016).
O diagnóstico pode ser realizado ainda no período gestacional, mas pode ser feito também após
o nascimento do bebê analisando seus caracteres físicos. É de grande importância que o diagnostico
seja realizado ainda na gestação o que torna mais fácil preparar os pais, ter um acompanhamento
psicológico mais eficiente uma vez que a falta de preparo pode ocasionar situações complexas.
(PAIVA et al. 2002)
O mais importante é descobrir que essa criança pode alcançar um bom desenvolvimento de
suas capacidades pessoais e avançará com crescentes níveis de realização e autonomia. Segundo o
Movimento Down (2013), um estudo realizado pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo mostrou que o convívio das crianças com colegas portadores de alguma deficiência tornam-se
mais tolerantes, aprendem a ter mais respeito com o outro. O movimento destaca também que as
crianças com Down têm algumas dificuldades, mas têm também facilidade com alguns fatores como,
por exemplo, as atividades práticas. O grande desafio dos professores é fazer com que o conhecimento
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atinja seus alunos e esse desafio se intensifica na sala de aula na qual possui alunos que precisam que
o professor inove suas metodologias, atividades em que o aluno aprenda e massifique o conhecimento
são fundamentais para a vida profissional desse estudante e se forem aliadas ao convívio com o
diferente tornando-o um ser humano melhor para viver em sociedade se torna algo bem mais
relevante. O presente trabalho tem como objetivo facilitar o aprendizado do aluno, utilizando
atividades lúdicas, fortalecer o convívio social e a dinâmica em grupo e integrar o aluno nas atividades
da escola de acordo com suas especificidades.

METODOLOGIA
A pesquisa consistiu em uma revisão bibliográfica, no qual foram pesquisados artigos tendo
como ferramenta as plataformas scielo e o google acadêmico, sendo esta de caráter qualitativo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ensino de ciências possibilita estudar variados conteúdos, constituindo uma notável
ferramenta na formação do cidadão, estimulando os estudantes. Para tal é necessário à utilização de
vários métodos de ensino, viabilizando caminhos diversificados que guiam o aprendizado, abarcando
alunos com distintos interesses (PINA, 2014).
Crianças com Síndrome de Down possuem capacidade de processamento e de memória visual
mais desenvolvida do que capacidade de processamento e memória auditiva, portanto são mais
beneficiados quando os materiais de ensino utilizam um suporte visual para aplicar as informações
(PINA, 2014).
Pessoas com síndrome Down necessitam de estimulações, aceitações e acompanhamento. Uma
alternativa seria os jogos e brincadeiras que podem ser usadas em diferentes disciplinas, porem elas
devem ser motivadas, estimuladas, mas tudo no seu tempo (ANTUNES, 1998). As interações lúdicas
são de fundamental importância e enriquecedora para o processo de ensino-aprendizagem, porem vale
ressaltar que cabe às pessoas envolvidas buscar primeiramente conhecer as especificidades de cada
indivíduo. Assim como cada tarefa, jogo ou brincadeira para que desse modo consiga-se atingir o
objetivo proposto.
Portanto atividade simples como: quebra-cabeça pode ajudar a desenvolver habilidades
cognitivas, aumentar raciocínio, entre outros. Outra alternativa seria o teatro que ajuda os alunos com
síndrome Down a vencer seus limites através da fala, da expressão e do contato com outras pessoas ou
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jogo da memória que desenvolve a atenção, memorização e estimula o raciocínio lógico (SILVA,
2002)
É bastante significativo que pessoas com síndrome de Down encontrem-se em um ambiente de
aprendizagem adequado, com táticas variadas, de maneira a conquistar não só conhecimento como
também autonomia e segurança. Na prática é recomendável que estejam introduzidas em lugares
educativos não só a sala de aula, mas espaços não formais com materiais e recursos apropriados
(PINA, 2014). Como exemplos desses espaços não formais estão: Planetários, Jardins Zoológicos,
Museu de história natural, jardins botânicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
As pessoas com Síndrome de Down apresentam uma certa dificuldade no processo de
assimilação de conteúdos, sendo então necessário a utilização de atividades dinâmicas que os
estimulem visualmente, visto que, eles têm esse sentido mais desenvolvido que os outros.

REFERÊNCIAS
ANTUNES, C. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. 16. ed. Petrópolis: Vozes,
1998.
MOVIMENTO DOWN. Inclusão de alunos com síndrome de Down no ensino fundamental. 2013.
Disponível em:<http://www.movimentodown.org.br/educacao/inclusao-de-alunos-com-sindrome-dedown-no-ensino-fundamental/< Acesso em13 de outubro de 2017.
PAIVA, F. C; et al. Síndrome de Down: etiologia, características e impactos na família.
Disponível em:<http://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/3304< Acesso em 13 de outubro de
2017.
PINA,O. C. CONTRIBUIÇÕES DOS ESPAÇOS NÃO FORMAIS PARA O ENSINO E
APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS DE CRIANÇAS COMSÍNDROME DE DOWN. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática)- Universidade Federal de Goiás.
Goiânia, 2014.
TUA SAÚDE. Síndrome de down. 2016. Disponível em:<https://www.tuasaude.com/sindrome-dedown<Acesso em 13 de outubro de 2017.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

AVALIAÇÃO DA AÇÃO ESPERMICIDA POR AÇÃO DE COMPOSTOS
MAJORITÁRIOS DE ÓLEOS ESSENCIAIS
Alisson Batista de Carvalho1 (alissonbatistadecarvalho@hotmail.com); José Adelson Alves do
Nascimento Junior (juniior.aalves@live.com); Vladimir da Mota Silveira Filho2
(vladimir.filho@upe.br)
1

Estudante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UPE; 2Professor Adjunto do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas da UPE.

Palavras-Chave: anticonceptivos, espermicida, plantas.
INTRODUÇÃO
O uso de métodos anticonceptivos é um método recorrente entre adolescentes sexualmente ativos
pertencentes a este grupo populacional, reiterando as questões psicossociais e a abordagem negativa
da gestação nessa faixa etária. As cifras epidemiológicas obtidas na última década no Brasil
registradas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema Único de
Saúde (SUS), atualmente, 66% das gravidezes em adolescentes são indesejadas estimulam o uso e
principalmente a produção de novas metodologias preventivas à gravidez (BRASIL, 2017;
OLIVEIRA, 2012).
Atualmente diversos métodos anticoncepcionais são descritos pela literatura médica como
alternativa para evitar uma gravidez não planejada. Entre os mais conhecidos estão os métodos
mecânicos tendo seu principal representante o preservativo masculino, além dos diafragmas vaginais
(GÓMEZ et al., 2007). Também existem os métodos químicos de barreira, como os espermicidas
vaginais, entre estes estão os cremes, géis, aerossóis espumantes etc., os quais são, em sua grande
maioria, elaborados à base de Nonoxynol-9. Esse composto é capaz de causar efeitos irritativos
cervicais e vaginais que podem favorecer o aparecimento de microrganismos infecciosos e/ou o
aumento da proliferação de microrganismos próprios dessa microbiota, como os lactobacilos
(SCHREIBER et al., 2006).
Diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas em países como Estados Unidos, Inglaterra, Índia e
China em busca de novos anticonceptivos espermicidas que não resultem em efeitos secundários
importantes (SILVA et al., 2003). Dessa forma, há uma necessidade para a substituição desses agentes
espermicidas por alternativas mais seguras e eficazes, tais como contraceptivos naturais. O objetivo
desse trabalho foi investigar a ação de agentes espermicidas alternativos, avaliando in vitro a atividade
espermicida de extratos vegetais provenientes de plantas endêmicas do Nordeste brasileiro.
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METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido em parceria com o Dr. Luís Cláudio Nascimento da Silva da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE/Recife), que já possui licença do comitê de ética para
coleta e análise de sêmen humanos (Plataforma Brasil, Parecer N° 02604312.6.0000.5203). As
amostras de sêmen foram coletadas por doadores voluntários após um período de abstinência sexual e
encaminhadas para o Laboratório de Biologia Celular e Molecular e Microscopia da UPE Campus
Garanhuns, para a realização de testes in vitro.
O procedimento foi seguido de acordo com Gallego et al. (2012), onde o sêmen foi diluído
numa solução salina e incubado com quatro tipos de extratos vegetais oleosos das plantas
Myracrodruon urundeuva (casca de aroeira), Leonotis nepetaefolia (flor de cordão-de-frade),
Hymenaea courbaril (casca de jatobá) e Stryphnodendron barbatiman (casca de barbatimão), oriundas
de uma comunidade quilombola do município de Garanhuns.
No laboratório de Biologia Celular e Molecular, cada tipo de extratos foi adicionado ao sêmen
humano fresco na proporção de 1:1, onde se colheu 10 µL da mistura para avaliar
mobilidade/viabilidade utilizando um microscópio óptico (40X) em um intervalo de 0 a 30 minutos.
Para essa análise microscopica, utilizou-se também um grupo controle da amostra de sêmen, para
assim acompanhar os resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ambas as amostras de sêmen humano utilizadas estavam dentro dos padrões indicados pela
Organização Mundial da Saúde (2010), que orienta quanto a aspectos relevantes como volume (≥ 1,5
mL), motilidade total (≥ 40 %) e vitalidade espermática (≥ 58 %). Determinou-se que os extratos de
M. urundeuva; L. nepetaefolia; H. courbaril e S. barbatiman apresentaram, no decorrer de 30 min,
efeito na diminuição da motilidade progressiva dos espermatozoides o que é essencial para o sucesso
de fecundação. Foi observado ainda que o grau de efeito espermicida variou de acordo com os tipos de
extrato. Os extratos de H. courbaril e S. barbatiman resultaram numa diminuição de 50% na
viabilidade das células espermáticas, enquanto os demais extratos apresentaram uma redução de 20 a
35% (Figura 1).
Os resultados sugerem que pelo menos dois extratos apresentaram resultados favoráveis no
decaimento da mobilidade espermática, em comparação ao grupo controle o qual apresentava um
índice maior de células viáveis. Uma pesquisa realizada por Paul et al. (2006), demonstrou resultados
semelhantes ao encontrado pelo

atual estudo, a viabilidade dos espermatozoides diminuiu

significativamente em torno de 50%, dentro do mesmo tempo de 30 min. também levado em
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consideração, quando exposto ao extrato de Achyranthes aspera e Stephania hernandifolia. Gallego et
al. (2012), também avaliaram e encontraram resultados satisfatórios no que tange a atividade
espermicida de vegetais (Muehlenbeckia platyclada, Zanthoxylum lenticulare e Piper subpedale) em
mais de 40% na imobilização sobre o esperma humano, resultados similares a dois dos extratos
testados.
Já outro estudo realizado em 2013, por Medina et al., indicaram que o extrato da planta
Sapindus saponaria L. apresentou um efeito imobilizador mas não letal nos espermatozóides
humanos, devido ao fato de os extratos terem um efeito muito mais marcado na mobilidade
(diminuição da mobilidade progressiva ou aumento da imobilidade), essa característica de um efeito
maior na mobilidade também coincidiu com os extratos das plantas do Nordeste. Observa-se que
alguns extratos possuem uma ação que reflete mais no parâmetro da mobilidade, ao invés da
viabilidade. No entanto, ambos os resultados são fatores importantes para a inviabilidade espermática,
apresentando desse modo uma atividade espermicida. Sendo assim, comprova-se que plantas
endêmicas da região do Nordeste podem ser utilizadas e mais investigadas quanto a sua ação como
agentes de barreira química, que impossibilitem a viabilidade espermática para uma possível gravidez.
As plantas utilizadas na referente pesquisa in vitro e relatadas na literatura por outros
pesquisadores podem funcionar como subsídios que minimizem os danos irritativo-inflamatórios na
flora vaginal, ocasionados pelos espermicidas atuais fabricados à base de Nonoxynol-9. Uma vez que,
os diferentes componentes químicos dos espermicidas que existem hoje podem causar danos ao
epitélio vaginal por falta de especificidade celular, o que significa que não só afeta a viabilidade do
esperma, mas também as células superficiais do epitélio (AITKEN et al., 2011).

Fig. 1. Efeito de extratos vegetais de Myracrodruon urundeuva, Leonotis nepetaefolia, Hymenaea courbaril e
Stryphnodendron barbatiman sobre a motilidade espermática in vitro do sêmen humano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Conclui-se que todos os extratos vegetais, especialmente os extratos obtidos de H. courbaril
e S. barbatiman possuem algum fator com propriedades espermicidas, reduzindo in vitro a motilidade
dos espermatozoides humanos. Contudo, essa redução ainda pode ser considerada baixa, visto que
compromete a eficiência contraceptiva. Dessa forma, outros extratos serão testados in vitro, a fim de
se obter um produto com maior eficiência na ação espermicida.
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Palavras-Chave: Cafeína, distúrbio, abstinência.
INTRODUÇÃO
A substância psicoativa mais amplamente ingerida no mundo é a cafeína. Há algum tempo ela
é considerada uma substância ―ergogênica‖ no rendimento esportivo. ―Agente ergogênico‖ se
caracteriza como qualquer mecanismo, efeito fisiológico, nutricional ou farmacológico que seja capaz
de melhorar o desempenho tanto das atividades físicas quanto ocupacionais. (BALLISTRERI;
CORRADI-WEBSTER, 2008).
Em geral, quando consumida em doses diárias baixas a moderadas (por exemplo, <400 mg), a
cafeína é uma droga relativamente segura que oferece algumas funções (por exemplo, estimular o
sistema nervoso central) e alguns trabalhos relatam os efeitos protetores desta substância na Doença de
Parkinson ( JULIAN, FERRE , GRIFFITHS, 2014). No entanto, para alguns indivíduos, a cafeína é
capaz de causar vários efeitos indesejáveis e distúrbios em uma ampla gama de doses, o que pode
justificar a limitação do seu consumo (JAMES, 2011).
.

Essa substância pode produzir vários efeitos subjetivos e somáticos negativos, incluindo

ansiedade, nervosismo, dor de estômago e humor tenso, especialmente em doses agudas mais elevadas
(por exemplo, ≥ 200 mg). (MEREDITH, et al. 2013).
Visto isso, se faz necessário o estudo acerca do distúrbio de consumo da cafeína e seus
impactos no metabolismo e vida das pessoas. Além de elucidar um tratamento emergente que visa
diminuir o impacto do vício na sociedade atual.
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METODOLOGIA
Esta revisão de caráter descritivo e qualitativo, foi realizada a partir de leituras de artigos
referentes ao tema com auxílio de bancos de dados, como PubMed e ScienceDirect. No período de
outubro e novembro de 2017. Utilizando os descritores "síndrome da cafeína‖ e "efeitos da ingestão de
cafeína".
Inicialmente, foram selecionados trabalhos que detinham o histórico de pesquisas relacionadas
aos efeitos da cafeína, logo depois houve uma segunda pesquisa sobre o impacto do vício da ingestão
dessa substância na saúde do indivíduo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cafeína, substância pertencente à classe das xantinas, atua em diversas partes do corpo. O
processo de absorção e eliminação faz com que a cafeína tenha uma meia-vida variável entre 3 e 7,5
horas. Após atingir a corrente sanguínea, essa xantina é prontamente distribuída por todo o organismo,
penetrando por todas as células de maneira livre. Por apresentar alta solubilidade lipídica e baixa
ligação a proteínas plasmáticas, a cafeína é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Além
desta, a membrana úteroplacentária também é atravessada, permitindo que a cafeína seja encontrada
no líquido amniótico de gestantes, como também no leite materno em lactantes que fazem uso da
mesma. (FOGAÇA, 2015).

Figura 1. Teor de cafeínas em bebidas
A figura acima refere-se ao teor de cafeína nas diversas bebidas de uso na maioria das vezes
diário. Decorrente disso, existe uma ingestão demasiada dessa substância que corriqueiramente é
desassociada de alguns produtos, mas faz parte de suas composições.
Além disso, essa xantina atua como um antagonista não seletiva dos receptores de adenosina
A1 e A2A, uma classe de receptores purinérgicos acoplados à proteína G. Com isso, impede a ação da
adenosina sobre o sistema nervoso central (SNC), sendo considerada como uma substância
estimulante do SNC. No sistema periférico, essa substância inibe os efeitos vasodilatores,
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broncoconstritores e imunossupressores ocasionados naturalmente pela adenosina. (CAZARIM ;
UETA, 2014)
Outra via de estimulação do SNC pela cafeína é um mecanismo não muito esclarecido que
ocorre

devido

à

inibição

do

ácido

gama-amino-butírico

(GABA),

um

dos

principais

neurotransmissores inibitórios do SNC. Esse neurotransmissor produzido naturalmente no cérebro e
no coração exerce um papel importante no controle do humor e do stress, além de influenciar na
frequência cardíaca. Além do mais, essa xantina pode modular a neurotransmissão adrenérgica
exacerbando taquicardia, elevação da pressão arterial e dilatação brônquica. (ALMEIDA , 2013)
Ademais, um número crescente de estudos descobriu que, além dos sintomas de abstinência,
alguns usuários de cafeína relatam danos psicológicos ou físicos, dificuldade em parar o uso de
cafeína e ingestão maior que o pretendido (MEREDITH, et al. 2013).
A sintomatologia do distúrbio de consumo baseia-se não apenas no consumo excessivo de
cafeína, mas também na dificuldade em reduzir o consumo mesmo quando este tem consequências
diretas na saúde, como ansiedade, dores de estômago, problemas cardíacos ou dificuldades a dormir.
Outro sintoma que pode indiciar o distúrbio de consumo de cafeína é a dependência física da
substância, evidenciada pela abstinência que se pode sentir-se se reduzir ou parar o consumo de
cafeína. (EVVAT,2015)
Cafeína estimula AMPc

Maior secreção de suco HCL no estômago

Cafeína induz a produção de noradrenalina

Maior estado de alerta

Cafeína induz broncodilatação

Bem-estar para asmáticos

Cafeína aumenta o nível de cortisol

Aumenta o estresse

Cafeína aumenta a quantidade de dopamina

Aumenta a sensação de prazer

Cafeína bloqueia a ação da adenosina

Diminui o sono

Cafeína reduz a absorção de cálcio e ferro

Desbalanço nutricional

A tabela acima elucida alguns dos mecanismos da cafeína e seus consequentes efeitos. É de
suma importância ratificar que a sensibilidade aos efeitos dessa substância varia entre as pessoas,
dependendo da tolerância, grau de absorção, metabolização, idade e fatores psicológicos.
(EVVAT,2015)
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No entanto, o distúrbio ainda não é oficialmente considerado uma doença mental. De acordo
com o manual de diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, o DSM-5, é preciso aprofundar
o estudo do distúrbio antes que este possa ser incluído na lista de doenças mentais. (EVVAT,2015)
Uma nova investigação da American University e da Universidade Johns Hopkins revela um
tratamento baseado em terapia cognitiva e comportamental para ajudar as pessoas que sofrem deste
distúrbio a reduzir ou parar o seu consumo de cafeína. O estudo envolveu 67 pessoas que foram
diagnosticadas com o distúrbio pelos investigadores, e que disseram já ter tentado reduzir o seu
consumo de cafeína sem sucesso. Essas pessoas receberam a terapia e, em média, reduziram em 77%
o seu consumo de cafeína, redução que foi confirmada através de amostras da saliva dos
participantes.(EVVAT,2015)
CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
O aumento em relação às pesquisas sobre o consumo exacerbado da cafeína é evidente e
necessário em virtude da presença dessa substância em uma gama de bebidas. Assim, o consumo
moderado dessa xantina não traz consequências maléficas e sim benefícios na rotina da população,
entretanto o uso demasiado pode levar ao distúrbio compulsivo que traz consigo o prejuízo ao
metabolismo como um todo. Mediante isso, é importante que se tenham mais pesquisas acerca do
impacto aos sistemas orgânicos, além de maior divulgação de suas consequências. Isso enriquece a
ciência e melhora a sobrevida das pessoas.
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Palavras-Chave: Biomaterial, colágeno, resistência
INTRODUÇÃO
A queimadura é uma lesão dos tecidos orgânicos, em decorrência de um trauma de origem
térmica, que varia desde uma pequena bolha até formas graves, capazes de desencadear respostas
sistêmicas proporcionais à extensão e à profundidade. Inúmeros estudos têm sido realizados
procurando encontrar curativos que reduzam os efeitos da contaminação nas lesões, favoreçam o
processo cicatricial e ofereçam melhores resultados estéticos. Os substitutos de pele têm sido
considerados úteis no tratamento de queimaduras superficiais, pois reduzem a frequência de troca do
curativo. Entretanto, esses materiais têm alto custo e não são eficazes para o tratamento de
queimaduras profundas. Devido aos custos elevados dos curativos oclusivos sintéticos ou
biossintéticos, tem-se buscado nos materiais biológicos alternativas. Nesse cenário, surge a pele da
tilápia (Oreochromis niloticus) como um possível material biológico que pode ser usado para facilitar o
processo de cicatrização, tendo em vista que ela apresenta propriedades histomorfológicas e
tipificação do colágeno semelhantes à pele humana e apresenta resistência a tração maior do que
enxertos de pele humana. (LIMA-JUNIOR et al., 2017).
O objetivo dessa revisão de literatura, portanto, se baseia na comparação da histoquímica e da
propriedade tensiométrica entre a pele da tilapia com a pele humana, afim de que se possa corroborar
que a pele de tilápia é um biomaterial promissor na medicina regenerativa.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo secundário, no qual foi realizada revisão descritiva e qualitativa
da literatura mediante a busca eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de dados Scientific
Eletronic Library Online (Scielo), Google Acadêmico, Após consulta aos Descritores em Ciências da
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Saúde (DeCS), foram identificadas as palavras-chaves correspondentes à pesquisa: curativos
biológicos, tecido de regeneração, compatibilidade tecidual. Os critérios de inclusão adotados foram o
idioma do trabalho e a abordagem do tema pesquisado. Foram pesquisados 6 artigos, entre os anos
2003 e 2017, dos quais 3 foram utilizados para realização do trabalho. Por se tratar de uma pesquisa
muito recente, ainda não há muitos artigos publicados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 1: Tabela comparativa contendo as características histomorfológicas da pele de tilápia e da pele humana.

Morfologia epiderme

Epitélio pavimentoso estratificado

Morfologia da derme

Derme superficial com tecido
conjuntivo frouxo permeado por
vasos sanguíneos de calibres
variados, com fibras colágenas
paralelas e finas.
Derme profunda com espessas
fibras colágenas organizadas,
compactadas,
em disposição
paralela/horizontal
e
transversal/vertical,
perpendiculares à superfície da
pele
Fibras paralelas e transversais
Fibras em direções diversas

Disposição dos feixes de
colágeno
Área preenchida por
colágeno tipo I
Área preenchida por
colágeno tipo III
Tração suportada
Extensão à tração

Epitélio pavimentoso estratificado
hiperortoparaqueratinizado, com
trechos de atrofia, sob o qual se
visualizava tecido conjuntivo
fibroso, com aumentada atividade
colagênica,
células
inflamatórias
mononucleares
dispersas e vasos sanguíneos,
por vezes, dilatados
Na derme superficial e na
profunda,
havia
tecido
conjuntivo fibroso denso não
modelado, com as fibras
colágenas
dispostas
em
diferentes direções

91,6±1,1% (média±EPM)

71,3±2,6% (média±EPM)

47,8±3,0% (média±EPM)

60,8±2,4% (média±EPM)

112 N
4,442 cm

16 N
4,615 cm

Foi observado que, na derme superficial da pele de tilápia, o tecido conjuntivo é disposto
frouxamente com poucas fibras colágenas. Na pele humana não foi visualizada esta diferença, pois
tanto a derme superficial como a profunda apresentavam tecido conjuntivo fibroso denso, o colágeno
analisado pertencia às duas regiões. (ALVES et al., 2015).
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A análise quantitativa do colágeno demonstrou que, na pele de tilápia, houve maior percentual
de área preenchida por colágeno tipo I (maduro) do que o observado na pele humana. Por outro lado, o
percentual de colágeno tipo III (imaturo) mostrou-se significativamente superior na pele humana em
relação à pele da tilápia. Em relação a integridade da pele da tilápia quando em contato com a
temperatura corporal dos humanos, sabe-se que o colágeno tipo I encontrado na pele de peixes
tropicais, como a tilápia, possui uma temperatura de degradação superior, comparada aos outros
peixes. Estudos mostram que, nesse aspecto, o colágeno tipo I derivado da tilápia possui um grande
potencial de uso clínico, podendo ser comparado, inclusive, aos materiais em utilização, derivados de
mamíferos. (ALVES et al., 2015).
Quando se analisa a disposição dos feixes de colágeno dos tecidos vê-se que, mesmo havendo
uma disposição diferente entre os feixes da pele de tilapia e da pele humana, não houve uma mudança
significativa entre as capacidades extensoras dos tecidos. (ALVES et al., 2015).
Em relação aos estudos realizados por Lima-Junior et al. (2017), os grupos estudados
apresentaram resultados:
Tabela 2: Procedimentos realizados nos grupos de ratos Wistar (Rattus norvegicus)

GRUPOS

PROCEDIMENTOS

C1

Feridas foram lavadas com solução de NaCl a 0,9%.
Não foi feito curativo.
Feito curativo aberto com sulfadiazina de prata a 1%.
O curativo foi trocado diariamente.
Feito curativo oclusivo com pele de tilápia em queimadura superficial de 2°
grau. Curativo renovado quando necessário.
Feito curativo oclusivo com pele de tilápia em queimadura profunda de 2°
grau.
Curativo renovado quando necessário.

C2
T1
T2

Nos grupos T1 e T2 não foram necessárias trocas diárias de curativos, como nos grupos C1 e
C2. No 21° dia, os grupos controles, C1 e C2, ainda apresentavam crostas e alguma presença de tecido
de granulação. No grupo T1 e, especialmente, T2 observou-se presença de exsudato e crostas,
especialmente após o 12° dia. (LIMA-JUNIOR et al., (2017).
Observou-se um melhor delineamento dos bordos da ferida no processo de cicatrização, nos
grupos em tratamento com a pele da tilápia. Com relação aos parâmetros hematológicos e bioquímicos
não foram verificadas quaisquer alterações significativas dos parâmetros bioquímicos dos animais
tratados nos diferentes grupos, exceto para a ureia, que se apresentou discretamente aumentada nos
grupos T1 e T2 em relação aos grupos controles, porém sem significância. Além disso, foi observado
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que os valores de glicose estavam acima do valor estabelecido para essa espécie de animal em todos
os grupos, fato justificado pelas doses anestésicas (LIMA-JUNIOR et al., (2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
É possível a utilização da pele da tilápia como promissor biomaterial na medicina regenerativa.
As suas características microscópicas, semelhantes à estrutura morfológica da pele humana e elevada
resistência e extensão à tração em quebra possibilitam esta aplicação. Além disso, o fato de a pele de
tilápia ter colágeno tipo I é extremamente importante para o uso desse biomaterial, já que esse tipo de
colágeno, segundo Tang; Saito (2015), estimula Fatores de Crescimento de Fibroblastos (FGF), os
quais expressam e liberam Fator de Crescimento de Queratinócitos (KGF), duas citocinas importantes
e imprescindíveis para a cicatrização das feridas.
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INTRODUÇÃO
A Doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio neurodegenerativo progressivo e irreversível
caracterizado por déficit de memória e cognição e associado à perda neuronal no hipocampo e córtex
entorrinal (BRUNTON; GOODMAN; GILMAN, 2012). Atualmente, essa doença afeta mais de 15
milhões de pessoas no mundo, principalmente os idosos (ARAÚJO; PONDÉ, 2006).
Na progressão da doença do paciente pode ser observada perda de memória anterógrada,
incapacidade de realizar tarefas básicas do cotidiano e de cuidar de si mesmo, além de afasia, apraxia
e agnosia nos estágios mais avançados. No estágio inicial da DA, ocorre a perda neuronal e a
transformação de placas senis e neuríticas. Já nos estágios moderado e avançado desse distúrbio, além
dessas disfunções, também há um desequilíbrio nos neurotransmissores, principalmente à insuficiência
colinérgica e à excitotoxicidade do glutamato, o principal neurotransmissor excitatório cerebral
(FORLENZA, 2005).
As estratégias farmacológicas na terapia paliativa da DA moderada a avançada, se baseia na
tentativa de reestabelecer o equilíbrio dessas moléculas, através de inibidores da colinesterase
associados a antagonistas glutamatérgicos. Visto isso, essa revisão visa explanar acerca do uso da
memantina, um antagonista dos receptores NMDA (N-Metil-D-Aspartato) do glutamato, na
terapêutica dessa doença.

METODOLOGIA
Esta revisão de caráter descritivo e qualitativo da literatura foi realizada a partir de artigos
pertinentes localizados no banco de dados online Scielo. Primeiramente, foram encontrados artigos através
dos descritores ―Doença de Alzheimer‖, ―memantina‖, ―tratamento da Doença de Alzheimer‖.
Posteriormente, foram selecionados aqueles que melhor correspondiam aos objetivos do estudo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório cerebral, que atua principalmente no
hipocampo e córtex temporal, áreas relacionadas à memória e cognição. Porém, quando em altas
quantidades por tempo prolongado, pode conferir toxicidade e morte neuronal na região acometida. A
memantina é um antagonista não competitivo dos receptores NMDA do glutamato, que confere
neuroproteção em relação à excitotoxicidade desse neurotransmissor. Isso ocorre devido ao fato desse
fármaco se ligar de forma que, em casos de ativação fisiológica do receptor, para formação de
memória, ele se desloca do sítio de ligação. Entretanto, quando em condições patológicas, como na
superativação do receptor pelo glutamato na DA, a memantina permanece bloqueando o canal
(FORLENZA, 2005).
Vários estudos foram realizados e demonstraram um potencial desse fármaco no prognóstico
dos pacientes com Doença de Alzheimer, principalmente quando associado a inibidores da
acetilcolinesterase (ARAÚJO; PONDÉ, 2006).
A tabela 1 mostra alguns dos estudos relatados por diversos autores, sobre a eficácia da
memantina versus a de um placebo.
Tabela 1 – Sumário de estudos sobre a eficácia da memantina comparada a um placebo.

A partir dessa tabela, observa-se que a memantina obteve melhores resultados em comparação
ao placebo, mostrando sua eficácia em boa parte dos pacientes. A utilização deste fármaco, com dose
20mg por dia, trouxe diversos benefícios e melhorias funcionais e comportamentais aos portadores da
DA nos estágios moderados a grave. Alguns desses benefícios foram observados a partir do
retardamento da progressão da deterioração dos sinais e sintomas da doença, principalmente se
tratando de melhorias na capacidade funcional, na realização de atividades do cotidiano e redução dos
distúrbios de comportamento (ARAÚJO; PONDÉ, 2006). Outra vantagem desse antiglutamatérgico é
o fato de apresentar pouca interação com outros medicamentos, como os anticolinesterásicos, já que
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sua excreção é renal e ele não interfere no metabolismo pelo citocromo P450, o que é importante pois
sua eficácia é vista quando associado a essa outra classe de fármacos. Além disso, apresenta efeitos
colaterais mínimos e boa tolerabilidade (ENGELHARDT et al, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES

A DA é um distúrbio que ainda não possui cura, pois apesar dos avanços na terapia
farmacológica, os medicamentos conseguem apenas retardar e amenizar os sintomas da doença, mas
não cessar a degeneração neuronal das placas senis. Visto isso, é importante salientar que devem ser
desenvolvidos e aprimorados mais estudos na área, para que um dia se consiga cessar completa e
efetivamente a neurodegeneração e se consiga curar a doença definitivamente.
Portanto, o antiglutamatérgico memantina e outros fármacos que visem amenizar os efeitos do
distúrbio, continuam sendo métodos paliativos, mas de extrema importância para melhorar o modo de
vida dos pacientes com DA avançada e de seus familiares, através do reestabelecimento homeostáticos
dos neurotransmissores fundamentais ao cérebro.
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INTRODUÇÃO
A incidência crescente do Diabetes Mellitus (DM) tornou-se uma das principais ameaças à
saúde humana. Acredita-se que isso provém de mudanças no meio ambiente e no comportamento
humano e estima-se que no ano 2035 haja cerca de 471 milhões de pessoas diagnosticadas em todo o
mundo (Diretriz SBD, 2016). O diabetes é caracterizado pela hiperglicemia, que quando persiste por
um prolongado tempo, se torna bastante nociva ao organismo. Existe estreita relação entre níveis
elevados de glicose no sangue e surgimento das complicações do diabetes. A geração dos produtos de
glicação avançada é um dos principais mecanismos desencadeadores das doenças associadas ao
diabetes mellitus, que incluem cardiopatia, retinopatia, neuropatia e nefropatia. (BARBOSA, 2009)
Sabe-se que a cardiopatia isquêmica é complexa, com envolvimento de fatores inflamatórios,
metabólicos e genéticos e ocorre quando há um desequilíbrio na oferta e na demanda de oxigênio pelo
miocárdio, podendo ocorrer pela diminuição do fluxo sanguíneo como também pela hipertrofia
ventricular, sendo a doença aterosclerótica coronária (DAC) o substrato anatômico mais importante na
fisiopatogenia da cardiopatia isquêmica (CARVALHO, 2001).
A DAC é duas a quatro vezes mais prevalente em pacientes com diabetes mellitus, sendo o
risco de infarto agudo do miocárdio em pacientes com DM e sem história de cardiopatia semelhante
ao de pacientes não-diabéticos com infarto prévio. O aumento do risco cardiovascular associado ao
DM está relacionado à própria doença e à presença de outros fatores de risco para doenças
cardiovasculares (GROSSMAN, 2006). Além de maior risco para doença cardiovascular, indivíduos
com diabetes e doença cardiovascular têm pior prognóstico, apresentando menor sobrevida em curto
prazo, maior risco de recorrência da doença e pior resposta aos tratamentos propostos. (SCHAAN,
2007)
Dentro desta perspectiva, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico
sobre DM, ressaltando a associação entre diabetes com a propagação da doença isquêmica do coração.
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METODOLOGIA
Este estudo é de caráter descritivo com abordagem qualitativa, tendo sido realizado através de
levantamento de trabalhos relacionados ao tema, publicado no período de 2000 a 2017 nas bases de
dados eletrônicas, PubMed e Scielo. Utilizou-se como descritores: diabetes, cardiopatia isquêmica,
complicações . Foram excluídos da pesquisa artigos publicados antes do ano 2000. Somando-se todas
as bases de dados, foram encontrados 13 artigos. Após a leitura dos títulos dos artigos, notou-se que
alguns deles se repetiram nas diferentes bases e outros não preenchiam os critérios deste estudo.
Foram utilizados 7 artigos para confecção deste trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Diabetes Mellitus, o descontrole permanente da hiperglicemia, acarreta no decorrer dos
anos, uma série de complicações orgânicas, resultando em danos teciduais, perda de função e falência
de vários órgãos. Hoje, sabe-se que o DM não só aumenta a incidência das doenças cardiovasculares
como também acelera seu curso. Estudos demonstraram que no DM tipo 2 o risco é comparável com
os pacientes não diabéticos com eventos coronarianos prévios, já no DM tipo 1, o risco aumenta com
o inicio da nefropatia diabética. (SCHAAN, 2007)
Sabe-se que um dos principais fatores que leva a cardiopatia isquêmica é a doença
aterosclerótica coronariana. A disfunção endotelial é causa e consequência do processo aterosclerótico
sendo o principal fator na fisiopatologia da doença. Normalmente, não ocorre adesão e agregação
leucocitária as células endoteliais. Entretanto, quando ocorre ativação por mediadores inflamatórios
associados à dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, obesidade, algumas infecções e
ao DM, as células endoteliais passam a expressar moléculas de adesão, as quais recrutam os
leucócitos. Além disso, há produção de moléculas de LDL oxidadas, as quais se depositarão sobre o
endotélio e serão absorvidas pelo mesmo. Estes eventos contribuem para o desenvolvimento do
processo inflamatório e de lesões avançadas na superfície endotelial (lesões ateroscleróticas), as quais
são passíveis de complicações como erosões, rupturas e trombose. Estas complicações são o substrato
fisiopatológico para o desenvolvimento das síndromes coronarianas agudas (SCA) e crônicas.
(AVEZEDO, 2010)
As células endoteliais produzem oxido nítrico (ON), que além da atividade vasodilatadora,
também apresenta ação atiaterogênicas restrigindo a proliferação das células musculares lisas, inibe a
adesão e agregação plaquetária, assim como a adesão e infiltração leucocitária. O ON é produzido pela
enzima endotelial óxido nítrico sintetase (ONS) e depende da presença de seu cofator, a
tetrahidrobiopterina (BH4). A hiperglicemia bloqueia a ONS e aumenta a produção de superóxido que
reduz a biodisponibilidade da BH4. (AVEZEDO, 2010)
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A hiperglicemia induz eventos celulares que aumentam a formação de espécies reativas de
oxigênio (EROs), tais como o radical superóxido, nas mitocôndrias via cadeia respiratória. Nessas
circunstancias os níveis de NO diminuem, uma vez que as EROs reagem com o ON transformando-o
em peroxinitrito, radical altamente reativo, capaz de alterar proteínas e modificar suas funções. EROs
também oxidam o BH4, inativando a enzima, diminuindo a produção de ON. O radical superóxido
inicia uma cascata de reações no processo endotelial, resultando em aumento da produção de mais
radicais livres. (AMARANTE, 2007)
O aumento da produção EROS, causada pela hiperglicemia, também favorece a glicação nãoenzimática tanto da glicose, de proteínas e lipoproteínas plasmáticas com a conseqüente produção de
produtos de glicação avançada (AGE). A AGE promove inativação do ON, ativação de moléculas de
adesão e quimiocinas, favorecendo a migração de monócitos e linfócitos T em áreas suscetíveis da
intima arterial, onde acontece a oxidação de LDL e LDL glicadas. (BARBOSA, 2009)
A insulina, hormônio utilizado no tratamento da DM, aumenta a produção de NO e de
endotelina-1. Esta ultima provoca a expressão de NADPH oxidase no endotélio com a consequente
produção do radical superóxido no endotélio da aorta. Dessa forma, a insulina pode provocar
disfunção endotelial através do aumento da disponibilidade de endotelina-1 e posterior aumento do
estresse oxidativo. (AMARANTE, 2007)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos próximos anos, a expectativa do crescimento do número de pessoas com diabetes mellitus
é de que torne-se ainda mais intenso. Considerando a disfunção endotelial como elemento inicial e
essencial ao aparecimento da doença aterosclerótica, reconhece-se que a interação de diversos
distúrbios metabólicos, presentes no DM, contribuem de forma primordial para a lesão progressiva do
endotélio, influenciando em forma direta o crescimento e ruptura da placa ateromatosa, bem como o
desenvolvimento de suas complicações. A maioria das mortes dos pacientes diabéticos é decorrente da
DAC. A exposição prolongada à hiperglicemia, à hiperinsulinemia e a presença de resistência
insulínica causam alterações celulares em todas as etapas do processo aterosclerótico, o que exacerba
seu curso clínico. Sendo assim, indiscutivelmente o DM acelera a aterosclerose coronariana e os
diabéticos representam um subgrupo de pacientes de alto risco para eventos cardiovasculares, em
especial os coronarianos.
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INTRODUÇÃO
Patologia vem do grego pathos (doença) e diz respeito aos mecanismos morfofuncionais
envolvidos no surgimento de uma enfermidade. Gênero vem do latim genus (nascimento, família) e
significa seres ou objetos cujas particularidades apresentam similitude. Sendo assim, o léxico
transgênero define um indivíduo que não se identifica com o gênero com o qual nasceu. O conceito de
patologia se relaciona a tal palavra na medida em que, historicamente, profissionais médicos
enquadram a transgenia como um distúrbio mental – começando por Harry Benjamin,
endocrinologista alemão, que, em 1966, publicou um livro sobre o ―fenômeno sexual‖. A partir de
então, o ―transtorno de identidade de gênero‖ passou a constar no rol de doenças psiquiátricas
(HOUAISS, 2009; BENTO; PELÚCIO, 2012).
Atualmente, o Código Internacional de Doenças (ICD), documento elaborado pela
Organização Mundial de Saúde e cuja última atualização foi feita em 1994, considera como
transgênero aquele que apresenta ―inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico e desejo
de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal‖. Essa assertiva gera o
entendimento de que o ser trans necessita de uma correção cirúrgica decorrente de uma ideia de
anormalidade mental, lançando uma perspectiva crítica em relação à patologização do gênero, isto é,
ao parecer médico que correlaciona transgenia e disfunção (WHO, 1994; DUQUE; PELÚCIO, 2013).
Esta revisão de literatura tem por finalidade, portanto, descrever e patologização de gênero nos
contextos social e biomédico, bem como visa à correlação dessa conjuntura com o persistente
preconceito contra transgêneros entre os profissionais de saúde mental.
METODOLOGIA
Foi realizado um estudo do tipo secundário, a partir da revisão descritiva e qualitativa da
literatura nas bases eletrônicas de dados Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library Online
(Scielo) e Redalyc. A consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) identificou as seguintes
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palavras-chave correspondentes à pesquisa: citopatologia, papel de gênero, papel sexual. O critério de
inclusão adotado foi a abordagem do tema pesquisado, que incluiu nove artigos, entre os anos 2006 e
2014, dos quais seis foram utilizados para a realização do trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até sua quarta versão, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM),
publicado pela Associação Americana de Psiquiatria (APA), manifestou parecer positivo quanto à
classificação da transgenia como doença, apontando as manifestações do suposto transtorno nas
diversas faixas etárias. A ausência de distinção quanto aos termos ―sexo‖ e ―gênero‖ induzia à ideia de
que somente haveria um gênero normal quando referenciado a um sexo genital capaz de o estabilizar
(BENTO; PELÚCIO, 2012; FERRARI; CAPELARI, 2014).
Apesar de a quinta versão do documento não mais constar a transgenia como doença, a
patologização do gênero persiste em outros anais e entre grande parte dos psiquiatras, constituindo um
empecilho no tratamento de pessoas trans – que devem receber auxílio terapêutico não por serem
transgêneros, mas por se encontrarem diante de uma decisão de tratamento irreversível, a qual pode
desencadear tentativas de suicídio, depressão, transtornos alimentares e outras angústias. Percebe-se,
pois, a predominância do dimorfismo heteronormativo entre profissionais médicos, que enxergam
como transgênero apenas quem apresenta nitidamente abjeção às genitálias. A ciência social, todavia,
contesta tal mentalidade, pois não é apenas a constituição física e hormonal que define a
masculinidade ou a feminilidade, mas um conjunto de características socioculturais (ÁRAN; MURTA,
2009; BENTO; PELÚCIO, 2012; SAMPAIO; COELHO, 2013).
Segundo Duque e Pelúcio (2013), faz-se imperioso entender que o conceito de doença está
intrinsecamente relacionado ao processo curativo. Portanto, o fato de determinar o transexualismo
como enfermidade requer uma possível solução de cura, o que, sob a ótica médica, encontra-se na
cirurgia de mudança de sexo. Entretanto, discute-se sobre a cirurgia ser o único processo terapêutico
possível ou meramente uma consequência do desejo de ser reconhecido socialmente pelo gênero
desejado, não sendo critério para definir um indivíduo como transexual (ÁRAN et al., 2007).
Além disso, até chegar ao diagnóstico de ―transtorno de identidade de gênero‖, é preciso que o
indivíduo passe por procedimentos de terapia psicológica, que se vista com roupas do gênero com o
qual se identifica, que se submeta a hormonoterapia e a diversos testes psicológicos – um processo que
demanda, no mínimo, dois anos. Entretanto, frente às dificuldades de agendamento do processo
cirúrgico, os transgêneros se veem obrigados a esperar por um tempo muito superior, como ratifica
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uma pesquisa dirigida por ÁRAN et al., em 2008, a qual pontuou que, de 820 transexuais atendidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), apenas 88 já passaram pelo processo operatório (CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA, 2013; ÁRAN; MURTA, 2009).
O processo transexualizador é considerado, mediante a hierarquização do SUS, um
procedimento de nível terciário, isto é, que requer alta complexidade. Discute-se, contudo, a
importância de haver auxílio a transgêneros no nível primário, constituído pela Atenção Básica,
evitando, pois, a existência de barreiras de acesso a esse tratamento e de repressão da demanda, devido
à ausência de informação disponível. Isso evitaria, inclusive, a automedicação entre transexuais que,
por receio do julgamento no âmbito médico, iniciam por conta própria a utilização de hormônios,
como anticoncepcionais, por exemplo (ÁRAN; MURTA, 2009).
CONCLUSÃO
É imperioso entender que diagnosticar um ―transtorno de identidade de gênero‖ limita as
expressões particulares de cada pessoa transgênero, visto que padroniza os processos de cuidado
médico. Consciente dessa realidade, faz-se salutar encarar o processo transexualizador de forma
individualizada e desprovida do caráter patológico.
É preciso resgatar a filosofia bioética, capaz de aliar o saber médico-científico com a noção de
multiplicidade de conhecimentos sociais minoritários, prevendo, assim, a concretização dos princípios
integradores do SUS (universalidade, integralidade e equidade). Para tal, deve-se promover a
capacitação profissional de uma equipe multidisciplinar, a qual siga medidas de humanização
passíveis de garantir um atendimento de qualidade, aliado à ausência de discriminação. Nesse caso,
sabendo que os transgêneros se encontram em estado de vulnerabilidade psíquica e social, as
alterações na promoção de saúde cumprem com o papel de promover o bem-estar, tendo em vista que
consolida o reconhecimento e a inclusão desses indivíduos na sociedade.
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Palavras-Chave: Sistema ABO, tipagem sanguínea, frequência alélica
INTRODUÇÃO
O Projeto Colmeia - feira de saúde e cidadania, foi criado em 1998 pelo Serviço Social de
Comércio de Pernambuco (SESC-PE), com o objetivo de garantir a promoção da saúde, de melhorar a
qualidade de vida e de resgatar a cidadania da população, através de ações educativas e preventivas
destinada à clientela comerciária e à comunidade em geral. Em outubro de 2017, Garanhuns acolheu a
quarta edição do Projeto Colmeia, contando com a ação de mais de 40 parceiros, dentre eles, a
Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns, com a participação de alunos dos cursos de
Psicologia, Ciências Biológicas e Medicina. Nesse projeto, uma equipe composta por oito discentes
ficou responsável pelo serviço de tipagem sanguínea (sistema ABO/Rh).
A tipagem sanguínea é utilizada para determinar o grupo sanguíneo de um indivíduo, estando
relacionada à presença ou ausência de antígenos na membrana dos eritrócitos. É uma ferramenta
extremamente importante que permite a classificação dos sistemas ABO (divididos em A, B, AB e O)
e Fator Rh (positivo ou negativo), o que é indispensável para precaver reações hemolíticas devido à
incompatibilidade dos sistemas na seleção de doadores e nas transfusões sanguíneas. (SILVA, et al.
2017). Este trabalho teve como objetivo demonstrar como a prestação de serviço da tipagem
sanguínea contribuiu para promoção da saúde e para a efetivação da cidadania.
METODOLOGIA
Os interessados no serviço da tipagem sanguínea foram encaminhados para preenchimento de
dados, onde coletou-se as seguintes informações: nome, cidade natal, idade e sexo. Em seguida, foi
coletado de cada interessado três gotas de sangue, por perfuração superficial do dedo anelar com o
auxílio de lancetas estéreis. A cada gota de sangue foi adicionado individualmente anticorpos
monoclonais anti-A, anti-B e anti-D e, a olho nu, foi observado se houve aglutinação das hemácias. As
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amostras foram descartadas em recipiente de contenção apropriado. Para entender os resultados
apresentados nas lâminas, foram necessários conhecimentos de herança genética, antígeno, anticorpo,
reação de hemoaglutinação, relação doador-receptor e doença hemolítica do recém- nascido (LIEBER,
2016).

Por fim, os resultados foram apresentados aos probandos, os quais foram instruídos sobre

doação de sangue e o banco de sangue do HEMOPE.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram testadas no total 177 pessoas, sendo 96 pessoas (54,2%) naturais da cidade de
Garanhuns (Figura 1). Outras cidades pernambucanas como Recife (5%), Caetés (4%), Bom Conselho
(3%), Jupi (3%) e Águas Belas (2%) também foram mencionadas.

Figura 1 - Frequência da naturalidade das pessoas que participaram do serviço de tipagem sanguínea
no Projeto Colmeia 2017 do SESC Garanhuns/PE.

Dos dados obtidos, com base na idade e sexo, verificamos que mulheres com faixa etária entre
20 e 29 anos ocupa o maior percentual dos participantes analisados (figura 2).

Figura 2 - Frequência de idade dos participantes da oferta de serviço de tipagem sanguínea.
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Figura 3 - Frequência dos tipos sanguíneos.

Dessa forma, a frequência alélica do sistema ABO, na cidade, foi de 0,45 para o alelo IA, 0,23
para o alelo IB e 0,37 para o alelo i. Já a frequência do alelo D foi de 0.875 e do alelo d foi 0.125.
Todas as mulheres Rh- e em idade reprodutiva foram alertadas quanto ao risco de
desenvolvimento de eritroblastose fetal numa segunda gestação de um bebê Rh+ - fator importante a
ser discutido na assistência pré-natal. Todas as pessoas receberam um papel com o banco de sangue do
HEMOPE e as necessidades de repor o banco de sangue. De uma forma geral, todos os participantes
foram informados sobre suas capacidades/restrições como doador/receptor de outros tipos sanguíneos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final da oficina de tipagem sanguínea, realizada no SESC-Garanhuns foi possível observar
que as tipagens sanguíneas A+ e O + se sobressaíram significativamente. O fator Rh positivo também
apresenta uma expressão superior se comparado ao negativo.
Observou-se, ademais, que o projeto de interação universidade-comunidade se fez efetivo, na
medida em que muitos dos participantes puderam conhecer seu tipo sanguíneo – uma informação
essencial para a concretização da cidadania, permitindo práticas como a doação de sangue.
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Palavras-Chave: Infarto, Conduta, Emergência
INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCVs) são as principais causas de óbitos em todo o mundo,
independente do nível de desenvolvimento do país. Foram responsáveis, segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), por 17 milhões de mortes em 2011, o que representa 3 em cada 10 óbitos.
Destes, cerca de 7 milhões morreram de doenças isquêmicas do coração - sendo o infarto agudo do
miocárdio (IAM) o principal representante. Embora o número de óbitos ainda seja significativo, ele já
foi bastante reduzido com o incremento terapêutico de trombolíticos e da intervenção percutânea.
Dentre os tipos de infarto, destaca-se, pela grande morbi-mortalidade associada, o IAM com
supradesnível do segmento ST. Esta entidade patológica origina-se a partir da oclusão total de uma
artéria coronária, sendo o trombo, na maioria dos casos, advindo de um processo aterosclerótico
subjacente. Por seu elevado risco de óbito, é de fundamental importância uma abordagem imediata e
bem direcionada por parte da equipe de saúde, através de uma série de drogas e equipamentos que são
fundamentais para o êxito da terapia e prognóstico do paciente.
Diante do impacto econômico e social do infarto agudo do miocárdio e da importância de reduzir as
taxas de mortalidade e morbidade pela doença, o presente estudo, ao analisar a conduta do IAM,
torna-se uma importante ferramenta de observação de como esse manejo está sendo realizado no
Brasil.
Este resumo expandido visa a apresentar o manejo correto e eficiente, na emergência, de um paciente
diagnosticado com IAM com supradesnível do segmento ST, tendo em vista, a redução da morbimortalidade.
METODOLOGIA
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Esta revisão sistemática, de caráter descritivo, foi realizada a partir de artigos de estudos brasileiros
pertencentes às bases de dados online Scielo e Lilacs. A pesquisa nesses bancos de dados foi realizada
no período de Novembro de 2017, utilizando os descritores ―conduta‖ + ―infarto‖ + ―agudo‖ +
―miocárdio‖. Foram encontradas 29 publicações através dos descritores, dessas apenas 24 tratavam
diretamente sobre o tema e foram consideradas pertinentes a essa revisão. Após análise e exclusão das
publicações duplicadas, ocorreu, por fim, a seleção de 20 artigos, estes foram publicados no período
de 2001 a 2016.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O diagnóstico inicial da Síndrome coronariana aguda (SCA) com supra de ST se confunde
temporalmente com seu tratamento, por isso, não se admite perda de tempo na instituição de alguma
terapia. O atendimento inicial se baseia em: história clínica e exame físico, eletrocardiograma (ECG) e
dosagem de marcadores de necrose.
A história clínica deve ser voltada para as características da dor e antecedentes pessoais. A dor
torácica típica anginosa é o sintoma principal em uma SCA com supra de ST, principalmente aquela
em opressão, localizada em região retroesternal, que pode irradiar para o braço esquerdo, direito ou
para a mandíbula, com duração superior a vinte minutos e sem melhora no repouso ou com uso de
nitratos sublinguais. Podendo estar associada à sudorese fria, náusea, vômitos, dor abdominal
(epigastralgia) ou lipotimia. No entanto, é preciso lembrar que mulheres, idosos e diabéticos
frequentemente, apresentam sintomas atípicos e muitas vezes recebem tratamento inadequado.
O exame físico no IAM com supra de ST (IAMCST) pode ser normal ou apresentar complicações
como insuficiência cardíaca (IC) ou até mesmo choque cardiogênico.
É recomendado que o ECG seja realizado nos primeiros 10 minutos após o início do atendimento.
Nos casos com elevação do segmento ST ou bloqueio de ramo esquerdo (BRE) supostamente novo, o
traçado eletrocardiográfico será provavelmente o único exame a ser realizado antes do início da
terapia de reperfusão. Ademais, podem ser usados os marcadores de necrose miocárdica (MNM). As
troponinas cardíacas são os MNM que preferencialmente devem ser utilizados, pois são mais sensíveis
e específicas que outros marcadores, como a CK, a CB-MB ou a mioglobina.
Para o tratamento do IAMCST tem-se como princípio básico reestabelecer o fluxo coronariano no
menor tempo possível. Como opções são oferecidas a Intervenção Coronária Percutânea primária
(ICP) e a Trombólise Química. O método mais indicado tem sido a ICP primária, pois apresenta risco
diminuído para hemorragia intracraniana, além de ter melhores resultados e serem uma excelente
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opção para pacientes de alto risco, como os portadores de choque cardiogênico, insuficiência cardíaca
congestiva grave e instabilidade hemodinâmica ou elétrica.
Caso não haja ICP disponível no serviço hospitalar, avaliar se o tempo ponta-balão (tempo de chegada
a emergência até o início da ICP) será < 120 min, levando-se em consideração o tempo para a
transferência. Caso não seja possível, opta-se por iniciar trombólise química em < 30 min (tempo
ponta-agulha). No entanto, se o serviço oferecer ICP, o tempo ponta-balão deverá ser em < 90 min.
Associada a terapia de reperfusão deve ser instituída a terapia antitrombótica, utilizando-se Heparina
Não Fracionada (HNF), Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM) ou Fondaparinux. Essa terapia
poderá ser administrada até que a terapia de reperfusão seja realizada. Caso não seja, deve ser dada
por 48h ou durante o período de internação do paciente, até oito dias. A droga de escolha após
trombólise química é a enoxaparina, uma HBPM. Esta deve ter dose de ataque de 30 mg, IV, seguida
de 1 mg/kg, a cada 12 horas, por via subcutânea (SC). Nos casos de insuficiência renal (taxa de
filtração glomerular < 30 mL/min) a posologia é de apenas 1x ao dia. Em pacientes acima de 75 anos
não administrar o bolus inicial, apenas a dose de manutenção de 0,75 mg/kg, SC, a cada 12 horas.
Manter esse tratamento durante o período de internação ou até 8 dias.
A dupla antiagregação plaquetária (DAP), com Ácido Acetilsalicílico (AAS) e Clopidogrel, é indicada
desde o início do tratamento, devendo ser mantida por pelo menos um ano. A dose de ataque do AAS
varia entre 165 a 325 mg, por via oral (VO), sendo os comprimidos mastigados. A dose de
manutenção varia entre 75 a 165 mg/dia, VO, 1x ao dia. Para o Clopidogrel a dose de ataque varia de
300 a 600 mg, VO e a dose de manutenção 75 mg/dia, VO, 1x ao dia.
É recomendável a monitorização da saturação sanguínea de oxigênio (pela oximetria de pulso),
devendo os pacientes que apresentam hipoxemia arterial clinicamente evidente ou documentada
(saturação de O2 < 94%) receber suplementação de oxigênio por máscara ou cateter nasal (2 a 4
L/min).
Como terapia antianginosa tem-se as opções de morfina, nitrato e betabloqueadores (BB). A morfina
deve ser utilizada em casos de dor refratária ao uso de nitrato e BB, além de episódios de edema agudo
de pulmão, sendo contraindicada em infarto do ventrículo direito (VD). O uso de nitratos na fase
aguda do IAM está indicado para controle da dor anginosa persistente, e/ou hipertensão arterial
sistêmica e/ou insuficiência cardíaca. É contraindicado em pacientes com pressão sistêmica < 90
mmHg, bradicardia ou taquicardia, infarto do VD ou naqueles que tenham usado inibidores da
fosfodiesterase para disfunção erétil nas últimas 24 a 48 horas. Para iniciar o BB é preciso avaliar se o
paciente não tem risco de desenvolver choque cardiogênico nas primeiras 24 horas (Idade > 70 anos,
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pressão sistólica < 120 mmHg, frequência cardíaca > 110 bpm ou insuficiência cardíaca pela
classificação de Killip > 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Tendo em vista, portanto, a elevada prevalência da doença isquêmica do miocárdio e a grande taxa de
óbitos associada a ela, é preciso que haja uma série de fatores convergindo para que seja possível uma
boa abordagem ao paciente, fatores esses que vão desde a qualificação e capacitação da equipe de
saúde, passando por um tempo hábil de socorro, até uma boa disponibilidade de materiais e
equipamentos que precisam ser usados.
Contudo, ainda que se trate de uma abordagem terapêutica complexa e ampla, e que sempre seja
necessária uma otimização no manejo, é possível notar uma grande redução da mortalidade dos
pacientes com IAM com supradesnível de ST nas últimas décadas, decorrentes tanto da capacitação de
profissionais quanto do incremento de novas terapias.
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INTRODUÇÃO
O tumor maligno mais comum no pâncreas é do tipo adenocarcinoma, ou seja, daquele
desenvolvido a partir do tecido epitelial glandular, correspondendo a cerca de 90% do total de
cânceres pancreáticos diagnosticados (INCA, 2013). Em geral, o diagnóstico do câncer de pâncreas é
feito tardiamente, sobretudo após a manifestação de sintomas característicos como dor abdominal,
perda de peso rápida, falta de apetite, icterícia (olhos e pele amarelados) e, eventualmente, massa
palpável na região superior do abdome.
Vários exames podem ser utilizados no diagnóstico dessa neoplasia pancreática, entre eles a
análise das concentrações séricas do biomarcador tumoral CA 19-9 que, quando estão elevadas,
podem ser um indicativo de câncer. É possível encontrar essas glicoproteínas no citosol, na membrana
plasmática ou na corrente sanguínea, sendo que elas nem sempre estão associadas a tumores malignos
(SOUZA, 2002).
Contudo, a detecção dos níveis elevados desses marcadores tumorais geralmente se dá quando
o adenoma já se encontra em estágio avançado, o que corrobora para o fato dessa doença ter uma alta
taxa de mortalidade mundial de aproximadamente 99,3% (IARC, 2016). Por essa razão, outras
maneiras de detectar esse câncer em estágios iniciais estão sendo desenvolvidas, como a utilização de
biossensores que conseguem ter acuidade na verificação de anticorpos específicos do CA19-9. Dessa
forma, essa revisão de literatura tem como objetivo analisar o possível papel do biomarcador CA 19-9
no diagnóstico do adenocarcinoma pancreático, levando em consideração a nova técnica biossensorial
de diagnóstico dessa neoplasia.

METODOLOGIA
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O presente estudo é do tipo secundário, no qual foi realizada uma revisão qualitativa e
descritiva da literatura por meio de busca eletrônica de artigos científicos listados em bases de dados
como Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (Scielo), PubMed, Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS-LILACS) e Science Direct. Além disso, foi analisada uma tese de doutorado recente
da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Posteriormente, em consulta direta aos Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS), foram determinadas as palavras-chave condizentes com a pesquisa:
biomarcadores tumorais, técnicas biossensoriais, antígeno CA 19-9, adenocarcinoma e neoplasias
pancreáticas. Os critérios adotados para inclusão de artigos como referencial nesse estudo foram
principalmente os idiomas utilizados (Português, Espanhol e Inglês) e o modo de abordagem do tema
pesquisado. Foram analisados 15 artigos entre os anos de 2002 e 2016, dos quais 10 tiveram maior
utilidade para a realização deste trabalho, e uma tese de doutorado do ano de 2017, a qual foi
determinante para o enfoque desta revisão de literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O adenocarcinoma pancreático é uma doença séria, com elevada taxa de mortalidade e, por
essa razão, é fundamental discorrer sobre os padrões observados nos pacientes acometidos Alguns do
principais fatores de risco incluem: histórico familiar, obesidade, diabetes, histórico de pancreatite
crônica e alcoolismo. Sabe-se que, aproximadamente, menos de 5% dos pacientes acometidos
ultrapassam os 5 anos de vida após o diagnóstico (BAILEY; et al, 2016) que é realizado mediante
marcadores biológicos, tais como o CEA e o CA 19-9.
O CA19-9 é um antígeno glicídico de superfície celular conhecido por antígeno de Lewis. Sua
importância clínica decorre da elevação de sua presença sérica, o que indica um desenvolvimento
neoplásico. É utilizado em primeira escolha, dessarte, para o auxílio ao monitoramento e ao
estadiamento do câncer de pâncreas e do trato biliar; em segunda, no do colorretal (ALMEIDA et al.,
2007). De acordo com dados recolhidos de uma pesquisa liderada por profissionais da Academia
Chinesa de Ciências Médicas (NI et al., 2005), a sensibilidade do biomarcador CA19-9 é mais alta em
relação à do CEA. No entanto sua especificidade foi significativamente menor em relação ao
marcador citado anteriormente. Dessa forma, seu uso no diagnóstico do adenocarcinoma pancreático
geralmente está associado a outros indicadores.
Entretanto, ainda que sejam utilizados ambos biomarcadores, o diagnóstico do câncer de
pâncreas é feito tardiamente, portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas inovadoras
para constatar a presença de tumores malignos. Assim, o recurso biossensorial, o qual funciona por
meio da análise de sinais gerados pela interação entre o elemento biológico, no caso o anticorpo, e seu
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específico antígeno ao marcador tumoral CA19-9. Dessa forma, permite-se mensurar tal sinal captado
por um transdutor, utilizando variadas técnicas como eletroquímicas, elétricas, gravimétricas e ópticas.
Através do resultado desse exame é possível então, a partir de valores de referência pré-estabelecidos
experimentalmente, detectar o adenocarcinoma pancreático precocemente, devido às maiores
sensibilidade e especificidade dos biossensores ao anticorpo do CA19-9 (NEWMAN; TURNER,
2005; TURNER, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Com base nos estudos feitos, percebe-se que o conhecimento sobre os marcadores biológicos é
fundamental para o diagnóstico do câncer de pâncreas, como também avaliar a sua resposta à
quimioterapia, determinar prognósticos e prever a reincidência do tumor. Em virtude da presença dos
biomarcadores CEA e CA19-9 em doenças benignas, como cirrose alcoólica, doenças intestinais e
hepáticas, deve-se fazer o uso associado a métodos complementares para diagnóstico ou modificação
terapêutica.
O adenocarcinoma pancreático é assintomático em estágios iniciais da doença. Em virtude
disso, há certa dificuldade em

diagnosticá-lo precocemente, demandando a utilização de novas

técnicas, como a biossensorial. Isso porque através do biossensor nanomaterial é possível a detecção
prematura

do câncer. Percebeu-se, também, que, além de diminuir o período que antecede o

diagnóstico, o uso de filmes nanoestruturados em biossensores não é oneroso, aumentando o alcance
deste artifício na população. Dessa forma, a análise do nível sérico dos biomarcadores tumorais, como
também a utilização de biossensores, são meios importantes de sustentação da hipótese diagnóstica,
contribuindo para o direcionamento médico.
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INTRODUÇÃO
A Sífilis é considerada uma doença sexualmente transmissível, sendo causada pela bactéria
Gram-negativa, do grupo das espiroquetas, Treponema pallidum. Em adultos infectados, apresenta as
fases primária, secundária e terciária, além de períodos de latência. A fase primária é caracterizada
pela presença de lesão, conhecida como cancro duro, na região de entrada da bactéria, é a fase mais
infectante. Após um período de latência (seis a oito semanas), a doença entra em sua fase secundária,
caracterizada por acometimento de palmas das mãos e plantas dos pés por lesões papulosas, além de
poliadenomegalia generalizada. Após mais um longo período de latência, vem a fase terciária, nessa
há lesões em pele, mucosas, sistema cardiovascular e nervoso, sendo a fase de menor taxa bacteriana
(PIRES et al., 2014).
Além da via sexual direta, quando a mulher não tratada, ou tratada inadequadamente
engravida, a sífilis pode ser transmitida por via transplacentária, caracterizando a sífilis congênita.
Essa transmissão pode se dar em qualquer fase da gestação ou estágio da doença na gestante, sendo
esse último um importante fator para determinar a ocorrência de transmissão - visto que a fase
primária é mais infectante - outro fator que influencia é o tempo de exposição intraútero ao qual o feto
é submetido. Ainda assim, as taxas de transmissão vertical em mulheres não tratadas são altas,
podendo chegar a 100% (BRASIL, 2006).
Assim, a sífilis congênita pode ser precoce ou tardia, a primeira é diagnosticada até dois anos
de vida, já a segunda, após essa idade. Na fase precoce, o diagnóstico pode ser mais difícil, pois o
quadro clínico é menos expressivo. Entretanto, além dos dados epidemiológicos, fatores como:
prematuridade, hepatomegalia, lesões cutâneas, icterícia e anemia, podem ser indicativos. Na fase
tardia, há manifestações clínicas como: tíbia em ―Lâmina de Sabre‖, articulações de Clutton, fronte
―olímpica‖, nariz ―em sela‖, dentes incisivos medianos superiores deformados, molares em ―amora‖,
rágades periorais, mandíbula curta, arco palatino elevado, ceratite intersticial, surdez neurológica e
dificuldade no aprendizado (BRASIL, 2006)
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Dessa forma, é possível perceber que a sífilis é uma doença com graves consequências para o
recém-nascido. Apesar de possuir um tratamento relativamente fácil e acessível – sendo a penicilina a
droga de escolha – os índices de infecção congênita continuam altos, tornando-a um problema de
saúde pública. Com isso, esse trabalho busca dissertar sobre os principais fatores associados ao grande
número de casos de sífilis congênita no Brasil, bem como discutir estratégias para sua redução.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo secundário, no qual foi realizada revisão descritiva e qualitativa
da literatura mediante a busca eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de dados Scientific
Eletronic Library Online (Scielo), Google Acadêmico, PubMed, e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).
Utilizou-se com descritores: sífilis congênita, sífilis materna, sífilis no Brasil. Os critérios de inclusão
adotados foram o idioma do trabalho e a abordagem do tema pesquisado. Foram pesquisados 12
artigos, entre os anos 2007 e 2016, dos quais 6 foram utilizados para realização do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da portaria 33 de 14 de julho de 2005, o Ministério da Saúde incluiu a sífilis em
gestantes na lista de agravos de notificação compulsória (BRASIL, 2006). Isso teve por objetivo
controlar a transmissão vertical do Treponema pallidum, além de acompanhar o processo de infecção,
de forma a estabelecer medidas de tratamento, prevenção e controle efetivas (FIGUEIRÓ-FILHO et
al., 2012). Para isso, o Ministério da Saúde preconiza a realização de dois testes VDRL durante o prénatal, um no primeiro trimestre da gestação, e outro por volta da 28ª semana (BRASIL, 2006).
Dessa forma, a descoberta precoce, resultando em tratamento adequado, poderia diminuir os
riscos de infecção no recém-nascido e suas implicações. Estudo comparativo realizado por FigueiróFilho et al. (2012), entre os anos de 2006 e 2011, mostrou uma redução nos casos de sífilis congênita.
Entretanto, essa redução não caracteriza uma atenção adequada à gestante, pois o estudo mostrou que,
além de o rastreio, através dos testes de VDRL não ter sido aplicado de forma adequada, os parceiros
dessas gestantes não foram tratados corretamente, possibilitando reinfecção. As gestantes também não
receberam acompanhamento ou educação adequados, culminando em tratamento ineficiente.
Outro estudo, publicado em 2016 e realizado entre os anos de 2011 e 2012 por Domingues et
al. (2016), mostrou que a meta de eliminação da sífilis, preconizada pelo Ministério da Saúde, de 0,5
ou menos casos de sífilis para cada 1000 nascidos vivos, não foi atingida, sendo cerca de seis vezes
superior ao valor estipulado para 2015. Assim, o estudo atribui esses resultados ao início tardio do prénatal, menor número de consultas que o adequado, menor realização de uma ou duas sorologias,
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menor registro de sorologias reagentes no cartão de pré-natal. Outros fatores associados são a maior
vulnerabilidade social das mulheres portadoras desse diagnóstico e falhas na assistência pré-natal.
Quando a sífilis na gravidez não é tratada, ou é tratada inadequadamente, tem como resultado a
sífilis congênita, que pode trazer consequências para o concepto como abortamento, prematuridade e
morte (MAGALHÃES et al., 2013). Além dessas, há outras consequências, alterações e sequelas para
o recém-nascido, ou criança, a depender do tipo de manifestação da sífilis congênita, se de forma
precoce ou tardia (BRASIL, 2006). Por isso, todos os recém-nascidos de mães que não foram tratadas,
ou o foram de forma inadequada, devem ser submetidos a exame físico, VDRL, hemograma completo
e estudo radiográfico de ossos longos, para detectar tais alterações. Com isso, o esquema de
tratamento dependerá dos achados (MAGALHÃES et al., 2013).
Ainda assim, estudos mostram que não há um seguimento adequado desses recém-nascidos,
devido a não realização dos testes ou exames necessários. Também não há uma notificação adequada
dos casos, dificultando um levantamento de dados fidedigno. Além disso, os mesmos estudos mostram
que, em recém-nascidos nos quais o VDRL foi realizado e teve resultado não reagente, a profilaxia
com penicilina G Benzatina em dose única, que se aplica para casos de mãe adequadamente tratada e
recém-nascido sem VDRL reagente e sem sinais clínicos de infecção, não foi realizada
(MAGALHÃES et al., 2013).
Dessa forma, é sabido que há fatores diretamente associados ao risco de aquisição de sífilis em
mulheres em idade fértil como: baixo nível sócio-econômico, falta de aceso ao sistema de saúde, uso
de drogas e abandono da escola. Ainda assim, para a sífilis congênita, o principal fator associado
parece ser o acompanhamento pré-natal inadequado, visto que o tratamento da gestante com
penicilina, no primeiro trimestre - em esquema completo e doses adequadas para cada fase da doença
materna - é o principal fator para evitar infecção fetal. Esse tratamento é assegurado por pré-natal
adequado com seguimento dos casos (GUINSBURG et al., 2010).
Assim, essa redução só será possível quando forem aplicadas medidas de prevenção e controle
de forma sistemática. Essas incluem o acolhimento da gestante desde o início da gravidez - por parte
dos programas de assistência pré-natal - a busca ativa dessas gestantes, além de posterior rotina de
exames preconizados e tratamento adequado de todos os casos. O tratamento precisa ser acompanhado
para que sua efetividade seja garantida, também é necessário assegurar o tratamento dos parceiros e
realizar seguimento desses casos até a conclusão da gestação (MAGALHÃES et al., 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
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Dessa forma, é possível perceber que os principais fatores associados aos ainda altos índices de
casos de sífilis congênita no Brasil são: o pré-natal realizado de forma inadequada, que inclui falta de
acesso ao sistema de saúde, além dos fatores sócio-econômicos e educacionais relacionados às
gestantes. Com isso, são necessárias ações de fortalecimento dos programas de pré-natal, com o
objetivo de atingir um maior número de gestantes, principalmente as que se encontram em estado de
vulnerabilidade social. Ademais, garantir educação, buscando a compreensão dos riscos e
consequências da sífilis congênita e, por último, intensificar o acompanhamento às gestantes e seus
companheiros buscando, em casos positivos, que o tratamento seja realizado de forma adequada, além
de seguir o neonato e realizar todo o esquema de exames e avaliações preconizado pelo Ministério da
Saúde.
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INTRODUÇÃO
A população idosa vem aumentando em todo o mundo, especialmente nos países em
desenvolvimento. A perspectiva é que, em 2025, o Brasil venha a ser o 6º país do mundo em número
de idosos (1). Jorm et al. (2), em importante revisão da literatura, observaram que a mudança
populacional influencia diretamente nessa tendência do aumento nos casos de demência, que são
frequentes em idosos, destacando que a prevalência de demência dobrava a cada cinco anos de
aumento da faixa etária.
A literatura traz inúmeros tipos de demências, dentre as quais se destaca a demência do tipo
Alzheimer (DA), que atualmente representa mais de 50% dos casos (3). A DA é uma doença
neurodegenerativa caracterizada pelo acúmulo de placas amiloides extraneuronais e emaranhados
neurofibrilares intraneuronais em regiões do lobo temporal, o que determinam o declínio cognitivo
progressivo, atingindo o indivíduo na sua memória, atenção, aprendizado, pensamento, orientação,
cálculo, linguagem e julgamento (4).
Por ser uma doença que afeta as pessoas na idade senil, torna-se de fundamental importância
que sejam realizados estudos em busca de novos tratamentos que visem melhorar ou diminuir o déficit
neurológico nos portadores da doença. Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa foi identificar os
tipos de tratamentos não farmacológicos mais frequentes que vem sendo utilizados para tratar o
Alzheimer, bem como analisar a eficiência destes.

METODOLOGIA
Fez-se a revisão sistemática da literatura a partir da busca nas bases de dados Lilacs, SciELO,
BVS, periódicos CAPES, PubMed e Google Acadêmico. Em todas as bases de dados aplicou-se a
estratégia de busca com a sintaxe: (―Alzheimer, tratamento‖ AND ―Alzheimer, tratamento não
farmacológico‖ AND ―Estimulação Cognitiva‖ AND ―Alzheimer, not pharmacological treatment‖).
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Localizados os artigos, aplicaram-se os critérios de elegibilidade, seleção e exclusão. Foram
considerados elegíveis artigos originais (ensaios clínicos e estudos quase experimentais) que tivessem
alternativas de tratamentos não farmacológicos em pacientes portadores de DA. Foram excluídos
artigos de revisão e artigos pagos. Não houve limitação quanto ao idioma ou ano de publicação.
Inicialmente foi feita a leitura dos títulos dos artigos e, após a exclusão daqueles que não atendiam aos
critérios de elegibilidade, procedeu-se à análise dos resumos de acordo com os mesmos critérios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 1.686 artigos, 1192 na base de dados SciELO, 316 na Lilacs, 2 na CAPES
e 176 na MedLine. Desses, 1623 foram excluídos por não atender aos critérios de elegibilidade. Após
a leitura de título e resumo destes 63 artigos, restaram, como amostra final desta revisão, 7 artigos,
correspondentes a tratamentos exclusivamente não-farmacológicos, de ensaios clínicos randomizados
e experimentais, conduzidos entre 2002 e 2017 nos seguintes países: dois no Brasil, quatro nos
Estados Unidos da América e um na Inglaterra.
Nos artigos analisados observou-se que as pesquisas utilizaram variadas técnicas para avaliar
os efeitos de tratamentos não farmacológicos sobre os pacientes portadores de DA. Foi interessante
notar que nesses trabalhos houve a comparação de grupos de teste (pacientes com a doença que se
submeteram a ambos os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos) e grupos controle
(indivíduos portadores da DA que faziam apenas uso de terapias farmacológicas). As exceções foram
as pesquisas de Ngandu et. al (5), pois utilizaram pacientes não portadores, e sim os que possuíam
fatores de risco, e o estudo desenvolvido por Andrade et. al (6), que analisou a evolução cognitiva de
apenas um paciente enquanto submetido à intervenção proposta.
O estudo Ngandu et. al (5) utilizou-se de pacientes com risco de desenvolver demência para
mostrar os resultados de uma intervenção multifatorial com exercício físico, dieta e treinamento
cognitivo, mostrando ao final de 2 anos melhorias na função executiva e na velocidade de
processamento, além de reduzir o risco de declínio cognitivo. O estudo de Andrade et. al (6) utilizouse de uma técnica de estimulação intracraniana por meio de indução de corrente elétrica, e ao fim
foram constatadas evidências de melhoramento comportamental e funcional no paciente com DA, tais
como a grande melhoria nos quesitos memória verbal e tomada de decisões.
O estudo realizado por Kasai et. al (7) testou a eficácia do Tai Chi Chuan, prática milenar
sendo composta por uma série de execução de movimentos circulares suaves, devendo ser associados
a exercícios de respiração, concentração e relaxamento, com resultados comprovados na melhora no
aprendizado e preservação da memória, além de aspectos relacionados a diminuição de quedas em
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idosos. O estudo de Mc Curry et. al (8) teve seu foco direcionado a higiene do sono e exercício físico
diário todos dias com resultados comprovados após 6 meses de melhora na eficácia do sono, com
ganho de 8% e redução no despertar noturno e da sonolência diurna.
O estudo de Teri et. al (9) avaliou, por meio de uma intervenção prática, o efeito dos exercícios
físicos nos sintomas depressivos após 12 semanas, comprovando que houve melhoria em 44% do
grupo total estudado. O estudo de Heyn (10) fez uma avaliação subjetiva em pacientes após passarem
por um treinamento físicos durante 8 semanas. Ao fim, relatou-se melhoria nos sintomas
comportamentais e cognitivos. Já o estudo de Rolland (11), por sua vez, utilizou-se da mesma técnica
de treinamento físico, com a diferença de tempo. Mas após 48 semanas, não se evidenciou diferenças
significativas em relação aos sintomas neuropsiquiátricos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estes diversos estudos fornecem evidências de que os pacientes com doença de Alzheimer
podem se beneficiar de técnicas comportamentais e treinamentos cognitivos aliados a prática de
exercícios físicos, dieta adequada, utilização de plantas medicinais e uma técnica de estimulação
intracraniana, que retardam o declínio neuropsiquiátrico, promovendo assim a qualidade de vida dos
mesmos, bem como de seus cuidadores.
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INTRODUÇÃO
O Brasil vive acentuada transição na faixa etária, em que a dos idosos é a que mais cresce. Isso
vem sendo relatado nas últimas décadas em dados demográficos relacionados, em suma, com aumento
da natalidade e com redução da mortalidade. (NUNES et al., 2017; CARNEIRO et al., 2017)
No processo de envelhecimento, apesar de multifatorial e heterogêneo – uma vez que cada
indivíduo envelhece de forma única e particular –, todos irão apresentar diminuição da função
cognitiva que, em geral, se apresentam como: esquecimento de fatos recentes, dificuldades em realizar
cálculos, mudanças no estado de atenção, diminuição da concentração e do raciocínio. Nessas
circunstâncias, a apresentação pode ser severa a ponto de alguns idoso apresentarem
Comprometimento Cognitivo (CC), que são pessoas que possuem algum grau de perda cognitiva,
comparado a outros da mesma faixa etária. Assim, as alterações tidas como normais podem afetar as
atividades diárias do idoso, incapacitando muitas vezes o indivíduo cognitivamente e funcionalmente.
(CHAVES et al., 2017; ZIMMERMMANN et al., 2015)
É fato que a família brasileira vem sofrendo mudanças significativas em sua estrutura, tais
como a diminuição do número de filhos, os novos arranjos conjugais e a maior participação da mulher
no mercado de trabalho. Além disso, há a má distribuição de renda e as doenças incapacitantes, que
podem gerar dificuldades na prestação de cuidados para com seus idosos e tornar realidade a
institucionalização dos mais velhos em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), já que se
observa um aumento dos moradores proporcional ao crescimento da faixa etária dos idosos. A
denominação ILPI é sugerida pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) em
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substituição ao termo asilo, já que atendem tanto idosos independentes em situação de carência de
renda e/ou de suporte familiar, quanto aqueles com dificuldades para o desenvolvimento das atividades diárias que necessitam de cuidados. Apesar dessa assistência, pode haver isolamento,
inatividade física e distanciamento da família. (NUNES et al, 2017; ZIMMERMANN et al, 2015)
Visto isso, este trabalho tem como objetivo analisar o CC em idosos institucionalizados, bem
como entender e elencar os principais fatores ligados a isso, na tentativa de se obter uma visão mais
ampla desses aspectos em ILPI – reconhecimento importante para ações intervencionistas.
METODOLOGIA
Esta revisão de caráter descritivo e qualitativo, foi realizada a partir de artigos em bancos de
dados online, como Scielo e ScienceDirect, utilizando os descritores ―idosos institucionalizados‖,
―comprometimento cognitivo‖, ―cognição idosos institucionalizados‖ e seus correspondentes em
inglês. Inicialmente foram selecionados artigos e revisões de artigos relevantes ao tema proposto no
período de 2013 a 2017, a fim de obter um amplo conhecimento sobre os achados científicos.
Posteriormente, foram utilizados como critérios de exclusão os que não atenderam aos objetivos do
estudo e os que datavam período anterior a 2015. A partir dessa análise, foram, por fim, selecionados
9 artigos que mais se aproximavam ao tema proposto, analisados de forma íntegra e crítica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a análise do comprometimento cognitivo em idosos residentes em ILPI é usado
questionário validado e comprovado, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), proposto por Folsten
et al., em 1975, que avalia a capacidade cognitiva de um indivíduo, detectando a perda ou a
preservação desta. O questionário possui questões relacionadas à orientação espacial e temporal
(bairro, cidade, estado, ano, semestre, mês), memória imediata (repetição de palavras), atenção e
cálculo, memória de evocação e linguagem (repetição de palavras anteriores, identificação de objetos,
escrita de frase). O escore total do MEEM varia de 0 a 30 pontos e variando de acordo com o grau de
escolaridade: analfabeto – 13 pontos; baixa escolaridade (1-4 anos) - 13 pontos; média escolaridade (4
a 8 anos) – 18 pontos; alta escolaridade (acima de 8 anos) - 26 pontos (TRINDADE et al., 2017;
NUNES et al., 2017; CARNEIRO et al., 2017; MENEZES et al., 2016; PRADO et al., 2015)
Para que essa análise seja fidedigna, alguns autores de pesquisa excluem idosos que possuam,
por exemplo, presença de deficiência visual e/ou auditivas graves não corrigidas, dificuldade no
desempenho manual por doenças reumáticas ou neurológicas, diagnóstico de distúrbios cognitivos
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graves e/ou doenças mentais que pudessem impedir o entendimento e a execução dos procedimentos
dos testes ou ter pontuação inferior ou igual a 13 pontos no MEEM. (MENEZES et al., 2016;
CHAVES et al., 2017)
Estudos feitos dessa forma, mostram que idosos residentes em ILPI tem comprometimento
cognitivo em comparação a idosos da mesma faixa etária que não residem em instituições. Estudo
conduzido no Setor de Geriatria da Clínica-Escola de Fisioterapia do Uniaraxá, no projeto Unisenior –
do Uniaraxá, no Asilo São Vicente de Paulo e no Lar Ebenezer e realizado com 31 idosos não
institucionalizado e com 22 idosos institucionalizados comprovou o CC nos residentes da ILPI. Foi
obtido, MEEM médio de 11,73 ± 6,04 no grupo de indivíduos institucionalizados e MEEM médio de
26,39 ± 3,20 no grupo de indivíduos não institucionalizados. (TRINDADE et al., 2017)
CARNEIRO et al.(2017) realizou estudo de caráter analítico e abordagem quantitativa na
Fundação Asilar Leur Brito e nas residências dos idosos moradores do bairro Jequiezinho, no
município de Jequié-Bahia. Este estudo demonstrou em valores percentuais segundo o MEEM que,
dentre os 37 idosos institucionalizados e não institucionalizados, 70,59% dos primeiros apresentavam
estado cognitivo com alteração, em contraste com os 17,65% dos últimos.
Além desses, Menezes et al. (2016), Chaves et al. (2017) e Andrade et al. (2017) também
obtiveram resultados que confirmam que os idosos institucionalizados apresentam comprometimento
cognitivo significativo. A partir dessas comprovações, foram elencados alguns fatores que influenciam
esse quadro. Dentre eles, a idade avançada, já que o comprometimento cognitivo se dá de forma
progressiva, embora heterogênea; a baixa escolaridade, pois quanto menor o nível de escolaridade
mais fácil será o desenvolvimento de quadros demenciais; o sexo feminino que, apesar das
divergências, a maioria dos artigos consideram como fator de influência; bem como a falta de
atividades físicas e o isolamento social provocado pela própria institucionalização (ZIMMERMANN
et al., 2015; ANDRADE et al., 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
O envelhecimento populacional é um fato e elenca alterações que podem levar ao CC. Estudos
relacionados ao CC em idosos institucionalizados revelaram que, nesses idosos, o CC é maior que
entre os não institucionalizados. Entre os fatores que contribuem para o agravamento do CC, estão a
idade avançada, a baixa escolaridade, sexo feminino atividades físicas e o isolamento social
provocado pela própria institucionalização. Quadros como esse podem deixar os idosos incapacitados
cognitivamente e até funcionalmente, o que gera certa dependência. Dessa forma, como o crescimento
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da faixa dos idosos é proporcional à quantidade de moradores em ILPI é necessário que profissionais
capacitados desenvolvam materiais didáticos para que se tenha a manutenção da saúde mental do
idoso e/ou prevenção de seu declínio. Isso associado a políticas públicas facilitadoras.
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INTRODUÇÃO
O Hemangioma da infância é o tumor mais comum da infância, ocorrendo em cerca de 10% das
crianças com até um ano de idade, tendo uma nítida predileção pelo sexo feminino, numa razão que
varia de 3:1 até 7:1 (Enjolras, 1997). A pele é o órgão mais comumente acometido, e as regiões de
rosto e pescoço (60%) e tronco (25%) são as mais afetadas (Werner, 2001). Apesar de sua frequência,
a sua patogênese e a melhor forma de tratamento ainda são controversas. Geralmente apresenta uma
história natural de crescimento rápido durante a primeira infância, o que pode assustar algumas mães,
seguida de involução gradual, podendo chegar a regressão completa. Devido a isso, a maioria desses
não precisa de intervenção, mas cerca de 10 a 20% dos casos vão necessitar de tratamento, para evitar
complicações locais, fisiológicas ou estéticas (Passas, 2016).
O trabalho tem como objetivo fazer uma revisão sistemática da literatura acerca da tumoração vascular
hemangioma da infância e sua abordagem terapêutica.
METODOLOGIA
Este estudo baseou-se em uma revisão de literatura cuja pesquisa bibliográfica foi realizada mediante
a busca eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de dados Scientific Eletronic Library
Online e National Center for Biotechnology Information - U.S. National Library of Medicine
(PubMed). Para a realização do trabalho, foram utilizados os seguintes descritores: Hemangioma;
Hemangioma da infância; Tumor vascular, Tratamento. Foram utilizadas as referências que se
identificaram com o objetivo do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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As lesões decorrentes do hemangioma são geralmente ausentes no nascimento, podendo apresentar
uma lesão precursora, como uma mancha hipopigmentada, eritematosa e/ou equimótica. Cerca de 90%
vai se tornar evidente a partir do 2º mês de vida. A sua evolução apresenta três fases, a primeira é a de
crescimento rápido, durando até o 10º mês de vida, chegando ao tamanho máximo com 1 ano de
idade. Posteriormente, a fase quiescente do hemangioma persiste por alguns meses, até que começa a
involuir lentamente, em 90% dos casos, vai haver a regressão total ou parcial até os 10 anos de idade
(Gontijo, 2003).
A ulceração é a complicação mais frequente, levando a dor e desconforto, já a insuficiência cardíaca
congestiva é uma complicação rara, podendo estar associada a hemangiomas de grande dimensões ou
múltiplos. Estima-se que até 20% dos hemangiomas necessitem de tratamento, e incluem os que
implicam acometimento de visão, os que produzem obstrução de via aérea, do conduto auditivo e do
reto, os que ulceram ou infectam e as lesões que produzem resultados esteticamente comprometedores
(Passas, 2016).
A grande questão do tratamento é que ele vai levar em consideração a idade do paciente, o tamanho, o
numero e a localização das lesões, seu estágio evolutivo e a presença de outros sintomas associados.
Recentemente, o propranolol foi descrito como uma nova forma terapêutica, mostrando um bom
resultado com poucos efeitos colaterais, em contra partida com a corticoterapia que é a terapia
indicada nos hemangiomas grandes e agressivos. (Bonini, 2011)

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES

Percebe-se assim, que devido a sua elevada incidência, o hemangioma infantil é de extrema
importância para a pediatria e dermatologia, necessitando de maiores estudos na tentativa de elucidar
sua patogênese e de encontrar novas formas terapêuticas como o propranolol, que tragam mais
benefícios com menos efeitos colaterais.
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INTRODUÇÃO
A obesidade é caracterizada pelo excesso de peso corpóreo que ocorre devido a um
desequilíbrio entre o aporte energético e o gasto metabólico, pode também estar relacionada a
problemas hormonais ou doenças endócrinas. Estudos científicos têm sugerido que as primeiras
experiências nutricionais do indivíduo podem interferir em seu peso quando adulto determinando uma
maior suscetibilidade a obesidade (ARAUJO; BESERRA; CHAVES, 2006).
O aleitamento materno se constitui como uma das experiências nutricionais mais precoces do
recém-nascido. Oferece os nutrientes que a criança precisa para uma vida saudável e representa o
alimento essencial até o sexto mês de vida como alimento exclusivo, devendo a partir daí ser
complementado por outros alimentos até os dois anos de idade (VIEIRA et al, 2004). Pode estar
relacionada a um processo de "imprinting" metabólico, que se caracteriza como um fenômeno em que
uma experiência nutricional precoce que atua em um período crítico e específico do desenvolvimento,
pode acarretar um efeito duradouro, persistente ao longo da vida. Nesse sentido o aleitamento materno
apresenta um efeito protetor contra o sobrepeso e a obesidade infantil, podendo ser considerado uma
possível estratégia para a prevenção precoce da obesidade infantil (SINON et al, 2009).
A prevalência da obesidade infantil vem aumentando de maneira significativa nas últimas
décadas, interferindo de forma negativa na saúde pública, pois está associada a fatores de rico para
doenças cardiovasculares, respiratórias e metabólicas, podendo também ocasionar baixa autoestima e
discriminação social, além de ser um fator preditivo para a obesidade no adulto. Devido às
dificuldades relacionadas ao tratamento da obesidade na criança é essencial a busca por métodos que
proporcionem sua prevenção de forma eficaz, de baixo custo e sem potenciais efeitos adversos
(FERRARIA et al, 2013).
Dessa forma este trabalho busca elucidar a associação entre a amamentação por período
prolongado e a diminuição dos índices de sobrepeso e obesidade na infância. Bem como salientar a
importância da promoção ao aleitamento materno.
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METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo secundário, no qual foi realizada revisão descritiva e qualitativa da
literatura mediante a busca eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de dados Scientific
Eletronic Library Online (Scielo), Google Acadêmico, PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).
Após consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), foram identificadas as palavras-chaves
correspondentes à pesquisa: Obesidade, Amamentação e Criança. Os critérios de inclusão adotados
foram o idioma do trabalho e a abordagem do tema pesquisado. Foram pesquisados 22 artigos, entre
os anos 2004 e 2017, dos quais 10 foram utilizados para realização do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas últimas décadas, vem ocorrendo profundas alterações nos hábitos de vida e na alimentação
da população em geral, ocorrendo aumento do sedentarismo e do consumo de alimentos
industrializados com alto teor de gordura, açúcar e sódio. Isso não ocorre somente entre os adultos,
mas também se reflete na população infantil. Tal comportamento acaba por gerar excesso de peso em
níveis alarmantes. Segundo o Ministério da Saúde (2016), no Brasil, 33,5% das crianças com idade
entre cinco e nove anos estão acima do peso. A obesidade infantil chama a atenção não somente pelas
comorbidades associadas, mas também pelo comprometimento da qualidade de vida dos indivíduos
afetados (LIBRELÃO; DINIZ, 2017).
Deve-se levar em consideração que o aleitamento materno é uma possível estratégia na
prevenção da obesidade infantil, já que o leite materno possui quantidades adequadas de nutrientes, ao
contrário das fórmulas infantis que apresentam excesso calórico e proteico, além de componentes
hormonais que também influenciam contra o excesso de peso (MINOSSI et al, 2013). Os mecanismos
protetores envolveriam desde a composição específica do leite humano até influências de fatores
ambientais e comportamentais, como nível socioeconômico e escolaridade materna ao alterarem o
padrão alimentar (SIQUEIRA; MONTEIRO, 2007).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o aleitamento materno seja realizado
de forma exclusiva até os seis meses de idade e o aleitamento materno associado a outros alimentos,
até os dois anos ou mais. Sendo demonstrado em modelos finais e análises que essa prática constitui
fator de proteção. Foi verificado que crianças que nunca receberam aleitamento materno apresentam
risco de obesidade duas vezes superior ao risco daquelas que receberam aleitamento durante as fases
iniciais do desenvolvimento (SIMON; SOUZA; SOUZA, 2009).
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Estudo realizado por Ferreira et al., publicado em 2013, observou que a prevalência de
sobrepeso e obesidade foi substancialmente maior nas crianças amamentadas por menos de seis meses
em relação às amamentadas por seis meses ou mais (22,455% versus 0,8%), sendo máxima no grupo
de crianças que nunca foram amamentadas. Há uma redução marcada a partir dos três meses de
aleitamento materno (FERRAIRA et al., 2013). Como mostra o estudo realizado por Muller et al.
(2014), feito com 6397 crianças das cinco regiões do país, constatando prevalência 34% maior de
excesso de peso nas crianças que foram amamentadas apenas até os primeiros 120 dias de vida, em
relação aquelas que receberam aleitamento por período de tempo maior que 120 dias, corroborando o
efeito protetor do leite materno para a obesidade e o sobrepeso. Dessa forma fica evidente que o
aleitamento materno é essencial para o desenvolvimento saudável da criança.
O imprinting metabólico é um mecanismo potencialmente envolvido no processo que resulta
em menor ocorrência de obesidade e sobrepeso nas crianças e adolescentes que receberam aleitamento
materno (SIQUEIRA; MONTEIRO, 2007). Considerando o aumento da prevalência da obesidade
infantil e as várias condições mórbidas associadas a esse fator, juntamente com a maior dificuldade
para o manejo da obesidade na criança. O aleitamento materno, assume papel importante como fator
de proteção precoce na prevenção da obesidade (FERREIRA et al, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Pode-se concluir que, além de todos os seus benefícios, ainda proporciona possível proteção
contra o sobrepeso e a obesidade, tornando ainda mais importante à promoção da amamentação desde
o pré-natal para que assim ocorra aumento no período de amamentação e redução nos riscos de
obesidade infantil.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa em Zoologia visa promover o conhecimento sobre os animais como parte integrante das
demais ciências e como elemento construtor dos valores da cidadania. Cada vez mais se recorre a
Zoologia para a compreensão e analise do ambiente (Rocha & Boeger, 2009), e a sua pesquisa se faz
necessário (Sampaio & Santos, 2005). O conhecimento cientifico acumulado nas coleções didáticas
proporciona aos pesquisadores, docentes e discentes, benefícios e uma maior segurança, em ter à
coleção didática como fonte disseminadora de conhecimento das diversidades biológicas estudas
dentro e fora da região. Além de promover a conscientização das pessoas que irão obter acesso a este
material, formando cidadãos cada vez mais conscientes (Borges, 2005).
A Zoologia está longe de conhecer toda a diversidade faunística do nosso planeta, principalmente se
levarmos em conta que muitas espécies somem da natureza diariamente devido a acelerada destruição
dos hábitats (Senna et al., 2013). A falta de conhecimento sobre os grupos zoológicos dificulta a sua
conservação, por isso as coleções científicas e didáticas são de extrema importância. Elas funcionam
como um registro permanente da biodiversidade do planeta e a base para o desenvolvimento de grande
parte das pesquisas e atividades de ensino.
A UPE, Campus Garanhuns, não tinha sua própria coleção didática de zoologia até o desenvolvimento
do projeto nomeado 'Ensino, Pesquisa e Extensão em Zoologia dos Invertebrados: A Importância da
Coleção didática de Zoologia' a partir do final de 2013. Com o andamento do projeto, foram realizadas
uma série de atividades envolvendo os alunos da graduação e de outros níveis de ensino (fundamental,
médio, pré-vestibular e pós-graduação). Tais atividades resultaram na publicação de resumos
expandidos e apresentação de trabalhos em vários congressos na área. Porém, é necessário um
contínuo trabalho nessa coleção.
METODOLOGIA
Durante o período de Março de 2017 até o atual momento, foram feitas atividades de monitoria nas
disciplinas de Zoologia dos Invertebrados Inferiores, Zoologia dos Invertebrados Superiores e Zoologia dos
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Cordados do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, Campus
Garanhuns. Neste período, os monitores foram em laboratório para a revisão dos exemplares e a reposição
dos conservantes dos lotes que foram preenchidos com Etanol a 70% para os invertebrados e com
Formaldeído a 10% para os vertebrados.

A monitoria também envolve o contato com os discentes das disciplinas acima citadas, buscando com
que os monitores entre nesse processo de iniciação à docência. As principais atividades foram as de
auxiliar a professora no desenvolvimento de práticas em Zoologia que acontecia duas vezes por
período, escolha do material a ser disposto em aulas práticas e auxílio na correção dos relatórios de
aulas práticas e de campo.
A monitoria se expandia para a comunidade, por meio de visitas da comunidade escolar não
acadêmica a CDZ/UPE onde os monitores apresentavam os principais grupos de indivíduos a
comunidade e indicavam a sua importância no ambiente e a importância da sua preservação.
A monitoria online acontecia na rede Social Facebook e pelo Aplicativo Whatsapp, com o intuito de
manter sempre conectados os discentes das disciplinas com os monitores, mantendo um vínculo
constante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O trabalho de monitoria foi dado início em março de 2017 com um processo de revisão e reposição de
etanol 70% e Formaldeído 10% dos exemplares. A reposição desses líquidos garante a durabilidade e
conservação dos exemplares por longos períodos (MARTINS, 1994) que poderão ser reutilizados em
outras práticas do ensino de Zoologia e também em futuras pesquisas. Tal processo de reposição foi
realizado uma vez por semestre, sendo que dentro desse período os demais representantes da
CDZ/UPE sempre observam tais níveis de conservantes no material em que trabalham nas suas
pesquisas, tendo assim um controle na reposição.
A reposição do material encontrado na Coleção Didática de Zoologia foi seguida por reavaliação dos
tombos onde os monitores observavam o nome da espécie identificada e fazia a sua validação pela
plataforma ITIS. Além disso foram feitas a contagem do material tombado no livro de tombo e a sua
respectiva numeração de lotes na prateleira. Neste mesmo período foi realizado o processo de
digitação do livro de tombo que foi armazenado na nuvem na qual a curadora tem acesso. Isso
possibilitou uma maior segurança no processo de tombamento dos exemplares. O material da coleção
didática de zoologia é divulgado na página do facebook sob o comando da curadora, que divulga as
visitas, links e textos de outras instituições, além de algumas curiosidades do ramo da zoologia
(https://www.facebook.com/cdzupe/ ).
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Os monitores são também envolvidos com as aulas das disciplinas onde auxiliam a professora nas
aulas práticas que consiste na seleção e disposição dos exemplares retirados da CDZ/UPE nas
bancadas, onde os discentes podem ter um contato maior com os espécimes (YOUNG, 2003) coisa
que seria mais difícil de acontecer, por exemplo na natureza e se houvesse causaria um enorme
estresse no animal. A monitoria online ainda acontece por meio da rede social Facebook
(https://www.facebook.com/groups/1343497095718848/) e por meio do aplicativo Whatsapp, onde
são disponíveis informações sobre a disciplina, lembretes e ainda são retiradas dúvidas sobre as aulas
quando trazidas pelos discentes.
As aulas práticas aconteceram duas vezes a cada disciplina trabalhada, sempre próximas as avaliações
escritas o que possibilita com que os discentes possam revisar estruturas anatômicas e ainda possam
relacionar suas características com o nicho ecológico da espécie e a sua ecologia. Facilitando no
desenvolvimento da aprendizagem do discente. Em todas as aulas práticas os discentes desenvolvem
um relatório de aula com base no que foi visto em sala de aula, na busca de bibliografias
especializadas e com base no que foi trabalhado na prática. Anexado ao relatório são mostrados os
desenhos feitos durante a prática onde são avaliados o uso de características anatômicas mais
observáveis nos exemplares. Tais relatórios são lidos e avaliados pelos monitores, sob orientação e
observação da professora. As disciplinas para o período 2017.1 foi de Zoologia dos Invertebrados
superiores e para 2017.2 foram de Zoologia dos Invertebrados Inferiores e Zoologia dos Cordados.
As viagens de campo foram acometidas no final de cada semestre (Para o semestre 2017.2 ocorrerá no
dia 02/12/2017) e foi sempre voltada a visitação de algum projeto ou área ambiental que contribui para
a preservação da espécie ou do bioma naquele ambiente. Levando educação ambiental para a
comunidade inserida naquele ambiente e também aos visitantes.
No decorrer da monitoria os monitores ainda tiveram a oportunidade de participarem dos cursos de
extensão intitulados ‗Bioestatística aplicada a Zoologia‘ e ‗Redação de artigos científicos‘. Além da
participação em monitorias voluntárias como a de Zoologia dos invertebrados inferiores do Plano
Nacional de Formação dos Professores de Educação Básica (PARFOR). A monitoria ainda envolve as
visitas da comunidade escolar não acadêmica, onde as escolas e a comunidade através de ofícios e
marcação prévia da visita, conhecem o espaço acadêmico através da zoologia e ficam por dentro das
pesquisas envolvidas na área da zoologia no campus além de possuírem a oportunidade de conhecer
espécimes que, em muitos casos, não tiveram a oportunidade de conhecer sequer o ambiente em que
vivem. Neste mesmo período, são explanados sobre os principais grupos de animais existentes além de
serem citados sua contribuição ao meio ambiente e a importância da sua preservação. A CDZ
atualmente atende escolas municipais, estaduais e particulares do município de Garanhuns e região.
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Tais atividades de extensão também são observadas em outras coleções, como é o caso do Museu de
Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco ou no Museu de Zoologia da USP.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Coleção Didática de Zoologia da Universidade de Pernambuco foi uma conquista recente de um
trabalho que está gerando bons resultados, tanto em relação ao ensino, quanto na pesquisa e na
extensão. Cumprindo assim com todos os pilares que uma instituição de ensino superior deve abrangir.
Assim, o desenvolvimento da zoologia no Campus Garanhuns deve de fato ser divulgado e trazido
como fonte completa de conhecimento científico para o campus. A busca por abranger a coleção e a
sua manutenção não pode ser pausada, sendo necessários sempre incentivos para que ocorra o
desenvolvimento da mesma.
ORGÃO DE FOMENTO: PFA 2018/ CNPq.
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INTRODUÇÃO
A microbiologia é a ciência que estuda os microrganismos nos seus aspectos morfológicos,
ecológicos, epidemiológicos, bem como suas relações benéficas ou maléficas com o ser humano e o
meio ambiente e sua importância para a vida na terra. Esta ciência gira em torno de dois grandes temas
que estão interconectados: o entendimento da natureza e funcionamento do mundo microbiano; e
aplicação dos conhecimentos adquiridos sobre microbiologia para benefício da humanidade e vida na
Terra (MADGAN, 2010).
Segundo Madgan (2016) os microrganismos podem ser definidos como seres de tamanhos
extremamente reduzidos impossíveis de serem percebidos a olho nu, essenciais para o bem estar e
funcionamento de outras formas de vida e também do planeta. São encontrados em todas as regiões da
terra, se formas complexas e variadas tendo como exemplos conhecidos às bactérias, fungos,
protozoários e vírus.
A monitoria acadêmica é entendida como um instrumento para a melhoria do ensino de
graduação, através da utilização de práticas e experiências pedagógicas que visam fortalecer a
articulação entre conteúdo teórico e prático como também a integralização curricular em seus
diferentes aspectos (PORTELLA, 2008).
Para Guedes Filho (2008) a monitoria tem grande impacto na formação acadêmica, pois se
caracteriza como atividade de iniciação a docência possibilitando a aquisição de diversas habilidades
como melhoramento da interação e trabalho de equipe, postura diante de determinadas situações.
Além disso, a prática de monitoria não só auxilia os discentes que estão vivenciados um determinado
componente curricular, mas também possibilita ao aluno monitor o aprofundamento dos
conhecimentos estudados pelo mesmo na disciplina.
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A disciplina de microbiologia é ofertada no curso de licenciatura em ciências biológicas no 3°
período com carga horária total de 60 horas, como também no curso de bacharelado em medicina no
módulo doenças 1 com carga horária de 90 horas. Dessa forma o objetivo do presente trabalho é
apresentar as atividades de monitoria realizadas durante o ano letivo de 2017 nos curso de biologia e
medicina, retratando sua importância e contribuição na formação acadêmica dos docentes e sua
relevância no processo de ensino-aprendizagem.
METODOLOGIA
A atividade de monitoria foi realizada na Universidade de Pernambuco, Campus Garanhuns,
com as turmas do 3° período do curso de Ciências Biológicas e Medicina. As práticas realizadas
aconteceram com a orientação da Professora Drª. Elisângela Ramos Castanha, docente da disciplina de
microbiologia em ambos os cursos.
Ao decorrer do ano letivo, realizou-se aulas práticas, com o intuito de facilitar o processo de
ensino-aprendizagem. Aliada a teoria vista em sala de aula, realizaram-se procedimentos laboratoriais
como: Sedimentação espontânea de Hoffmann (1934) e Coloração de Gram. O método de
sedimentação espontânea por Hoffman, Pons e Janner, consiste na análise de uma amostra fecal e é
indicado principalmente para pesquisa de ovos de Schistosoma mansoni, serve também para a de ovos
e larvas de outros vermes, sendo o mesmo de fácil execução e baixo custo.
Para a realização da prática descrita por Hoffmann, foi solicitado aos alunos que conseguissem
amostra de fezes, de preferência de crianças carentes, visto que essas são propensas a serem
parasitadas. No laboratório de Bioquímica da Universidade de Pernambuco (UPE), os alunos foram
divididos em grupos e já com as amostram em mãos, diluíram o material em água, transferindo-o para
um cálice, esperando o conteúdo sedimentar nesse recipiente. Logo após, encaminhou-se a amostra
para o laboratório de Microscopia da mesma universidade, onde os alunos montaram lâminas e
fizeram a observação.
Já na segunda prática desenvolvida, os discentes desenvolveram uma atividade para o
isolamento e identificação bacteriana de sítios anatômicos do corpo humano (mãos, axilas, orofaringe,
trato urinário e trato gastrointestinal) utilizando meios de cultura como: Ágar sangue, Ágar Manitol,
Ágar MacConkey, Ágar Sabouroud e etc. onde puderam observar o crescimento bacteriano em cada
meio, e através da técnica de Gram, método que revela diferenças entre as bactérias de paredes
celulares espessas de peptideoglicanas (Gram-positivas-violáceas) e as com membranas externas de
polissacarídeos lábeis ao álcool ou acetona (Gram-negativas-róseas). Para essa prática utilizaram-se os
laboratórios de Biotecnologia e Inovação Terapêutica e Microscopia.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na prática realizada pelas turmas no método parasitológico, os alunos buscaram detectar se nas
fezes analisadas havia ovos e larvas de helmintos ou cistos de protozoários. O método utilizado foi o
de HOFFMANN (sedimentação espontânea),

que consistia em dissolver 2 a 5 g de fezes no

béquer com um pouco de água e esperar o tempo de sedimentação e preparar uma lâmina. Em seguida,
realizou-se a leitura no microscópio óptico, para a identificação de algum ovo/larva. Sendo possível
observar em uma das amostras um ovo de Ascaris lumbricoides, de acordo com sua morfologia (Fig.
1).
Já com a atividade prática do isolamento e identificação bacteriana, os estudantes puderam
observar os microrganismos presentes em nossa microbiota e que alguns meios de cultura são
específicos para o crescimento destes. E ao utilizar a técnica da coloração de Gram os alunos
conseguiram visualizar as bactérias coradas de forma que já conseguissem distinguir se a bactéria
presente na lâmina de análise era positiva ou negativa, bem como a sua morfologia (cocos, bacilos).
Compreendendo dessa maneira, o que diferencia estas bactérias para receberem tal denominação. Ao
observar o esfregaço preparado, os discentes puderam observar bactérias como Staphylococcus aureus
(cocos, gram positivo) e Escherichia coli (bacilos, gram negativo) (Fig. 2).
As aulas práticas estão entre os métodos de educação dentro da área de ciências e saúde com
grande importância no processo de ensino aprendizagem, pois realizam uma interface entre os
conhecimentos teóricos e práticos proporcionando aos discentes maior interesse e valor no assunto
alvo do estudo (DOURADO, 2001).

Fig. 1. Sedimentação de Hoffmann, preparação de lâmina e identificação do ovo de Ascaris lumbricoides.
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Fig. 2. Isolamento, identificação bacteriana e coloração de Gram.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
O exercício da monitoria é uma oportunidade para o estudante desenvolver habilidades
inerentes à docência, aprofundar conhecimentos na área específica e contribuir com o processo de
ensino-aprendizagem dos alunos monitorados. Essa atividade assume uma importância relevante na
aplicação da disciplina de microbiologia ofertada aos cursos de biologia e medicina da Universidade
de Pernambuco (UPE), Campus Garanhuns, que necessitam aliar a teoria exercícios práticos, que
tornem o conhecimento mais efetivo e significativo.
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INTRODUÇÃO
A modalidade de ensino a distância (EaD) vem ganhando força nos últimos tempos, pois dá
liberdade ao estudante de organizar o horário da forma que deseja, criando um planejamento para
estudar e praticar as atividades.
Pensando nessa facilidade do estudante poder estudar a qualquer hora e qualquer lugar, foi
pensado em se criar um ambiente de trabalho EaD para a disciplina de estágio obrigatório do curso
de Licenciatura em Computação - LC. Assim, visamos maximizar a produtividade da disciplina,
além de prover um ambiente para os discentes se orientarem acerca das atividades que tem que
realizar e os prazos.
Estudantes do curso de LC comentam sobre as dificuldades de preencher os documentos do
estágio obrigatório. Às vezes, comentam que não sabem a ordem que os documentos devem ser
entregues e não sabem o que devem ser preenchidos por eles, por professores e pelo campo de
estágio.
Objetivamos através deste projeto, ensinar os docentes e discentes da disciplina de estágio
obrigatório a utilizar o ambiente do Google Sala de Aula (Google Class Room), mostrando todo o
potencial da ferramenta.
Foi escolhido o Google Sala de Aula para ser trabalhado nesta disciplina para o
conhecimento de um ambiente novo e criado pela Google. Esta destaca que o seu ambiente ―é um
serviço da Web gratuito para escolas, organizações sem fins lucrativos e qualquer pessoa com uma
Conta do Google pessoal. Com o Google Sala de aula, os alunos e professores se conectam
facilmente, dentro e fora de escolas.‖ (Ajuda do Sala de Aula).
Objetivos:
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O objetivo principal deste plano é contribuir para o desenvolvimento e gerenciamento das
disciplinas de estágio obrigatório da UPE-Campus Garanhuns, particularmente do curso de
Licenciatura em computação. Alguns objetivos específicos foram delineados:
● Proporcionar um ambiente que maximize as atividades das disciplinas de estágio da
UPE;
● Familiarizar os alunos com as atividades que vão desempenhar durante o decorrer da
disciplina, de acordo com os prazos;
● Apresentar resultados encontrados e que sejam replicados por outros
cursos. Justificativa
Com vistas à atender o objetivo levantado, sugeriu-se pesquisar as dificuldades dos
discentes em relação à disciplina de estágio obrigatório, buscando identificar quais as dificuldades
encontradas pelos discentes e o motivo destas dificuldades.
Também, investigou-se potenciais riscos que podem ocorrer durante o decorrer da
disciplina, e o plano de contingência com as atividades atribuídas a cada possível risco que venha a
acontecer. Outrossim, através do ambiente proposto pode-se mapear as dificuldades encontradas
pelos discentes para que possamos checar o desempenho, além de manter o docente informado do
acontecimento.
O objetivo desta pesquisa foi levantar dificuldades dos estudantes do curso de LC sobre a
disciplina de estágio obrigatório e dos documentos exigidos na mesma e a criação de um ambiente
que pode será usado em futuras de disciplinas com a finalidade de reduzir tais dificuldades.

METODOLOGIA
Este trabalho teve o intuito de se trabalhar com a aprendizagem colaborativista dos
estudantes do curso de Licenciatura em Computação na disciplina de estágio obrigatório IV. O
ambiente estava montado para que eles trabalhassem de forma a acompanhar o desenvolvimento da
disciplina de estágio.
Segundo Cristiano Maciel ―aprendermos melhor quando perguntamos, interagimos,
discutimos, manipulamos e transformamos nosso alvo de estudado‖, pensando nisso foi utilizado o
ambiente Google Sala de Aula para criação de uma sala de aula para a colaboração da disciplina e
construção coletivo do conhecimento. (Cristiano Maciel, 2012)
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Foi realizado uma pesquisa de campo de caráter quantitativo para acompanhamento dos
demais discentes da disciplina para o acompanhamento de feedbacks acerca do ambiente. Com
esses feedbacks foi sendo realizado ajustes no ambiente Google Sala de Aula.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ambiente virtual Google Sala de Aula foi um ambiente muito proveitoso para a
disciplina. Sabendo do potencial do ambiente foi trabalhado algumas formas para que o mesmo
fosse mais que um simples ambiente onde os estudantes tivessem outras atividades para realização.
O ambiente foi usado pelos discentes para retiradas de dúvidas e acompanhamento dos prazos das
atividades e retiradas de dúvidas de como preencher o mesmo.
Os discentes foram estimulados para fazerem download do APP do Google Sala de Aula
em seus SmartPhones para que os mesmo tivesse o ambiente em suas mãos.
Imagens do ambiente para mobile:

Imagem 1. Tela Inicial do ambiente. Escolher a Sala de Aula
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Imagem 2. Tela inicial da Sala de Aula. Mural.
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Imagem 3. Filtrar os conteúdos por tópicos.

Imagem 4. Tela dos documentos disponibilizados para a turma.
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Imagem 5. Tela Notificações.

Imagem 6. Tela de respostas dos participantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

O ambiente Google Sala de Aula é um grande aliado para a construção do conhecimento
coletivo e individual para qualquer disciplina. Esta ferramenta é relativamente nova e pode ser
trabalhada de várias formas e com grande facilidade.
O Google Sala de Aula é uma ferramenta com uso simples e rápido já tendo um APP
disponível na Play Store para ser utilizada no SmartPhone. Com a utilização deste APP o ambiente
pode ser acessado com maior facilidade já que disponibiliza o ambiente de forma off-line depois
que o ambiente é acessado pelo APP.
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INTRODUÇÃO
Os fenômenos naturais que atuam sobre a sub-superficie terrestre são responsáveis pela
dinâmica e evolução do relevo que sofre várias transformações ao logo do tempo e do espaço. Um dos
principais agentes deflagradores desses processos no Brasil são os eventos de chuvas intensas ou
extremas em determinadas época do ano, que relacionado a outros fatores do meio físico e social
acarreta vários problemas socioambientais. A respeito disso, Vestena (2008) diz que os desastres
naturais estão diretamente associados às características físicas do meio ambiente e aos condicionantes
antrópicos, principalmente ao modo de uso e ocupação da terra.
Esses fenômenos são estudados por várias disciplinas, dentre elas a Geomorfologia e a
Climatologia, as quais são componentes da grade curricular do Curso de Licenciatura em Geografia da
(UPE), Campus Garanhuns. É sobre a interface clima/relevo que esse trabalho pretende abordar os
processos do meio físico no âmbito do ensino da geografia através das disciplinas citadas e, com o
apoio do discente chamado de aluno-monitor nas aulas para auxiliar o professor-orientador em suas
aulas.
Este terá um papel fundamental no desenvolvimento das atividades teóricas e práticas do
professor, o qual será o mediador entre o professor e seus discentes regulamente matriculados nos
componentes curriculares, contribuindo para o fortalecimento e aprimorando das técnicas de ensinoaprendizagem a partir dos conhecimentos adquiridos com as leituras e atividades de campo proposta
pelo professor.
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Sendo assim, o principal objetivo do trabalho foi estimular a vocação acadêmica e a
capacidade do aluno-monitor, por meio do engajamento das práticas docentes, de compreensão do
processo de ensino-aprendizagem da Climatologia e da Geomorfologia, tomando-se a compreensão do
risco e dos desastres naturais por meio da perspectiva da relação entre clima e relevo, e ampliando as
múltiplas leituras e percepções socioambientais na totalidade do mundo e no âmbito regional
integradas ao ensino, pesquisa e extensão.

1. METODOLOGIA

A metodologia consistiu em etapas importantes para atender os objetivos do presente trabalho,
inicialmente teve-se a revisão bibliográfica que foi essencial para o aprofundamento teórico-conceitual
antes do início das aulas com orientação do professor o qual selecionou textos básicos para leituras
iniciais de ambas as disciplinas. Foi realizado, também, planejamento mensal com o monitor e o
professor regente da disciplina, direcionado para execução do plano de aula, com o intuito de
proporcionar instrumentos complementares no desenvolvimento das aulas;
Foi promovido o suporte aos discentes regulamente matriculados na disciplina em sala de aula,
quando necessário, principalmente na elaboração de seminários, estudos dirigidos e práticas tanto em
sala, quanto em com a orientação do professor. E, também, foi oportuno participar do grupo de
estudos presenciais, coordenados pelo monitor e sob a supervisão do professor orientador para o
apoderamento de conhecimento.
RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o desenvolvimento do projeto, foi oportuno trabalhar integralmente com o professor
orientador, onde foi possível estar junto dos alunos regularmente matriculados nas disciplinas de
Geomorfologia e Climatologia, onde favoreceu a troca de saberes, sobretudo nos momentos de
dúvidas referente a realização de seminários, elaboração de resenhas, estudos dirigidos, atividades
essas propostas pelo professor regente da disciplina.
Para dar ainda mais robustez a este processo, foi montado um grupo de estudos com
encontros quinzenais em ambos os semestres, que ocorreram em período alternados entre as manhãs e
as vezes a tarde devido a disponibilidade dos discentes do curso, onde foi oportuno revisar conteúdos
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abordados em sala de aula, resolver questões de estudos dirigidos, como também, discussões de textos
previamente selecionados referentes a disciplina ministrada.
No primeiro semestre a monitoria consistiu no auxílio da disciplina de Geomorfologia que é
abordada no 5° período do curso de geografia. Diante disso, foram desenvolvidas atividades de
pesquisas em campo por alguns alunos, onde foi possível identificar e analisar através do
conhecimentos teóricos adquiridos, os processos erosivos e movimentos de massa (deslizamentos)
provocados pelos fatores controladores e deflagradores que atuam sobre a superfície do município de
Garanhuns (PE), em áreas consideradas vulneráveis a esses processos do meio físico com
características geomorfológicas acidentadas sobre o período de chuvas mais elevados do ano
(maio/junho).

Foto 1- Deflagração de habitações irregulares

Foto 2- Deslizamento da voçoroca do Bairro da

Fonte: Gomes (2017)

Liberdade

fonte: Gomes (2017)

Fonte: Gomes, 2017.

Verifica-se, então, como estão intimamente relacionados os fatores geomorfológicos e
climáticos nos processos responsáveis pela modelagem e evolução do relevo terrestre. Percebe-se a
importância de se trabalha de modo interdisciplinar os conteúdos de uma disciplina com as outras
áreas de conhecimento, pois, com isso pode-se compreender melhor as partes que compõe o todo.
Outra atividade desenvolvida junto aos alunos e o professor orientador, foi uma trabalho de
campo no âmbito da Geomorfologia Costeira, Quaternária e Ambiental, entre os dias 8 e 9 de julho do
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corrente ano. Os destinos principais foram: ―Ilha de Itamaracá no primeiro dia, e o Vale do Catimbau
no segundo dia.
Já no segundo semestre a monitoria prossegue com a disciplina de Climatologia (2°periodo),
em que está sendo abordado os conteúdos de acordo com a ementa. No grupo de estudo foram
aprimorados os conceitos acerca dos conteúdos, principalmente os referentes aos fatores dinâmicos
que influenciam no clima das diferentes regiões e a vezes de locais que possui um clima atípico que
difere da região.
Discutimos, também, as ações climáticas como agente modelador do relevo responsável pela
esculturação e também por provocar desastres dependendo dos índices pluviométricos e da
vulnerabilidade da área, tornando áreas de riscos à população, como também causando problemas
ambientais, econômicos, sociais e culturais.
O objetivo primordial destas atividades, foi de promover aos discente a interação para sentir e
perceber a plenitude que é a relação teoria x prática no âmbito do ensino e que, no Curso de Geografia
é imprescindível este tipo de trabalho, o que fortalece as relações acadêmicas, através de uma maior
interação entre as partes envolvidas, professor, aluno e o aluno-monitor, contribuindo assim na
formação desses futuros docentes.
CONSIDERACÕES FINAIS

Conclui-se que, a experiência de monitoria é importantíssima na vida acadêmica dos
discentes, permite-lhe uma troca de saberes interdisciplinares ainda maior, através da convivência
mais próxima

com o professor-orientador, com os discentes de outros períodos,

revivendo e

aprimorando o que por ele já foi visto, desenvolvendo as habilidades em quanto futuro educador do
âmbito geográfico.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um relato de experiência na monitoria da disciplina
Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em Matemática. A monitoria é fruto do projeto
―Construindo a identidade profissional do professor de matemática‖, que visa entre outros objetivos a
desenvolver novas práticas docentes e metodologias aplicáveis ao ensino de matemática, que venham
a contribuir para a melhoria do ensino na educação básica. A metodologia utilizada na execução do
projeto é qualitativa de caráter exploratório, no qual utilizamos a observação, elaboração de
instrumentos de pesquisa e oficinas didáticas. Os resultados indicam que a construção da identidade
profissional acontece de forma gradativa e que esse processo de formação docente é contínuo.

Palavras-Chave: Estágio Supervisionado, Identidade profissional, Professor pesquisador.

INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, as escolas precisam passar por profundas transformações em suas
práticas e culturas para enfrentar os desafios do futuro. Nesse sentido, entendemos o professor como
um agente capaz de contribuir positivamente com a qualidade social da escolarização, por meio dos
seus saberes adquiridos, seus valores e suas experiências.
Para isso, existe uma preocupação atual na formação docente, pois compreendemos que esse
processo é permanente e envolve a valorização identitária e profissional dos professores. Segundo
Pimenta e Lima (2004, p.13) ―a identidade do professor é simultaneamente epistemológica e
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profissional, realizando-se no campo teórico do conhecimento e no âmbito da prática social‖. A
identidade epistemológica reconhece a docência como um campo de conhecimento específico, tais
como: conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, conteúdo didático-pedagógico, conteúdos
ligados a saberes pedagógicos e conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana
individual. Enquanto que a identidade profissional, a docência constitui um campo específico de
intervenção profissional na prática social.
Nesse sentido, uma das indagações realizadas nessa monitoria era saber qual o perfil
profissional do professor de matemática que lecionam nas escolas de educação básica no município de
Garanhuns. Para tanto nos apoiamos nas ideias de Pedro Demo (2004) que traça nove características
para ser um professor do futuro. Também, investigamos o uso de jogos matemáticos no ensino de
matemática, em especial jogos matemáticos
Portanto, esse relato tem por objetivo apresentar as experiências exitosas vivenciadas durante a
monitoria no componente curricular Estágio Supervisionado.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada na execução da monitoria foi do tipo qualitativa, na qual apresentou
um caráter exploratório e analítico.
Para refletir sobre a prática docente realizamos leituras e criamos instrumentos de observações,
que orientou a realização da execução da monitoria na parte do ensino. Também, foi possível elaborar
instrumentos de pesquisa (questionário) para identificar o perfil do professor e o uso de jogos
matemáticos em sala de aula.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Demos inicio ao desenvolvimento do projeto logo no início do semestre letivo, em preparação
para as atividades a serem trabalhadas no seu decorrer.
A relação entre monitora e discentes do componente curricular Estágio Supervisionado, foi
vivenciada durante encontros presenciais semanais de atendimento das monitorias, dúvidas online
pelas redes sociais e para melhor acompanhamento da turma a respeito, foi possível a monitora se
fazer presente nas aulas presenciais com a professora orientadora da disciplina.
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Nos encontros presenciais, aos quais aconteciam fora do horário normal das aulas, realizamos
pesquisas, no primeiro semestre a respeito do perfil do professor e no segundo sobre o uso de jogos na
sala de aula de matemática.
No primeiro semestre, período letivo 2017.1, os encontros se destinaram a orientação aos
estudantes a respeito na normatização do estágio mediante a suas documentações e exigências da
instituição de ensino, auxílio no preenchimento de fichamentos e estruturação de planos de trabalho e
aula. Leituras de textos, capítulos de livros e artigos sobre prática docente, prática reflexiva, perfil do
professor e educação matemática, o qual coletivamente debatemos a respeito do tema ―o perfil do
professor de matemática‖. Assim, iniciou-se a construção de instrumentos de coletas de dados, sendo
o mesmo um questionário para ser aplicado como entrevista aos professores de matemática nas suas
respectivas escolas campos de estágio. Nas visitas as escolas campos de estágio, pôde-se observar a
aplicação de um dos projetos de extensão, que foi utilizado o software GeoGebra como ferramenta
para o estudo de prismas e pirâmides nos anos finais do ensino fundamental. Os alunos contemplados
com o projeto puderam manipular as ferramentas e fazer simulações destes sólidos visualizando e
fortalecendo um conteúdo vivenciado nas aulas de matemática. E ainda nos encontros presenciais, foi
possível discutir e orientar na construção do relatório final de estágio, o qual possui todas as atividades
exigidas e realizadas no estágio.
Já no segundo semestre, período letivo 2017.2, os encontros foram destinados as orientações
mediante a mudança no componente curricular e na sequência a pesquisas sobre o uso de jogos na
educação matemática. Segundo Lara (2003) é importante refletirmos sobre ―a posição que ocupamos
como professores e sobre o modo que vemos a matemática e seu ensino para que possamos, de fato,
justificar a nós mesmos e a nossos alunos a importância desse conhecimento‖. Durante os encontros
presenciais um grupo de alunos, juntos adaptou um jogo e em conjunto com o monitor, criaram outro,
ambos para o ensino de expressões numéricas, voltado para o 8º ano do ensino fundamental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
.
A monitoria é compreendida como instrumento para a melhoria do ensino de graduação,
visando fortalecer a articulação entre teoria e prática, ao que está no papel e a forma com que é
trabalhada.
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A prática da monitoria representou um desafio, pois no decorrer da disciplina alguns alunos
apresentaram a falta de interesse diante a procura da monitoria, mas este detalhe foi algo que pôde ser
resolvido com o passar dos encontros e aproximação da avaliação, a qual é realizada por meio de um
relatório final.
O resultado dos discentes diante a avaliação da disciplina, foi satisfatório, pois os alunos que
frequentavam as monitorias e participavam frequentemente dos debates e construção de dados,
projetos de ensino e extensão, foram aprovados com uma boa nota, onde outros, que por sua vez,
desistiram do componente curricular, resultando na sua reprovação por falta.
A experiência foi de grande importância, pois proporcionou a monitora um maior crescimento
teórico-prático, um crescimento pessoal e profissional como futuro professor de matemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, uma vez que não se pode dissociar a licenciatura em matemática da prática docente,
essa ligação foi vivenciada no estágio supervisionado, considerando que o tempo pedagógico costuma
ser insuficiente para a realização das atividades propostas em sala de aula (aulas regulares da
graduação), a monitoria se fez importante como um valioso mecanismo de apoio ao docente das
mesmas.
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Palavras-Chave: Teorema fundamental do cálculo, Somas de Riemann, Cálculo Diferencial e Integral.
INTRODUÇÃO
Na grade curricular das universidades brasileiras, a disciplina de Cálculo diferencial e integral
é um componente importante, pois se aplica a diversos problemas matemáticos, a exemplo das curvas
de logística, comportamento de funções e também no cálculo de áreas. No entanto, existem vários
problemas relacionados ao índice de reprovação da disciplina de cálculo diferencial e integral (CDI),
alguns deles citados por Wrobe et al (2013), que observa que suas consequências, desmotivação,
repetência, abandono, geram prejuízos consideráveis, tanto do ponto de vista pessoal quanto do
recurso público investido.
Observa-se que se tratando da história da matemática, especificamente das somas de Riemann
(SR) e do teorema fundamental do cálculo (TFC), existe uma certa lacuna na cronologia da história
desses conteúdos, o que gera a não utilização dessa parte importante no ensino de cálculo, tanto nos
livros, quanto nas aulas. Nesse sentido, ao estudar as origens do cálculo, é notório o desenvolvimento
e evolução das teorias, que são fundamentais para os educadores, buscando uma reflexão sobre o
desenvolvimento do conhecimento, o que pode interferir de forma positiva na prática pedagógica.
Portanto, para um melhor entendimento dos conteúdos supracitados, é necessário que haja uma
investigação afim de compreender os motivos de como se deu o desenvolvimento do teorema
fundamental do cálculo e das somas de Riemann, com o intuito de contribuir para a história da
matemática, assim como fazer uma reflexão destes conteúdos, entendendo a sua motivação.
Logo, este trabalho tem como objetivo analisar a história nos livros textos de cálculo
diferencial e integral, em especial, das somas de Riemann, desenvolvido pelo matemático Bernhard
Riemann (1826-1866) e o teorema fundamental do cálculo, atribuído ao matemático Inglês Isaac
Barrow (1630-1677), através de uma análise de conteúdo proposto por Bardin (2012) e adaptada por
Campos (2007).
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METODOLOGIA
A investigação da história dos conteúdos somas de Riemann e teorema fundamental do cálculo
se deu através da forma em como é exposto nos livros de cálculo diferencial e integral,
compreendendo a ordem cronológica de como os conteúdos são abordados na história da matemática.
Os livros textos escolhidos foram aqueles que mais foram emprestados na biblioteca da
Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, no período de 2017.1. A partir desse critério, os
livros escolhidos foram o de James Stewart, Leithold e Munem e Foulis, sendo os primeiros volumes
de todos eles.
Para a análise dos conteúdos nos livros, utilizamos o método de análise de conteúdo proposto
por Bardin (2009) e adaptado por Campos (2007), que é dividido em três etapas: pré-análise;
exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos.
Se tratando da pré-análise, que descreve o objeto a ser pesquisado, que é o Teorema
fundamental do cálculo e as somas de Riemann, nos livros textos de cálculo diferencial e integral, que
são: Cálculo - James Stewart (Volume 1, 6ª edição); Cálculo com geometria analítica – Louis Leithold
(Volume 1, 3º edição) e Cálculo – Munem e Foulis (Volume 1, 1ª Edição). Os indicadores que
fundamentaram a interpretação final, são: a ordem cronológica em que os conteúdos são abordados e a
contextualização histórica.
Quanto a exploração do material, trata-se da leitura do material e elaboração do resultado final
de acordo com os critérios estabelecidos anteriormente na etapa de pré-análise. E finalmente, o
tratamento dos resultados obtidos, que estarão no próximo item deste trabalho, buscando compreender
a ordem cronológica da apresentação dos conteúdos citados anteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
JAMES STEWART
No capítulo 5 ―Integrais‖, para a introdução do conteúdo, o livro traz a relevância do TFC para
o CDI, onde diz que: ―O Teorema Fundamental do Cálculo relaciona integral com a derivada e
veremos, neste capítulo, que isso simplifica bastante a solução de muitos problemas.‖ A próxima
menção relacionado ao conteúdo abordado neste trabalho é na seção 5.1 ―Áreas e distâncias‖ na
página 335, que explica o problema de áreas através das SR. Só então na seção 5.2 ―Integrais‖,
encontramos uma pequena parte da história, que determina a SR ao matemático Bernhard Riemann.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

No entanto, não há uma cronologia quanto ao conteúdo, apenas mostra uma pequena biografia do
matemático. Na próxima seção, 5.3 ―O Teorema Fundamental do Cálculo‖, de início, há uma pequena
problematização, trazendo a motivação do estudo do CDI, mostrando que o TFC, ―... estabelece uma
conexão entre os dois ramos do cálculo: o cálculo diferencial e o cálculo integral.‖ Ou seja, traz um
paralelo entre o estudo do TFC com a sua história.
LOUIS LEITHOLD
No capítulo 5 ―Integração e a integral definida‖, aparecem alguns pequenos trechos que fazer
referência à história, tais como, na seção 5.1, página 288: ―Leibniz introduziu a convenção de escrever
a diferencial de uma função após o símbolo de antidiferenciação.‖, também, na seção 5.4, página 324:
―Tal soma é denominada Soma de Riemann, assim chamada pelo matemático Georg Friedrich
Bernhard Riemann (1826 – 1866).‖. Por fim, só na página 344, na seção 5.8 ―Os Teoremas
Fundamentais do cálculo‖, traz o seguinte trecho: ―Historicamente, os conceitos básicos da integral
definida foram usados pelos antigos gregos, principalmente Arquimedes (287 – 212 A.C), há mais de
2000 anos, muito antes da formulação do cálculo diferencial. No século dezessete, quase
simultaneamente, mas trabalhando independentemente, Newton e Leibniz mostraram como o Cálculo
poderia ser usado para se encontrar a área de uma região limitada por uma curva ou um conjunto de
curvas, determinando a integral definida por antidiferenciação‖.
MONEM & FOULIS
Na seção 5.6, página 287, o livro texto apresenta uma espécie de prévia do TFC, no entanto, o
autor deixa claro que não irá fazer uma demonstração do teorema, pois não possui uma definição de
área. Esta definição de área, surge na seção 6.2, página 303, com a apresentação referente a SR.
Já nesta mesma seção, na página 304, temos um trecho que se refere à história da matemática
do conteúdo SR, que diz:
―Esta terminologia é usada em homenagem ao matemático alemão Bernhard Riemann,
que, durante o século XIX, realizou alguns dos primeiros trabalhos definitivos sobre o
problema de apresentar uma formalização matemática precisa da Integral de Newton e
Leibniz. (FOULIS; MUNEM, 1982, p. 304)‖

Sendo esse o único trecho referente a contextualização histórica do conteúdo.
Dando continuidade, de acordo com a definição rigorosa de área, recorrente das SR, na página
322, o autor apresenta o TFC.
Portanto, nota-se, nos três livros analisados, que a abordagem do Teorema Fundamental do
cálculo só se dá a partir do entendimento das Somas de Riemann, ou seja, só é compreensível o TFC,
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com o conhecimento da SR. Além disso, a tese de que as Somas de Riemann fundamentam e
precedem o cálculo integral de áreas descontrói-se pela própria cronologia de seus propositores:
Leibnitz e Newton, considerados os pais do cálculo, são do século XVII, e Bernhard Riemann, do
XIX.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O surgimento do Cálculo Diferencial e Integral não surgiu de acordo com a ordem exata em
que os conteúdos são abordados nos livros textos, ou seja, as apresentações dos conteúdos acontecem
de acordo com a lógica de demonstração dos conteúdos, fazendo com que o conteúdo de Somas de
Riemann dê suporte de aprendizagem para o Teorema Fundamental do Cálculo, mesmo sabendo que o
Teorema Fundamental do Cálculo surgiu primeiro que as Somas de Riemann. Com isso,
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RESUMO
O presente trabalho apresenta resultados parciais do projeto de monitoria desenvolvido para auxilio
dos discentes nas disciplinas de Estruturas algébricas e Introdução a Lógica Matemática do curso de
licenciatura em matemática da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns, com o objetivo de
gerar um apoio adicional na construção dos conhecimentos-chave necessários a uma transição mais
qualitativa entre as matemáticas básica e a pura. Assim, foi possível observar que para os alunos das
disciplinas supracitadas, as monitorias se mostraram de grande apoio, visto que a maioria dos
estudantes que frequentaram as mesmas obtiveram bons resultados nas avaliações.
Palavras-Chave: Monitoria na graduação, Matemática pura, Formação docente.
INTRODUÇÃO
O programa de monitorias tem por finalidade
―aprimorar o ensino oferecido na graduação por meio do estabelecimento de práticas e
experiências pedagógicas que permitam a interação dos monitores com o corpo docente e
discente da instituição; auxiliar os professores no desenvolvimento e aperfeiçoamento das
atividades de ensino e de aprendizagem; oportunizar aos monitores orientação e
aprofundamento relativos aos conteúdos das disciplinas monitoradas[...]‖ (RESOLUÇÃO NO
87/2010 GR, DE5 DE NOVEMBRO DE 2010; REGULAMENTO DO PROGRAMA DE
MONITORIAS).

Ressaltando a importância de formar professores de matemática, o contato com o saber matemático,
de maneira mais específica com a matemática pura, contribui na formação acadêmica tanto do
monitor, quanto dos alunos que recebem o apoio nas disciplinas. Assim, quando um aluno exerce a
monitoria, tem a oportunidade de aprimorar suas habilidades docentes e de pesquisa, contribuindo
assim no processo de ensino e aprendizagem dos discentes.
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Dessa forma, os tópicos que constituem os objetos de estudo das disciplinas de Introdução à Lógica
Matemática e Estruturas Algébricas constituem, respectivamente, o primeiro contato do estudante da
licenciatura com a natureza abstrata da construção axiomática, própria da matemática pura, e a
aplicação de tais ideias numa de suas sub-áreas específicas, a saber, das Álgebras e sua constituição
interna, constituindo conhecimento de valor decisivo para o futuro prosseguimento dos estudos dos
alunos na área.
De fato, a Lógica se ocupa de introduzir o discente no modus operandi da área, fornecendo-lhe o
primeiro contato com a abstração própria da matemática pura, sem onerar-lhe com o peso adicional
advindo dos resultados e definições próprios de cada disciplina específica, enquanto que Álgebra, em
face das técnicas já aprendidas num curso de introdução à lógica, e das demais disciplinas
precedentes, se presta a um duplo objetivo: primeiro, fortalece as ideias relativas à generalização de
objetos de estudo e da categorização destes segundo uma estrutura em comum, reforçando importantes
competências esperadas do discente de matemática: a saber, o raciocínio abstrato e a atitude de
formalização e generalização de conceitos os quais, em que pese sua importância, não têm sido
desenvolvidas a contento na maioria de nossos egressos.
Assim, o projeto em desenvolvimento tem como objetivo geral fornecer aos alunos das disciplinas de
Introdução à Lógica Matemática e Estruturas Algébricas apoio adicional na construção dos
conhecimentos-chave necessários a uma transição mais qualitativa entre as matemáticas básica e a
pura. Nesse contexto, tem como objetivo específico a criação de grupos de estudos de revisão e
aprofundamento em temas da lógica e da Álgebra no formato de aulas de monitoria em horário
suplementar, a partir do conteúdo vivenciado nas aulas ministradas pelo professor responsável pelas
disciplinas.

METODOLOGIA
Foi dado inicio ao desenvolvimento do projeto no mês de maio, em preparação para as atividades a
serem trabalhadas no decorrer do semestre. O atraso de dois meses ocorreu devido a substituição da
monitora que até então exercia a função, não havendo, no entanto, prejuízo para os estudantes, uma
vez que os trabalhos não foram interrompidos.
A relação entre monitor e discentes dos componentes curriculares de Estruturas Algébricas e
Introdução a Lógica Matemática, foi vivenciada durante encontros presenciais quinzenais de
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atendimento, além de encontros virtuais objetivando dirimir dúvidas e discutir situações vistas em sala
de maneira online pelas redes sociais Facebook® e WhatsApp®.
Nos encontros presenciais, de realização em turno distinto ao das aulas, pudemos resolver questões
das listas de exercício propostas pelo professor e retirar dúvidas geradas no decorrer de suas aulas. No
período letivo 2017.1, os encontros se destinaram a discussão de questões e demonstrações vistas em
sala pelos discentes na disciplina de Estruturas Algébricas. Além disso, nos encontros online, teve-se
uma aproximação maior para discussão tanto em grupo, quanto individual. A mesma metodologia se
manteve no período letivo 2017.2, dessa vez contemplando os temas da disciplina de Introdução a
Lógica Matemática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verificou-se, na disciplina de Estruturas Algébricas, um total de 36 aprovados e 13 reprovados, dentre
os quais cerca de 12 alunos eram participantes costumeiros das atividades de monitoria realizadas, nos
quais conseguiram o êxito da aprovação.
Quanto à disciplina de Introdução a Lógica Matemática, tendo em vista que o semestre ainda está em
andamento, não podemos apresentar resultados definitivos; no entanto, é perceptível a expressiva
participação dos discentes nas monitorias. Nestes, percebemos também um efeito positivo não
anteriormente previsto no planejamento, e que consiste, na fala dos próprios usuários do serviço, na
contribuição das atividades para a ambientação dos novos alunos do curso ao contexto do curso
superior, cujo ritmo e profundidade dos estudos possuem natureza mais intensa do que àquele a que
estavam até então acostumados na educação básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Uma vez que não se pode dissociar o estudo da matemática da prática (inclusive assistida) de
exercícios, sejam individuais ou em grupo, e considerando que o tempo pedagógico é, em geral,
insuficiente para a realização constante de atividades deste tipo em sala de aula no âmbito das aulas
regulares da graduação, o exercício da monitoria por parte de alunos que já tenham cumprido as
disciplinas em tela com aproveitamento adequado constitui um valioso mecanismo de apoio ao
docente e ao aprendizado.
Também é possível perceber a facilidade da comunicação com o monitor, devido o mesmo estar na
qualidade de aluno, tendo uma aproximação maior para retirar duvidas e discutir situações vistas em
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aula. Assim sendo, a monitoria funciona como uma ferramenta facilitadora do processo de ensino e
aprendizagem, por ser um espaço para resolução de questões e revisão de aspectos teóricos, o que, em
geral, não é possível fazer-se a contento no decurso normal das aulas com o professor.
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INTRODUÇÃO
A Síndrome do Encarceramento (SdE), também chamada de Síndrome do Locked In (homem fechado
em si mesmo), ou Síndrome do Aprisionamento é causada por lesões na parte ventral da ponte, que podem
ocorrer por traumatismos, hemorragias, tumores, sobredosagem por heroína, miastenia grave e também
problemas circulatórios. Tais ocorrências podem destruir a base da ponte, produzindo a paralisia total dos
nervos cranianos inferiores e dos músculos dos membros, com preservação da vigilância e da respiração.
(ROWLAND; PEDLEY, 2011)
Com isso, a qualidade de vida dos pacientes com esta síndrome vai de encontro às suas limitações,
cujo quadro é exemplificado por Pereira (2013), que relata a condição de aprisionamento como aquela em
que o individuo deixa sua condição de protagonista e participa apenas como espectador da própria vida. Não
obstante, Pereira (2013) ainda relata um grande sofrimento devido ao isolamento e à incapacidade de ser
expressar, além da perda da autonomia, levando a um quadro depressivo e a um desejo de eutanásia
recorrente.
Partindo dessa realidade, e com o desenvolvimento tecnológico progressivo, é possível desenvolver
novas formas de comunicação que ultrapassem o sistema simplório de letras embaralhadas - como descreve
Maltoso (2013) em sua revisão da obra cinematográfica 'The diving bell and the butterfly – para uma
tecnologia capaz de se adaptar aos quadros clínicos da SdE como mostram os estudos de Sardinha et. al.
(2016) e Pereira (2013).

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão literária sobre a SdE ,
devido à escassez de publicação sobre essa síndrome, explanando o uso de novas tecnologias na
melhora da comunicação do paciente e, por fim, na melhora de sua qualidade de vida.
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METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo secundário, no qual foi realizada revisão descritiva e qualitativa
da literatura mediante a busca eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de dados Scientific
Eletronic Library Online (Scielo), Google Acadêmico, PubMed, ScienceDirect, Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), o livro Merrit, tratado de Neurologia e dissertações. Após consulta aos Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS), foram identificadas as palavras-chaves correspondentes à interface,
comunicação, tecnologia assistida. Os critérios de inclusão adotados foram artigos escritos nos
idiomas português e inglês, bem como, a abordagem do tema pesquisado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Farage-Filho;Gomes (1982), o quadro clínico da SdE se caracteriza por tetraplegia
devido à lesão do trato córtico-espinhal na parte ventral da ponte, com paralisia facial, perda da
contração ativa do músculo orbicular dos olhos e paralisia da língua e palato. Essa rigidez sem perda
de consciência é explicada pela lesão alta na ponte, sem atingir a substância reticular do mesencéfalo
(HALSEY;DOVYNIE apud FARAGE FILHO;GOMES, 1982).
Para Katz et al. (1992), a SdE foi classificada em três categorias: (1) Clássica: quadriplegia e
disfonia com preservação da consciência e do movimento ocular vertical; (2) Incompleta: clássica com
resquícios de movimentos voluntários e do ocular vertical; (3) Total: paralisia total e incapacidade de
comunicação, com preservação da consciência.
Seguindo este quadro, PEREIRA, pag. 13, 2013, relata:
―Estas pessoas vivem aprisionadas dentro do seu próprio corpo, observando a realidade a sua
volta como simples espectadores. É o mais próximo de ser enterrado vivo[...] Algumas destas
pessoas, devido a diagnósticos errados, vivem num estado vegetativo forçado, de grande
sofrimento, condenados a uma prisão perpétua no isolamento. [...] devido à falta de meios que
as ajudem a se comunicar e a ter alguma autonomia, pedem, com a sua fraca capacidade de
expressão, a eutanásia como forma de libertação. Estas situações podem ser evitadas, ou pelo
menos reduzidas, se a estas pessoas for dado um meio adequado de elas comunicarem.‖

Katz et al. (1992) relatou que o diagnóstico da SdE leva, em média, mais de 2,5 meses. Em
alguns casos, foi necessário de 4 a 6 anos para que os pacientes fossem reconhecidos como
conscientes. Essa letargia no diagnóstico ratifica a descrição de Pereira (2013) quanto ao sofrimento
do indivíduo. Segundo Simões (2003) o diagnóstico precoce faz a diferença no posicionamento do
profissional da saúde entre continuar a assistir o paciente ou desligar as máquinas de suporte a vida.
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Nesse sentido, sobre o caso clínico do jornalista francês Jean-Dominique Bauby, editor da
revista Elle, cuja história recebeu um relato cinematográfico e literário, O escafandro e a borboleta,
Pereira (2013) cita a angústia de Bauby como um desaparecimento lento e como ―a vida ainda arde
dentro de mim, mas a maior parte dela está reduzida às cinzas da memória".
Outro caso clínico foi o da britânica Kate Allatt, cuja história é descrita no livro "Running
Free: Breaking Out from Locked-in Syndrome". Ela podia mover apenas as pálpebras e estava
apavorada por ouvir os médicos dizerem que ela estava em morte cerebral e, por isso, se sentiu
enterrada viva. (ALLATT;STOKES, 2011)
Em posse dessa lógica, percebe-se a necessidade de melhorar a comunicação entre o paciente e
aqueles de seu em torno. Partindo desse pressuposto, Galli;MMoreira (2013) afirmam que a
linguagem é muito mais do que palavras, é feita de sentidos. Enquanto que, para Katz et al. (1992), a
melhora no entendimento da situação do paciente com SdE possibilita a escolha do paciente e o
diálogo com ele, visando uma vida digna e confortável ao portador. Partindo dessa perspectiva,
Sardinha et al. (2016) relata que, para possibilitar a comunicação nos indivíduos que estão com SdE,
são necessários dispositivos que forneçam meios alternativos de comunicação e interação com o
ambiente exterior– a Tecnologia Assistida (TA).
Pereira (2013), cita que os avanços da neurociência aliado às investigações em prol das
Interfaces Cérebro-Computador (ICC), têm desenvolvido variadas aplicações na biotecnologia que
vão desde o controle de cadeiras de rodas, navegação em ambientes virtuais, controle de interfaces
gráficas de computadores, até a condução de automóveis. Uma ICC permite, assim, a um sistema
informático, ter acesso aos dados da leitura da atividade cerebral de uma pessoa, processá-lo se usar a
informação extraída para interagir com o próprio sistema informático, ou disponibilizá-la para ser
usada em qualquer sistema externo (PEREIRA, 2013).
Sardinha et al. (2016) citam um componente para

ICC que foi projetado e

implementado na plataforma Windows, utilizando a linguagem de programação Java, cuja
função é reconhecer piscadas realizadas pelo usuário, permitindo que o desenvolvedor
possa definir o tipo de piscada, o tempo de cada uma e associar um comando
computacional, efetivando a interação homem-máquina segundo as necessidades do
sistema que fizer uso do componente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Com base no que foi exposto, é possível concluir que as novas tecnologias baseadas na ICC
vêm evoluindo e, por conseguinte, vêm aumentando o desenvolvimento da comunicação dos pacientes
em SdE. Enquanto antigas literaturas traziam a comunicação por meio de um intermediário e de um
vocabulário em uma placa para formar períodos, a pós-modernidade trouxe a capacidade de oferecer
não só a escrita, como também a fala, o controle das cadeiras de rodas e até de automóveis. Não
obstante, com o entendimento mais amplo sobre essa síndrome tornou-se possível se comunicar com
pacientes independentemente do tipo da sua SdE. Em posse dessas tecnologias, pacientes em SdE
apresentam redução do quadro depressivo e do desejo de eutanásia.
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INTRODUÇÃO
A atenção básica é a porta de entrada no sistema de saúde e caracterizada por um conjunto de
ações, que contempla o público individual e coletivo, que engloba a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da
saúde com a finalidade de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e
autonomia das pessoas, situada no primeiro nível de atenção á saúde. Para o fortalecimento da atenção
básica é importante o contato preferencial dos usuários aos serviços e integralidade do atendimento
sendo a principal via de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2012).
Tendo em vista a importância do acompanhamento da comunidade na USF, justifica-se a
vivência como uma possibilidade de acolhimento, que nos oportunizou atrelar o conhecimento teórico
à prática médica. No presente trabalho relatamos nossa experiência de aprendizado durante a prática
na Unidade Básica de Saúde Magano II, oferecido pela Disciplina de Serviços I ao segundo ano do
curso de graduação médica, no ano de 2017, que teve como objetivo relatar a experiência vivenciada
pelos acadêmicos de medicina em uma UBS, abordando atividades de prevenção e promoção à saúde.

RELATO DE EXPERIÊNCIA
O grupo de estudantes do terceiro período de medicina da Universidade de Pernambuco (UPEGaranhuns) tem um encontro semanal que acontece todas as quartas-feiras, com duração de quatro
horas, onde a principal proposta do encontro é promover o conhecimento de temas diversos propostos
pela orientadora da disciplina, observar a prática do atendimento dos diferentes profissionais da USF,
além de discutir casos de pacientes e realizar atividades educativas em saúde para a comunidade. Os
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encontros são realizados nas dependências da Unidade Básica de Saúde Magano II e tem a
participação do grupo de Agentes Comunitários de Saúde, da técnica de enfermagem, da enfermeira
responsável pelas microáreas, dos acadêmicos e do professor supervisor da disciplina.
A observação das práticas teve como referências comuns a ação interdisciplinar, a reflexão dos
dados epidemiológicos, a orientação de medidas preventivas, o papel de educar o paciente sobre sua
saúde, e sua adesão às orientações recebidas, os empecilhos da relação profissional/paciente e
profissional/profissional decorrentes das diferenças nos valores culturais, da religião e das crenças de
saúde da comunidade a que pertencem.
No decorrer das práticas usou-se a observação, prevalecendo à espontaneidade e informalidade
na conversa com os profissionais e pacientes. Durante as consultas médicas houve a participação dos
acadêmicos de medicina e isso permitiu um maior contato com o paciente mediado pelo médico.

DISCUSSSÃO
Com base nas visitas realizadas com o ACS foi possível o reconhecimento das microáreas,
como também as necessidades vistas na comunidade. A coordenadora da unidade nos apresentou para
toda a equipe, na qual foram desenvolvidas atividades que contribuiu para o enriquecimento e
aprendizagem durante esse período.
Durante as práticas na Unidade de Saúde foram desenvolvidas ações diárias com os pacientes,
tais como: medidas antropométricas, levantamento das principais queixas, também a busca de
atividades educativas, em razão dos temas de grande interesse à população, que foram trabalhados
durante o rodízio.
A partir disso foi feito uma classificação dos principais grupos acometidos e patologias
prevalentes nessa unidade, além de acompanharmos a rotina do médico, na UBS, nas consultas e
esclarecimentos sobre os problemas enfrentados pelo paciente. Essa vivência nos proporcionou um
vasto conhecimento unindo a teoria e a prática.
O local das palestras foi no corredor de espera para consultas médicas e de enfermagem.
Primeiramente nos apresentamos e enfatizamos o objetivo e a decisão da realização da atividade. Deuse início a explanação dos conteúdos por meio de apresentações orais, com destaque aos seguintes
pontos: mudança nos hábitos de vida, autocuidado, autoexame, exames complementares, um pouco
sobre a fisiopatologia das doenças e realização dos exames em períodos previstos pelo ministério da
saúde.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

Após a explanação do conteúdo, as acadêmicas de medicina realizaram breve discussão,
levantando as principais dúvidas sobre o tema abordado, trocando experiências sobre as vivências na
prática. Os ouvintes mostraram grande interesse pelo tema e foram muito participativos. Como
primeira ação, realizaram-se duas palestras intituladas ―Prevenção do câncer de mama e do colo do
útero‖ e ―Prevenção do câncer de próstata‖, por meio dessas, acredita-se que foi possível desenvolver
uma reflexão e um senso crítico para prevenção das doenças em questão, e que os ouvintes possam
expandir esse conhecimento coerentemente para seus familiares e pessoas do seu convívio.
A segunda atividade foi uma palestra sobre ―Hipertensão e Diabetes‖, que utilizou como
proposta a observação da quantidade de hipertensos e diabéticos na área. Esses temas foram discutidos
com o intuito de proporcionar maior conhecimento aos portadores dessas doenças crônicas. Os pontos
principais abordados foram à importância e à adesão ao autocuidado, como a obtenção de um controle
adequado da HAS e DM, uso da terapia, alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, respeito
ao esquema medicamentoso, cumprimento das orientações educativas, prevenção de complicações e
práticas de autocuidado. Os pacientes participaram ativamente contando suas experiências, seus
cuidados e sanando suas dúvidas.
Diante dessas ações, foi possível observar que a maneira de falar e a escolha das palavras
imprimem um diferencial na qualidade da comunicação que se estabelece com o paciente. As
interações no cuidado não se estabelecem de maneira puramente técnica, mas também por meio de
uma abordagem expressiva do cuidar, abordagem essa que se dá pela comunicação, seja ela verbal ou
pela não-verbal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A oportunidade de conhecer outro cenário proporcionou aos alunos de medicina uma prática
acadêmica enriquecedora, além de possibilitar um aprofundamento da realidade da comunidade do
bairro Magano II, formando assim, um canal de troca de experiência entre aluno/comunidade e uma
aprendizagem em que se associam a teoria e a prática. Desta forma ao lançar um olhar retrospectivo
sobre esta experiência, percebemos a necessidade de se desenvolver abordagens pedagógicas que
possibilitem aos estudantes de medicina uma interação com a comunidade e a unidade de saúde de
forma sadia e produtiva. E, ainda, o entendimento de que o envolvimento de diferentes áreas da saúde
em uma mesma prática nos acrescentou muito pela troca de informações entre a equipe, e nos permitiu
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conhecer um pouco mais de cada microárea em sua abrangência e importância, capacitando os alunos
para uma melhor formação profissional.
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INTRODUÇÃO
A aprendizagem é um processo crescente, contínuo e mutável, que depende igualmente do corpo
docente e discente para ocorrer de forma eficaz. Nesse sentido, a atividade de monitoria acadêmica
ganha destaque, uma vez que auxilia a trajetória dos alunos durante a graduação, além de promover
uma forte integração entre teoria e prática e complementar a carga horária mínima suficiente para que
haja um aprendizado eficiente por parte dos alunos.
Ao mesmo tempo em que beneficia os alunos, a monitoria tem impacto positivo na formação do
monitor. Através dela, o monitor desenvolve e aprimora sua capacidade oratória, adquire experiência
em ministrar diversos conteúdos de sua área de atuação, revisa assuntos importantes para sua
formação acadêmica e resgata dificuldades ocorridas em sala, propondo soluções capazes de amenizálas.
O trabalho em equipe desenvolvido na monitoria acadêmica também é peça fundamental no sucesso
da aquisição de conhecimento, pois é por meio dele que são permitidas trocas de experiências entre
alunos, monitores e professores, que no final, engrandecem os três atores envolvidos no longo
processo de aprendizagem.
Nesse contexto, o presente artigo visa relatar as experiências vivenciadas na monitoria acadêmica da
disciplina de Bioquímica, do curso de Medicina da Universidade de Pernambuco – Campus
Garanhuns, através da descrição de como é feito o trabalho dos monitores da disciplina em questão.
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METODOLOGIA
As atividades desempenhadas pelos monitores são: elaboração e aplicação de casos clínicos referentes
ao assunto visto em sala de aula; auxiliação das aulas práticas em laboratório; elaboração e aplicação
de simulados com os assuntos abordados em provas; esclarecimento de dúvidas através de grupos
online.
A aplicação de casos clínicos acontece em sala de aula, através da exposição do caso em PowerPoint.
Antes de expor o caso, o monitor faz uma revisão dos assuntos visto pela professora, abordando
tópicos indispensáveis para o entendimento do caso clínico. Em seguida, lê-se o caso junto à turma, e,
ao final, um questionário é aplicado. O questionário é, então, resolvido pelos monitores e as dúvidas e
dificuldades apresentadas pelos alunos são abordadas e solucionadas. Esse processo é feito com dois
monitores e a aplicação do caso clínico acontece na presença da professora responsável.
Na auxiliação das aulas práticas em laboratório, pelo menos quatro monitores têm que estar presentes.
No início, faz-se uma discussão a respeito do assunto abordado em sala pela professora e, em seguida,
os alunos são auxiliados pelos monitores na atividade em questão (precipitação de proteínas,
determinação de atividade enzimática, avaliação da ação antioxidante da vitamina C, oxirredução de
carboidratos e dosagem de triglicerídeos).
A elaboração de aplicação de simulados ocorre sempre em véspera de avaliação e tem o intuito de
medir o prepara do aluno para a avaliação. O simulado apresenta o mesmo formato da avaliação, com
questões abertas e fechadas. A elaboração do simulado é obrigação dos monitores e, uma vez
finalizado, é enviado para a professora para que ela faça as alterações que julgue necessárias. Após a
aplicação do simulado, é feita uma correção na presença de todos os monitores da disciplina e as
dúvidas com relação aos assuntos abordados no simulado são esclarecidas.
O esclarecimento de dúvidas através de grupos online é uma plataforma ainda construção. A ideia é
que os monitores reservem um tempo entre a aplicação do simulado e a realização da avaliação para
sanar as dúvidas que persistem mesmo após a aplicação e correção do simulado. Busca-se o
esclarecimento de dúvidas pontuais em grupos online, formados pelos monitores e alunos. O objetivo
é o esclarecer todas as dúvidas possíveis, para que os alunos façam a prova com o máximo de
segurança e domínio do assunto.
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DISCUSSÃO
O que rege a monitoria de Bioquímica é a apresentação de casos clínicos em sala de aula por parte dos
monitores. O fato dos monitores pertencerem a turmas mais a frente os deixa em uma posição
privilegiada para fazer associações entre as doenças que são comuns na prática médica e os assuntos
vistos no ciclo básico. Dessa forma, aborda-se os seguintes caso clínicos: anemia hemolítica e
distúrbios da coagulação, na aula de bioquímica do sangue; cirrose hepática, na aula de função
hepática; distúrbios do equilíbrio ácido-base, na aula de equilíbrio ácido-base; hemocromatose, na aula
de metabolismo do ferro; anemia falciforme, na aula de bioquímica dos aminoácidos; intolerância à
lactose, na aula de digestão de carboidratos; diabetes mellitus, na aula de metabolismo dos
carboidratos; etc.
A aplicação do caso clínico é fundamental para os alunos associarem a matéria vista em sala com a
prática médica. Por vezes, a falta de aplicabilidade prática do conhecimento adquirido em sala
desmotiva o estudo do aluno. Através dos casos clínicos, busca-se quebrar essa barreira, expondo para
os alunos como os aspectos bioquímicos que estão sendo vistos por eles podem ser traduzidos em
sintomatologia de doenças comuns no dia-a-dia. O desvencilhamento dos assuntos abordados no ciclo
básico, quando o aluno entra no ciclo médico, é uma prática que deve ser fortemente desencorajada,
uma vez que os primeiros anos de curso representam um alicerce na formação acadêmica do aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A monitoria acadêmica da disciplina de Bioquímica da Universidade de Pernambuco – Campus
Garanhuns busca, através da aprendizagem por meio de associação entre teoria e prática,
complementar a formação acadêmica dos alunos que estão no ciclo básico. O reconhecimento do
processo de aprendizagem como crescente, contínuo e mutável é peça chave para o sucesso da
monitoria. É dessa forma que se busca adequar da melhor forma possível o método de transmissão de
conhecimento do monitor para o aluno, tornando a aprendizagem mais prazerosa, sem que se perca o
foco e seriedade com a matéria. O trabalho em equipe supervisionado pela professora faz possível que,
por meio de casos clínicos, praticas em laboratório, aplicação de simulados e esclarecimento de
dúvidas online, a monitoria cresça e o objetivo de auxiliar a trajetória de graduação dos alunos, bem
como permitir a aquisição de experiências únicas por parte dos monitores, seja atingido com maestria.
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Palavras-Chave: monitoria, farmacologia
INTRODUÇÃO
O trabalho tem como objetivo principal ressaltar a importância do ensino da farmacologia nos
cursos de medicina (3º período) e psicologia (7º período). Além disso, o resumo traz discussões sobre
as experiências vivenciadas pelos monitores e os resultados obtidos do diálogo entre professores e os
demais estudantes.

METODOLOGIA
No primeiro semestre (marco até junho de 2017), para a turma de psicologia, os assuntos
abordados foram relacionados aos princípios básicos de farmacologia e a psicofarmacologia
(antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos e drogadição) através de seminários, lista de exercícios,
professores convidados e parcerias com outros projetos de extensão da universidade (liga de
psiquiatria). Já no segundo semestre, para medicina, o enfoque está sendo dado para a terapêutica mais
utilizada na clínica médica para doenças de base, isto é, anti-hipertensivos, anti-inflamatórios, antidiabéticos, anti-asmáticos e antibioticoterapia, além dos princípios básicos de farmacologia ao
exemplo da farmacodinâmica e farmacocinética, através de estudos dirigidos e discussões com
enfoque na prática clínica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
É inegável a importância da disciplina para o curso de psicologia. Nos últimos anos houve um
aumento significativo do uso de psicotrópicos em todo o mundo com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos portadores de distúrbios mentais e, por isso, os estudantes precisam estar
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informados sobre os mecanismos que fazem promover o efeito terapêutico, assim como os possíveis
efeitos colaterais e repercussões no humor, comportamento e cognição secundários ao uso das
medicações. Assim sendo, os monitores enfatizaram a importância desses dois aspectos na terapêutica
farmacológica, seja nas listas de exercícios propostos ou nas próprias discussões em sala de aula. Por
outro lado, os alunos de psicologia pontuaram diversas vezes sobre o uso abusivo e a importância da
racionalização do uso dessas medicações para uma promoção à saúde mais eficaz, o que só enriqueceu
o debate. Para o curso de medicina a disciplina é fundamental já que os temas da matéria são
abordados ao longo de todo curso, e uma base sólida construída no 3º período facilita a aprendizagem
das abordagens terapêuticas das mais variadas doenças. Por esse motivo, os monitores deram ênfase a
uma abordagem mais prática nas atividades, estimulando os alunos ao raciocínio clínico, fundamental
para a formação do bom profissional. Tendo isso em vista, o aprendizado dos mecanismos de
funcionamento, dos tipos de manejo e particularidades das drogas faz dos estudantes capazes de
cogitar esquemas terapêuticos especializados para cada paciente, a partir das características
fisiopatológicas da sua doença, ou que estejam associadas ao quadro clinico. Desse modo, evitando
erros de prescrição, efeitos colaterais em demasia e uso indevido dos fármacos.
Quanto aos monitores, o ofício da monitoria traz benefícios. Além do constante estudo e revisão da
farmacologia, há ainda desenvolvimento de estratégias de ensino e elaboração de exemplos práticos,
estimulando a boa comunicação, que será de extrema importância para o trabalho como profissionais
de saúde, na comunicação com pacientes e com outros profissionais. Além disso, a monitoria desperta
o desejo pela docência e carreira acadêmica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
O resultado das atividades realizadas ao longo do ano foi positivo já que as discussões entre
monitores, alunos e professores foram além dos princípios farmacológicos. Essa troca de
conhecimento entre cursos diferentes só amplia a capacidade crítica dos futuros profissionais já que
estimula uma abordagem multidisciplinar e um posicionamento mais ético diante das dificuldades
impostas na prática clínica diária. Por isso, a monitoria precisa ser incentivada e valorizada para
continuar contribuindo com a integração dos cursos na área da saúde. Porém, muito ainda pode ser
feito. O contato entre as duas áreas (medicina e psicologia) na universidade é insatisfatório, o que
causa um prejuízo significativo para a promoção do conhecimento. Tendo em vista esta situação, é
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preciso que se expanda esse diálogo não só para as monitorias, mas também para todos os outros
projetos de extensão com objetivo de integrar o ensino.
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Palavras-Chave: Simulação Clínica, Discussão Clínica, Aprendizagem em Medicina.
INTRODUÇÃO
Sabe-se hoje que os métodos tradicionais de ensino através de aulas didáticas e a avaliação de
conhecimento por testes escritos não são suficientes para garantir competência, qualidade e segurança
no cuidado aos pacientes críticos. De outro lado, atividades práticas em ambientes de medicina de
urgência possuem risco potencial para que ocorram eventos adversos sérios, principalmente quando
não há preparo adequado prévio. No intuito de minimizar estes eventos, a educação baseada em
simulação (EBS) vem transformando esses cenários com o aprendizado ativo em ambiente livre de
risco, no qual se pode melhorar o conhecimento, as habilidades técnicas e não técnicas, a liderança e a
comunicação do aluno em situações de estresse.
A monitoria de Discussão Clínica com uso dos simuladores consiste em uma atividade fundamentada
no princípio de que a prática é essencial para a consolidação do conhecimento, além de tornar o futuro
médico seguro de suas condutas diante de cenários que exijam objetividade, técnica e trabalho em
equipe. Simular cenários clínicos causa um impacto no aluno que, além de torná-lo consciente da sua
futura responsabilidade, estimula-o a buscar o máximo de desempenho técnico-científico durante a
graduação.
O principal objetivo do projeto desenvolvido foi aperfeiçoar o desempenho dos alunos na integração
do conteúdo teórico ministrado com as abordagens práticas no ambiente hospitalar simulado,
permitindo a construção de uma visão integrada dos conteúdos, estimulando a prática da docência e
possibilitando a experiência de vida acadêmica ao promover transmissão e consolidação do
conhecimento.
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METODOLOGIA
As atividades de educação baseadas em simulações práticas foram realizadas no laboratório de
Simulação Clínica da UPE – Campus Garanhuns e abrangeram turmas de até 40 alunos, comumente
segregadas em grupos e em horários seguidos, de acordo com a capacidade de acomodação e
equipamentos disponíveis no laboratório. Os componentes curriculares envolvidos neste projeto foram
MÓDULO PRÁTICA MÉDICA III, MÓDULO DISCUSSÃO CLÍNICA IV.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o ano corrente, foram realizadas atividades de simulação onde a turma era dividida em grupos
de no máximo quatro alunos que seguiam uma ordem definida por sorteio. Cada grupo era apresentado
a uma situação-problema onde deveria atingir os seguintes objetivos: colher dados da história clínica,
realizar exame físico, levantar hipótese diagnóstica, organizar a equipe multidisciplinar e realizar
intervenções condizentes com o quadro do paciente. Durante cada atividade os grupos foram avaliados
através de um checklist previamente desenvolvido baseado nos objetivos de cada caso. Na semana
seguinte à simulação os grupos se reuniam com o professor e monitores para uma discussão a respeito
do caso, na qual o professor elucidava os pontos-chave para uma condução adequada do cenário e
cada grupo poderia identificar suas falhas e aprender com os erros.
Através das atividades desempenhadas, foi possível integrar o conhecimento teórico-prático diante dos
cenários clínicos propostos, além de observar o desenvolvimento das habilidades emocionais
necessárias diante de situações críticas, assim como o preparo do estudante para lidar com equipe
multiprofissional diante de uma emergência médica. Por meio das discussões clínicas após as
simulações foi possível estimular nos alunos o interesse pelo pensamento clínico baseado em
evidências ao relacionar o conteúdo da disciplina ao projeto político pedagógico do curso.
Para os monitores, a experiência de atuar diretamente no processo educacional elaborando cenários
clínicos e definindo objetivos a serem cumpridos foi fundamental para despertar o interesse pelo
ensino, pesquisa e extensão na área de educação baseada em simulação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Com o decorrer das atividades os alunos puderam adquirir segurança e familiaridade com ambientes
de emergência clínica. Ao final das atividades observamos melhora significativa do raciocínio clínico
dos estudantes em situações de grande estresse e responsabilidade. Tais competências são
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imprescindíveis no perfil de formação médica do egresso. Podemos concluir que essa metodologia
ativa causa grande impacto na formação médica e necessita de mais valorização tanto da Universidade
quanto da equipe docente. Verificamos a necessidade de maiores investimentos financeiros para uma
melhor estruturação física do espaço destinado à simulação, haja vista que ainda precisamos
desenvolver as atividades em ambiente improvisado. Ao unir o investimento necessário a esse tipo de
metodologia, podemos afirmar que os objetivos definidos nesse projeto de iniciação à docência serão
alcançados com mais facilidade e eficiência.
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Palavras-Chave: Semiologia Médica, Monitoria, Educação.
INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como um estado de completo bem-estar físico,
mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades.1 Um dos muitos atores
participantes na promoção desse amplo conceito de saúde é o médico. Contudo, essa figura
paulatinamente se afastou da medicina humanística, generosa e focada no paciente um dia pregada por
Sir William Osler.2 Este grande professor notou há décadas que ensinar conhecimentos clínicos, tal
como o estudo dos sinais e sintomas das doenças – a semiologia médica, não poderia se dar
exclusivamente em moldes tradicionais e, portanto, idealizou as visitas nas enfermarias.
Paralelamente, é sabido que os programas de monitoria na graduação proporcionam oportunidades
para o aluno monitor de aprofundar conhecimento na área, realizar pesquisas, auxiliar em atividades
de ensino e, ultimamente, despertar interesse pela docência.3,4 De forma especial, a monitoria de
semiologia médica traz a importância de possibilitar ao acadêmico monitorado os primeiros contatos
com o paciente enfermo - momento crucial para o desenvolvimento dos cuidados com o conforto, a
preocupação e o respeito com o paciente, resumindo-se em empatia. Ademais, o papel desse monitor
se multiplica em um curso não totalmente consolidado, pois gera uma via parcial de amenização da
falta de um número ideal de professores e preceptores para a disciplina; sem, obviamente, transpor
nenhuma responsabilidade exclusiva do docente. Logo, idealizou-se um projeto de que visou
fortalecer o ensino da semiologia médica, permitindo o aprimoramento semiotécnico e humanístico
dos acadêmicos no contato com o paciente em ambientes simulados e nos serviços de saúde. Assim, o
presente trabalho objetivou relatar as experiências da monitoria da disciplina de Semiologia Médica,
do Módulo Doenças II, lecionada e coordenada pelo Prof. Ms. José Barros na Universidade de
Pernambuco (UPE), campus Garanhuns-PE, bem como demonstrar a importância da monitoria como
instrumento de aprendizagem para formação e desenvolvimento acadêmico na graduação.
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METODOLOGIA
Trata-se de um estudo com finalidade descritiva, do tipo relato de experiência, realizado com base nas
vivências dos discentes na monitoria da disciplina de Semiologia Médica, Módulo Doenças II,
componente curricular oferecido no primeiro semestre do ano letivo no curso de Medicina da
Universidade de Pernambuco (UPE), campus Garanhuns-PE, e coordenado pelo Prof. Ms. José Barros
de Almeida Filho, médico cardiologista. O projeto da monitoria foi submetido ao edital
PROGRAD/PFA/UPE Nº 03/2016, ofertado pela Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) por meio do
Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA), correspondendo ao período de 2017.1 e 2017.2. A
carga horária de 12 horas semanais foi atingida pelas atividades de auxílio em aulas práticas nos
serviços de saúde e laboratório de habilidades médicas, discussões clínicas e tira-dúvidas presencial e
pelas redes sociais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A monitoria se iniciou com um curso de capacitação pelo professor orientador para os dez alunos
monitores, os quais foram selecionados via prova objetiva e análise curricular. Esse curso se constituiu
de revisão dos aspectos práticos da semiologia médica geral. Em seguida, iniciou-se a principal
atividade da monitoria: o auxílio da supervisão de prática na enfermaria de clínica médica do Hospital
Regional Dom Moura (HRDM), situado na cidade de Garanhuns, Pernambuco. A turma de alunos
monitorados, que se encontrava no quarto período do curso de medicina, foi dividida em grupos de
quatro ou três integrantes e, de acordo com um calendário estabelecido, os grupos visitavam
semanalmente esse serviço. In situ, eles realizavam a anamnese e o exame físico de pacientes
estrategicamente selecionados pelos monitores. Não havia acesso ao prontuário, sendo todas as
informações coletadas pelos alunos monitorados. Logo em seguida, estes alunos e os monitores, sob
supervisão do preceptor do serviço ou professor orientador, reuniam-se em local distante do paciente
para discutir os achados clínicos, analisar as dificuldades na anamnese, interpretar exames
complementares, conduzir o raciocínio clínico e realizar diagnósticos diferenciais. Grande enfoque era
dado aos sinais e sintomas das grandes síndromes ou patologias da clínica médica, como a
insuficiência cardíaca, a pneumonia adquirida na comunidade, a insuficiência hepática, o acidente
vascular encefálico, entre outros. Na maioria das vezes, alguns questionamentos eram levantados para
revisão da literatura e discussão em sala com o professor. Após esse encontro, os alunos monitorados
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registravam esse exame clínico de forma escrita e o enviavam para os monitores. Com base em um
checklist desenvolvido previamente pelo orientador e monitores, essa atividade era apreciada em
diferentes aspectos: a pontualidade; o interesse na atividade; a ética e o sigilo profissional; a postura e
o comportamento; uso de EPIs; a forma de comunicação com o paciente; o domínio teórico dos
assuntos ministrados em sala de aula; e a técnica e clareza na descrição escrita da história clínica.
Cada ponto era avaliado em ―não necessita de melhora‖, ―necessita de pouca melhora‖ e ―necessita de
melhora‖, os quais eram divulgados para cada aluno individualmente como forma de feedback da
atividade. Tornou-se nítida, portanto, o crescimento técnico e pessoal de cada um envolvido nessa
atividade durante o período letivo, como evidenciado por um comentário de um dos alunos
monitorados: “Para mim, a monitoria de semiologia foi fundamental no estudo da disciplina. Através
dela, adquirimos conhecimento, de maneira progressiva, da importância da anamnese bem
executada, da semiotécnica adequada, dos principais sinais e sintomas de cada sistema, bem como do
exame físico minucioso. O contato direto e mais palpável com paciente possibilitou também um
encontro real com a clínica, dando maior suporte para que as habilidades semiológicas fossem bem
desenvolvidas. Além disso, por meio de discussões após a monitoria, tivemos a oportunidade de
aprofundar ainda mais o assunto desenvolvido”. Além dessa atividade de supervisão, coube aos
monitores auxiliar aulas práticas no laboratório de habilidades médicas, o qual contém modelos
eletrônicos que simulam situações clínicas reais, como exemplo, uma ausculta cardíaca alterada.
Orientar quanto à realização de pesquisas bibliográficas sobre os diversos temas abordados na
disciplina, realizar sessões de revisão para provas e tirar dúvidas por rede social também foram
incorporados na rotina do aluno monitor. Ao final do período, cada grupo apresentou em sala de aula
um caso clínico de um paciente entrevistado por eles durante os encontros. Casos extremamente
organizados foram expostos, como a Síndrome Guillain-Barré, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica, Cirrose Hepática e diversos outros. Do ponto de vista dos monitores, foi
consenso a forte contribuição da monitoria para o aprimoramento dos temas desenvolvidos na
disciplina, assim como na instigação a seguir paralelamente uma futura prática docente. É importante
mencionar que a prática da monitoria representou cercou-se de certos desafios, pois, além de ser uma
experiência nova para alguns, exigiu uma postura mais séria para saber lidar as expectativas dos
alunos monitorados, bem como para vias de comunicação capazes de estimular a busca dos discentes
pelo monitor, pois a demanda espontânea era, eventualmente, insatisfatória.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, acreditamos que monitoria de semiologia médica atingiu satisfatoriamente os objetivos
de proporcionar um contato íntimo do aluno monitor com a docência e, ao mesmo tempo, do aluno
monitorado com os pacientes e seus cuidados básicos. A nobreza do ofício de ensinar a semiologia
médica em suas diversas facetas gerou uma produtiva interação para todas as partes envolvidas,
fortalecendo, em última instância, um ensino médico guiado na criticidade, no aprimoramento técnico
e na abordagem humanista.
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INTRODUÇÃO

O processo de ensino-aprendizagem nos cursos de graduação em saúde por muito tempo esteve
restrito à reprodução do conhecimento (MITRE, S. M. et al. 2012). Segundo as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs) do Curso de Graduação em Odontologia, instituídas pela Resolução CNE/CES 3,
de 19 de fevereiro de 2002, a estrutura desse curso deve utilizar metodologias de ensino/aprendizagem
nas quais os estudantes tenham participação ativa (BRASIL, 2002).
Essa mudança didático-pedagógica visa uma aprendizagem centrada no discente, utilizando a
problematização como estratégia de motivar o discente e despertar sua curiosidade diante do
problema, instigando a liberdade e a autonomia no desenvolvimento do seu próprio conhecimento e
tomadas de decisões (MITRE, S. M. et al. 2012). Neste meio, a internet é a fonte principal das novas
tecnologias de informação e comunicação e possibilita o emprego de diversas metodologias não
tradicionais, destacando-se como um importante meio de interação no processo educativo (FREITAS,
V. P.et al. 2009) (DAVIS III, C. H. F. et al. 2012).
O uso dessa tecnologia como recurso didático tem o potencial de incentivar os alunos na
continuação da aprendizagem mesmo fora da sala de aula e na constante troca de informação, de uma
maneira dinâmica (MITRE, S. M. et al. 2012). As redes sociais são ambientes amplamente difundidos
entre professores e estudantes, frequentemente conectados à internet. Assim, utilizando esses
ambientes como estratégia de aprendizado, as horas ociosas gastas durante o dia com as redes sociais
podem ser transformadas em horas de estudo, auxiliando na construção do conhecimento.
No curso de Odontologia da Universidade de Pernambuco - Campus Arcoverde, há um esforço
em inserir metodologias ativas nesse processo. Um dos grandes desafios dos educadores é motivar os
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alunos tornando atraentes assuntos aparentemente desinteressantes e a tecnologia tem se mostrado um
aliado eficaz nesse processo motivacional. Dentro desse contexto tecnológico versus aprendizagem há
a necessidade de aliar as metodologias de ensino ao contexto das redes socias e smartphones. A
inserção dessas tecnologias consiste na utilização do Facebook e WhatsApp, afim de motivar os
indivíduos à ação e auxiliar na solução de problemas.
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do Projeto de Monitoria Virtual desenvolvido
no âmbito das redes sociais, criando um espaço de discussão de conteúdos e estendendo o ambiente de
estudo para além do tradicional.

METODOLOGIA

No âmbito das redes sociais, foram criados grupos de Monitoria Virtual. O Facebook, o
WhatsApp e o Instagram foram selecionados por serem as redes sociais mais difundidas entre os
docentes e discentes e atendem às necessidades e expectativas do Projeto. Nas duas primeiras foram
criados grupos fechados, com participação dos docentes orientadores, monitores e discentes, para o
desenvolvimento de atividades de monitoria e estudo dirigido. No Facebook e no Instragram foram
criadas Páginas de acesso público, visando divulgar as atividades deste projeto e ampliar o ambiente
de discussão dos conteúdos, permitindo a participação de estudantes e professores de outros cursos e
outras Instituições de Ensino Superior interessados na temática.
No início de cada período letivo, foram selecionados casos que foram discutidos em ambiente de
Monitoria Virtual ao longo dos Componentes Curriculares em questão. Os casos foram publicados
inicialmente nos grupos fechados, onde foram discutidos e solucionados pelos discentes com o auxílio
e mediação dos monitores, onde a participação discente foi avaliada pelos docentes. Em seguida,
foram publicados também na Página de acesso público, visando ampliar a discussão com a
participação de outros sujeitos. Além disso, grupos de estudo foram realizados via Google Drive, nos
momentos em que todos os discentes estavam online ao mesmo tempo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A monitoria no âmbito virtual consiste, no Facebook, em um grupo fechado composto pelos
discentes, docentes e monitores a fim de compartilhar casos acerca dos assuntos ministrados em sala
de aula para discussão, além de revisões para as avaliações teóricas e práticas por meio de vídeos
elaborados pelos monitores.
No WhatsApp, em um grupo do qual participam os docentes, discentes e monitores do
Componente Curricular, há um contato mais rápido e momentos de revisão e discussão são gerados de
uma maneira mais imediata, além de facilitar a comunicação entre todos os envolvidos.
No Google Drive são realizados grupos de estudo com a participação simultânea de todos os
discentes. Os monitores elaboram o material de estudo como forma de casos clínicos e orientam os
discentes na construção do material, revisando conteúdos anteriormente ministrados em sala de aula e
sanando dúvidas que possivelmente possam surgir.
A página de acesso público no Facebook visou divulgar as atividades realizadas no projeto,
bem como a expansão do ambiente de discussão para além dos muros da universidade, permitindo a
participação de estudantes e professores de outros cursos e de outras instituições de Ensino Superior e
de profissionais da área que tenham interesse pela temática. Na página são publicados casos clínicos
e/ou correlações clínico-patológicas e tem tido uma boa disseminação entre os usuários da rede social,
atingindo mais de 2.600 ―curtidas‖, inclusive de pessoas e páginas de outros países.
Além disso, os ambientes virtuais foram utilizados ainda na elaboração de projetos
desenvolvidos pelos discentes durante os componentes curriculares com o auxílio dos monitores sob
orientação dos docentes, que frequentemente têm gerado um produto que assegura a real construção
do conhecimento, permitindo um resgate de conteúdos nos quais os mesmos apresentaram
dificuldades, além de que geralmente são projetos voltados para mídias que possam ser divulgadas nas
redes sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inserção de ambientes virtuais destinados à construção do conhecimento nas redes sociais
neste projeto de Monitoria obteve uma boa repercussão entre todos os atores envolvidos no processo,
principalmente entre os discentes.
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O projeto pôde ser realizado sem nenhuma dificuldade visto que a grande maioria dos
discentes já participava das redes sociais e sabia utilizar os recursos disponibilizados por elas. Além
disso, pode-se observar um aumento na participação nas atividades dos componentes quando
realizadas nos ambientes virtuais por parte de alguns discentes que não têm uma boa participação em
sala de aula.
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INTRODUÇÃO
A matriz curricular do curso de Odontologia da UPE – Campus Arcoverde contempla as
Ciências Biológicas e da Saúde, as Humanidades e Ciências Sociais e as Ciências Odontológicas. Os
componentes curriculares das Ciências Odontológicas são organizados de forma interdisciplinar e
alinhados de acordo com os níveis de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, o Módulo de
Atenção Básica em Saúde Bucal introduz os discentes aos conceitos teórico-práticos necessários à
compreensão da assistência odontológica neste nível de atenção, bem como viabiliza a aplicação
destes conceitos através de práticas clínicas, com pacientes reais e em ambientes não artificializados,
contribuindo para a formação do Cirurgião-Dentista generalista ajustada ao sistema de saúde vigente
no Brasil, como preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Odontologia
(BRASIL, 2002; BRASIL, 2006).
Durante as práticas clínicas, são construídos coletivamente pelos discentes, docentes e usuário
(paciente) os Planos Terapêuticos Individuais (PTIs), instrumentos para o planejamento das atividades
práticas desenvolvidas durante o semestre letivo, onde há a especificação detalhada de todas as etapas
e procedimentos do tratamento a ser executado durante as aulas práticas dos componentes curriculares
de Atenção Básica em Saúde Bucal, de acordo com as competências já estabelecidas pelo discente
naquele momento.
Desta forma, faz-se necessário identificar, em cada PTI, as necessidades de tratamento
interdisciplinar no âmbito das linhas de base da clínica odontológica e indicar a alternativa assistencial
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mais adequada de forma ordenada, oportuna e qualificada para uma efetiva resolutividade destes
casos.
Assim, o objetivo deste projeto foi instituir nos componentes curriculares do Módulo de
Atenção Básica em Saúde Bucal uma rotina de encontros, com participação dos docentes, discentes e
monitores, configurando um espaço para apresentação, discussão e (re)construção interdisciplinar de
PTIs, bem como elaborar um banco virtual de casos clínicos trabalhados durante a vivência das
práticas clínicas nestes componentes curriculares.

METODOLOGIA
Os encontros de monitoria foram realizados periodicamente em horários onde não havia aulas
regulares, sendo abertos a todos os docentes e discentes do curso de Bacharelado em Odontologia do
Campus Arcoverde, objetivando criar um rico espaço de discussões e interdisciplinaridade.
Durante os encontros foram apresentados os PTIs previamente selecionados com base na
relevância didática dos casos e nos conteúdos e competências onde os estudantes apresentaram
maiores dificuldades durante as práticas clínicas e/ou laboratoriais pré-clínicas. Após a apresentação,
os monitores conduziram sessões de discussão clínica onde cada PTI apresentado esteve aberto às
considerações de todos os sujeitos participantes do encontro, tendo como produto desta discussão a
reconstrução colegiada e participativa dos PTIs.
Após eventuais alterações nos PTIs, os estudantes foram encarregados de relatar, sob
orientação dos monitores e do professor orientador, os casos clínicos vivenciados no âmbito das
práticas da Atenção Básica em Saúde Bucal. Estes casos clínicos foram armazenados em um banco de
dados virtual no Google Drive, onde ficarão à disposição dos docentes discentes do curso e poderão
ser aplicados em atividades de ensino e pesquisa.

RLATO DA EXPERIÊNCIA E DISCUSSÃO
As oficinas de casos clínicos contaram com a presença e participação assídua da maioria dos
discentes matriculados nos componentes curriculares do Módulo de Atenção Básica em Saúde Bucal,
além da eventual participação de estudantes de outras turmas. Nestes momentos, além da reconstrução
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dos PTIs, as discussões foram direcionadas para os conteúdos nos quais os estudantes apresentaram
limitações durante as práticas clínicas, a citar: regulação assistencial em saúde bucal, diagnóstico
clínico e radiográfico de lesões cariosas, técnicas radiográficas intrabucais e processamento de filmes
radiográficos.
Neste processo, foram adotadas metodologias ativas, como o Team Based Learning (TBL), e
dinâmicas, buscando o compartilhamento das informações de maneira diferente do que ocorre na sala
de aula tradicional.
Até o momento, foram documentados e relatados 5 casos clínicos envolvendo procedimentos
de competência do cirurgião-dentista em todas as linhas de base da assistência odontológica integrada
na Atenção Básica (estomatologia, cirurgia, periodontia, endodontia e dentística). A documentação de
outros 6 casos clínicos encontra-se em desenvolvimento e o banco virtual no Google Drive para
armazenamento e compartilhamento dos casos clínicos está em fase de construção.
Os casos documentados já foram utilizados como base para atividades de ensino, como
discussões clínicas, aulas expositivas e atividades avaliativas. Além disso, os mesmos foram
apresentados pelos monitores no 23º Congresso Pernambucano de Odontologia, em Recife/PE, e no
43º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, em Vitória/ES.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste projeto foi possível estabelecer uma articulação da tríade universitária em seus
eixos de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como viabilizar a troca de experiências e o
compartilhamento de saberes entre docentes, monitores e discentes. Ainda, as oficinas configuraramse como espaços de fomento à interdisciplinaridade, que favoreceram o compartilhamento da
pluralidade de experiências vivenciadas pelos discentes durante as práticas clínicas em ambiente
universitário e na rede SUS, contribuindo para a formação de Cirurgiões-Dentistas generalistas, como
preconizado pelas DCNs para os cursos de Odontologia.

ÓRGÃOS DE FOMENTO
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata-se de um relato de experiência por parte dos monitores das
disciplinas: "Teorias e Sistemas Psicológicos – Behaviorismo" e "Psicologia Experimental", do curso
de Bacharelado em Psicologia. Tem como objetivo trazer à luz as atividades que vem sendo realizadas
através da monitoria, assim como relatar as expectativas, dificuldades e experiências que foram
vivenciadas no decorrer do ano, juntamente com todos os métodos que foram utilizados, além dos
conhecimentos adquiridos acerca da docência, em especial, nas referidas disciplinas. O esperado é que
os monitores, por meio da sugestão, elaboração e aplicação de atividades, possam desenvolver novas
habilidades de aproximação e comunicação para com os discentes, contribuindo assim, para o
fortalecimento do ensino-aprendizagem de duas disciplinas fundamentais à ciência psicológica.

METODOLOGIA
Para a realização das atividades, foram utilizados diversos métodos, tais como: levantamento
bibliográfico, pesquisas bibliográficas e virtuais, organização de grupo de estudos online (via
WhatsApp) e presenciais, filmes e páginas na internet relacionados às disciplinas, constante
comunicação entre os docentes e discentes, constantes recomendações de leituras e vídeos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
"A continuação de um trabalho", assim que pode ser definido o atual projeto, que veio
corroborar com uma prática que já desenvolvíamos desde o ano anterior, é assim que definimos a
nossa atuação no decorrer do ano de 2017.
Como no ano passado, apesar de esperarmos um certo receio inicial por parte dos alunos com
relação às disciplinas trabalhadas, o que seria de certa forma natural devido a atmosfera digamos
"preconceituosa" que ronda às mesmas, fomos surpreendidos com os frutos do projeto anterior ainda
dando resultados, ou seja, não mais pairava um peso sobre as disciplinas, já que a turma anterior havia
espalhado coisas boas sobre elas para a turma que começaria agora com elas, o que viria a causar
euforia e boas perspectivas por parte dos alunos.
Apesar de uma enorme queda na visão distorcida de que o Behaviorismo é um sistema
reducionista, que ignora a consciência e aspectos cognitivos, ainda não foi extinguido totalmente tal
visão errônea. Outra imagem estereotipada do cientista behaviorista frio, calculista e materialista ainda
paira na imaginação de alguns alunos, mas felizmente, até este ponto a presença desta imagem é quase
nula. Mas devido a essa imagem ainda ser associada aos professores, monitores e alunos que se
dedicam ao estudo desta abordagem psicológica, novamente o professor e os monitores assumiram a
tarefa desmistificar ainda mais os paradigmas acerca das disciplinas, além de desconstruir essa
imagem estereotipada para que, desse modo, fosse possível uma aprendizagem mais produtiva.
Felizmente os estereótipos estavam mais fracos devido aos trabalhos realizados anteriormente.
Ainda assim, os monitores investiram em demonstrar uma imagem das disciplinas contrária à
do estereótipo, buscando sempre um diálogo descontraído com os alunos, pessoalmente e através do
aplicativo WhatsApp o qual foi criado um grupo específico para a monitoria e outro para um grupo de
estudos com base nas teorias cognitivas e comportamentais. Durante os diálogos, houve sempre a
preocupação de se obter um feedback por parte dos discentes acerca da disciplina. Outro aspecto
importante foi o constante interesse em ajudar os alunos, estando ao lado deles, mesmo que
virtualmente, 24 horas por dia, prontos para sanar quaisquer dúvidas que viessem a aparecer. Também
foram utilizados filmes que envolvessem as teorias das duas disciplinas. Após os filmes, havia a
indicação de sites e canais relacionados ao conteúdo.
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Durante o desenvolvimento do projeto, o professor orientador precisou sair de licença, ficando
a cargo de outra professora dar continuidade ao projeto, o que não causou dificuldades devido a rápida
interação que tivemos com ela. Devido a isso, tivemos que ajudar a reformular a ementa de Psicologia
Experimental, uma vez que a mesma girava em torno do experimento com o "Sniffy - o rato virtual",
porém como era o professor quem possuía a licença de uso do programa, a nova professora, de modo
prudente, achou por melhor não utiliza-lo de forma irregular.
Parte do projeto precisou ser alterado para adequação devido às novas propostas de trabalho,
ainda assim, no decorrer do ano procuramos manter uma interação constante visando quebrar a visão
errônea sobre ambas as disciplinas, onde os alunos puderam perder mais ainda o receio em relação ao
Behaviorismo e à Psicologia Experimental, garantindo assim um maior aprofundamento no conteúdo
das mesmas e, por consequência, um maior e melhor aprendizado.
As disciplinas continuam em andamento e os monitores permanecem disponíveis a auxiliar, a
qualquer instante, a troca de conhecimentos, algo que continua indo para além dos limites da ementa e
dos muros da sala de aula, ainda auxiliando e dando assistência aos alunos que tenham interesse em se
aprofundar no assunto, sempre havendo a troca de materiais como livros, apostilas, artigos, etc.
Como prometido no projeto anterior, também foi criado o Núcleo de Estudos em Cognitivas e
Comportamentais, um projeto idealizado pelo professor orientador a fim ajudar com a
dessensibilização para com as disciplinas de Behaviorismo e Experimental, além de oferecer
conhecimentos acerca das linhas cognitivas, o que tem sido muito proveitoso e, até então, temos
recebido bastantes elogios, tanto da parte de discentes quanto de docentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
O trabalho ainda está em curso, mas até o presente momento é inegável a mudança de visão
por parte dos discentes com relação as disciplinas e a áreas de estudos e práticas relacionadas a elas, o
que vinha desde o preconceito, como outrora os alunos tendo até receio de falar e ter interesse pela
disciplina, algo diferente do que é visto hoje, onde essas áreas de pesquisa já vêm sendo consideradas
como uma das forças do curso.
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É muito gratificante poder conversar com as pessoas e perceber que o cenário antes visto com
receio e, de certo modo, preconceito virou agora um campo aberto para pesquisas, com muitos alunos
interessados em se aprofundar nessas áreas, buscando cada vez mais conhecimento.
Com relação ao trabalho da monitoria, pudemos aprender mais sobre o uso da criatividade e da
interação para a criação, sugestão e aplicação de atividades, inclusive lidando com imprevistos como o
ocorrido com a troca de professor. Com toda a certeza a monitoria trouxe uma maior visão acerca da
importância do desenvolvimento de habilidades necessárias para a prática da docência.
Por fim, poder escrever essas linhas percebendo tamanha mudança na percepção dos
estudantes do curso de Psicologia, nos traz a sensação de um dever cumprido, pois sabemos que
pudemos fazer a diferença para algo que foi para muito além de somente as disciplinas em si,
deixando um legado para o curso.
Quanto ao grupo de estudos, decidimos por dar continuidade a ele, mesmo que no futuro não
estejamos mais na monitoria das disciplinas veiculadas à ele, pois queremos ajudar a solidificar ainda
mais essas mudanças que conseguimos implementar no curso.
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INTRODUÇÃO
A monitoria aproxima as atividades de ensino, pesquisa e extensão e possibilita aprendizado
significativo para a vida acadêmica de modo geral, além de despertar interesse pelas atividades de
docência. Portanto, faz-se importante e necessária para o desenvolvimento de habilidades
indispensáveis à boa formação discente. Destarte, a monitoria, ao aproximar teoria e prática na
experiência do aluno, também possibilita vivência efetiva da ética profissional.
Ao longo deste ano, foram desenvolvidas as atividades propostas no projeto de trabalho
recomendado pelo Edital PFA/POGRAD 003/2016. Dessa forma, a monitoria se apresentou como
poderoso instrumento de apoio aos alunos dos primeiros anos de formação, aproximando-os da
realidade a ser vivenciada no decorrer do curso (através das experiências das monitoras) bem como
favorecendo ao desenvolvimento do interesse pelas atividades acadêmico-científicas.
No decorrer de todo o ano letivo, pretendeu-se trabalhar com quatro monitoras voluntárias
nas atividades previstas no projeto aprovado. Devido a uma situação extra tempore, o projeto foi
executado, apenas, durante primeiro semestre letivo do corrente ano. Tendo em vista que duas das
monitoras iniciais estão no último ano de formação, pretendeu-se integrar processualmente, ao
longo do desenvolvimento da monitoria, outros discentes de diferentes períodos (desde que
estivessem em consonância com as exigências necessárias), a fim de prepará-los adequadamente
para as atividades e propostas a serem desenvolvidas a partir do edital.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
A disciplina de Estágio Supervisionado Específico I – Cuidando do Cuidador abarca
temáticas voltadas para o cuidado necessário à formação e à prática profissional, sendo o primeiro
momento do curso em que se levantam reflexões e discussões que servirão de base para toda a
formação graduação por se tratar do primeiro contato dos discentes com o ser-psicólogo e todas as
afetações que essa profissão proporciona. Partindo desse pressuposto dividimos a disciplina em
momentos, porém sempre atravessados pelo olhar para/com a nossa formação e as questões éticopolíticas que envolvem o psicólogo (a). Como afirma Sobrinho (2008, p.196):
A capacitação profissional é um dos aspectos importantes da formação da cidadania. [...] A
formação, em sentido pleno, vai muito além da capacitação profissional. [...] Não deve
tratar-se de mera capacitação técnica [...]. Deve tratar-se da formação de profissionais
competentes do ponto de vista técnico e operacional, porém, com profundo sentido ético,
autonomia moral e consciência de que o conhecimento e a técnica são bens públicos.
Sendo assim, [...] devem ser elementos da construção da vontade e dos objetivos da
sociedade democrática. Em outras palavras, não devem ser meros instrumentos do
sucesso individual e de uma qualquer apropriação privada.

Em um primeiro momento, levamos a proposta de que, em grupos, os discentes da disciplina
preparassem uma apresentação simples resumindo suas concepções sobre cuidado, de modo que
pudéssemos conhecer suas ideias prévias, para então pensar e desenvolver atividades que
correspondessem ao perfil da turma. Pois, como afirmam Klosouski e Reali (2008, p.4):
Em se tratando da prática docente, faz-se necessário ainda mais desenvolver um
planejamento. Neste caso, o ensino, tem como principal função garantir a coerência entre
as atividades que o professor faz com seus alunos e, além disso, as aprendizagens que
pretende proporcionar a eles. Então, pode-se dizer que a forma de planejar deve focar a
relação entre o ensinar e o aprender.

Posteriormente foram passados textos que traziam as diferentes perspectivas teóricas acerca
do cuidado, gerando discussões a partir das semelhanças e divergências entre as concepções trazidas
pelos alunos e as teorias apresentadas. A partir disso, foi sugerido que cada grupo desenvolvesse
uma obra com massas de modelar que representasse sua compreensão de cuidado, abrangendo
desde as primeiras discussões sobre suas concepções até a leitura dos textos. Essa escolha pode ser
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melhor compreendida a partir das palavras de Pompéia e Sapienza (2016, p.29), ao falar da relação entre arte e
existência:
Existência e arte relacionam-se de uma forma peculiar e vigorosa, pois a existência é o modo de ser
específico do homem, modo de ser que o faz aberto para o sonhar, e, assim, capaz de ouvir a voz das
coisas que falam por intermédio da obra. Nós, homens comuns, podemos escutar a fala da obra.
Outros, os artistas, por serem mais sensíveis, estão sintonizados com uma fala quando ela ainda não
passa de um sussurro que uma possibilidade lhes envia ainda de longe, e criam a obra de arte.

Essas obras foram apresentadas em sala de aula e, logo em seguida, trocadas entre os grupos, de modo
que cada grupo teria que cuidar da obra de outro, o que provocou a reflexão a respeito do cuidado consigo e
com o outro. Após esse processo, foi sugerido que os discentes da disciplina produzissem diários de bordo a
respeito de todo o percurso da avaliação, desde a criação da obra até a última discussão após as trocas das
obras, para que cada um pudesse expressar suas afetações individuais de forma livre. Essa forma de avaliação
teve, também, o propósito de incentivar a autoria e autonomia reflexiva dos alunos enquanto sujeitos de
opiniões, sendo esse um dos propósitos da própria educação superior, como afirma Sobrinho (2008, p.195)
em sua obra:
A educação superior é instrumento de aprofundamento e fortalecimento da autonomia
pessoal, da emancipação do sujeito, mediante as relações com os valores, o conhecimento, a crítica, a
reflexão, o exercício político da participação na vida da sociedade.

Além disso, percebemos essa disciplina como acolhedora, no sentido de possibilitar aos alunos
ingressantes um espaço de escuta de suas impressões primeiras, de seus receios e inquietações em relação ao
decorrer do curso, uma vez que as atividades são elaboradas de modo a proporcionar um ambiente
atravessado pela atenção, acolhimento e cuidado consigo e com outros. Em consonância com isso, o autor
Sobrinho (2008, p.195) afirma ser a universidade, especificamente a educação superior, por meio de sua
atuação, responsável por ―consolidar ou mesmo construir a cidadania. Essa formação de cidadão e
consolidação da cidadania é, ao mesmo tempo, construção da sociedade democrática‖. Dessa forma, a
disciplina de estágio é um espaço onde essas competências são despertadas, além da própria competência de
ser psicólogo.
A partir dessas questões que emergiram durante a disciplina, com o propósito de dar um fechamento
adequado a tudo isso, a professora convidou uma psicóloga, para que falasse sobre o
seu TCC que discorre sobre a formação de Psicologia atravessada pelo cuidado, pela ética e pela política a
partir da sua prática, permitindo dessa forma maiores reflexões e discussões sobre a temática.
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CONCLUSÃO
Ao final do ano letivo pudemos perceber quão proveitosa foi a experiência de monitoria, pois além de
podermos conhecer o fazer do docente, acompanhando processualmente cada uma de suas atribuições
principais, nos foi permitido dialogar com os alunos, o que reverberou no nosso olhar enquanto monitoras,
discentes e psicólogas em formação. Essa disciplina, especificamente, nos proporcionou a compreensão de
que somos cuidado, conosco e com outros, e que esses sentidos atravessam nossa atuação na Psicologia e
também na docência.
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INTRODUÇÃO

A monitoria aproxima as atividades de ensino, pesquisa e extensão e possibilita aprendizado
significativo para a vida acadêmica de modo geral, além de despertar interesse pelas atividades de docência.
Portanto, faz-se importante e necessária para o desenvolvimento de habilidades indispensáveis à boa
formação discente. Destarte, a monitoria, ao aproximar teoria e prática na experiência do aluno, também
possibilita vivência efetiva da ética profissional.
Ao longo deste ano, foram desenvolvidas as atividades propostas no projeto de trabalho aprovado
pelo Edital PFA/POGRAD 003/2016. Dessa forma, a monitoria se apresentou como poderoso instrumento de
apoio aos alunos dos primeiros anos de formação, aproximando-os da realidade a ser vivenciada no decorrer
do curso (através das experiências dos monitores) bem como favorecendo ao desenvolvimento do interesse
pelas atividades acadêmico-científicas.
No decorrer de todo o ano letivo, pretendeu-se trabalhar com quatro monitoras (uma bolsista e três
voluntárias) nas atividades previstas, tendo outros dois monitores voluntários iniciando suas atividades junto
à equipe inicial no segundo semestre letivo. Tendo em vista que duas das monitoras iniciais estão no último
ano de formação, pretendeu-se integrar processualmente, ao longo do desenvolvimento da monitoria, outros
discentes de diferentes períodos (desde que estivessem em
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onsonância com as exigências necessárias), a fim de prepará-los adequadamente para as atividades e
propostas a serem desenvolvidas a partir do edital. Segundo a professora orientadora, esta transição é de suma
importância para a continuidade efetiva da excelência das atividades propostas para iniciação à docência.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Durante todo o ano letivo, tivemos a oportunidade de acompanhar a professora nos processos
concernentes ao planejamento das disciplinas, elaboração de avaliações, acompanhamento da aprendizagem
dos alunos, entre outras atribuições. Poder acompanhar os alunos durante esse período, especialmente, nos
proporcionou uma troca de conhecimentos que vai além das obrigações do ofício de professor.
A primeira disciplina, História da Psicologia, foi dividida em dois momentos: o primeiro momento
incluiu discussões acerca do berço filosófico da Psicologia, desde os mitos, até as concepções psicológicas
dos filósofos iniciais. Nesse sentido, foram trazidos, pelos discentes da disciplina, episódios históricos que
contribuíram para o surgimento de um contexto favorável ao desenvolvimento da Psicologia enquanto
ciência, além das relações entre os períodos da história e as transformações da visão de homem ao longo do
tempo. Assim, foi possível perceber a construção gradativa de uma linha do tempo, que desaguou no
surgimento da Psicologia científica.
O segundo momento desta mesma disciplina abrangeu discussões referentes às diferentes
abordagens/perspectivas teóricas da Psicologia reconhecida como ciência, como surgiram, quem foram os
precursores, suas peculiaridades e as práticas atuais. Nessa etapa, os alunos formaram grupos e apresentaram
seminários, cada grupo ocupando-se de uma determinada abordagem. Os grupos demonstraram sua
criatividade e conhecimento ao realizarem apresentações dinâmicas, não somente exposição oral de
conteúdos teóricos, preocupando-se em contextualizar cada perspectiva e explorar as características mais
marcantes, enfatizando as semelhanças e diferenças entre as abordagens. Neste sentido, pudemos acolher e
acompanhar as atividades que estavam sendo criadas pelos discentes da disciplina, orientando-os de acordo
com os parâmetros propostos pela professora da disciplina.
Na disciplina de Metodologia Científica Aplicada à Psicologia, partiu-se da discussão acerca dos
diferentes tipos de conhecimento para esclarecer as características dos métodos científicos que corroboram
com as investigações em Psicologia. Segundo Mueller (2000, p.18), o conhecimento sobre um fenômeno
pode ser considerado científico quando ―é obtido segundo uma metodologia científica, ou seja, é o resultado
de pesquisas realizadas por cientistas, de acordo com regras definidas e controladas [...].‖.
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Nesse sentido, em um primeiro momento foi avaliada a compreensão dos alunos a respeito dos
conteúdos teóricos presentes nos textos passados, além das questões éticas que envolvem a atitude científica
do pesquisador em Psicologia. A autora Terezinha Rios (2006) enfatiza essas questões em seu texto, na
seguinte afirmação:
A ética entra no espaço da ciência quando o cientista pergunta pelo sentido de sua investigação. A
indagação ética, gesto filosófico, é uma busca de compreensão. Ela se vale, sim, da explicação que a
ciência oferece para os fenômenos, mas procura ir adiante, problematizando os valores envolvidos
nas descobertas, criações, investigações e intervenções da ciência na realidade.

Para isso, elaboramos e realizamos uma ―gincana‖, composta por atividades, como por exemplo,
quebra-cabeça e quiz, permitindo aos alunos exercitarem os conhecimentos adquiridos de forma dinâmica e
interagindo com seus colegas de classe, o que contribuiu para uma troca saudável de saberes. Esse momento
com os discentes da disciplina nos fez perceber que a docência é um campo de possibilidades, no qual não há
um modo determinado e correto de se fazer, tendo os estudantes um papel fundamental no desenvolver de
qualquer prática de ensino.
Como confirmação das nossas afetações, recebemos um feedback positivo dos alunos, que afirmaram
ter sido uma atividade diferente e divertida, na qual puderam reelaborar o que haviam estudado. Essa
vivência e suas consequências relaciona-se ao que afirmam as autoras Felicetti e Morosini (2010), quando
enfatizam que a aprendizagem dos alunos está diretamente relacionada ao grau de interesse e envolvimento
que eles apresentam durante o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, além dos conceitos práticos
da pesquisa, foram abordados diferentes tipos de métodos e técnicas de pesquisa, enfatizando-se os contextos
adequados para sua utilização. Para tanto, foram convidados professores do curso de Psicologia da UPE Campus Garanhuns e outros

profissionais da área para expor aos alunos os caminhos percorridos em seus trabalhos científicos,
demonstrando de forma prática como os diferentes métodos e técnicas são utilizados nas pesquisas em
Psicologia.

CONCLUSÃO
Agora, próximos do final do ano letivo pudemos perceber quão proveitosa foi a experiência de
monitoria, pois além de podermos conhecer o fazer do docente, acompanhando processualmente cada uma de
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suas atribuições principais, nos foi permitido dialogar com os alunos, o que reverberou no nosso olhar
enquanto monitoras, discentes e psicólogas em formação. As disciplinas mencionadas, especificamente, nos
possibilitaram compreender que a própria Psicologia percorreu um longo caminho até tornar-se a ciência que
conhecemos hoje, o que influencia no modo como a formação consiste, também, em um percurso, de retas e
curvas, no qual somos transformados a cada momento para nos tornarmos futuros profissionais. Além disso, a
utilização dos métodos adequados para cada contexto e objetivo de pesquisa, nos mostraram que a Psicologia
é uma ciência que atende aos critérios e características do conhecimento científico. Dessa forma,
compreender esses modos diversos de se pesquisar em Psicologia provocou reflexões acerca da atitude
científica do psicólogo e de sua responsabilidade ética e política seja qual for sua área ou campo de atuação.
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INTRODUÇÃO

O trabalho se propõe a apresentar a trajetória de uma experiência à docência na Universidade de
Pernambuco, Campus Garanhuns/PE, em 2017.1 e 2017.2, nas disciplinas de Dinâmica de Grupo e Relações
Humanas I e II, ministrada pela Professora Dra. Suely Emilia de Barros Santos. Essa experiência no exercício a
docência em tais disciplinas (lecionadas nos 6º e 7º períodos) se apresentaram de extrema importância por
contribuir para a formação acadêmica, despertando o interesse por atividades ligadas a docência
(ensino/pesquisa/extensão), como também permitir reflexões a partir de novas propostas pedagógicas que
possam se aproximar mais do aluno.
Nesse caminho, este trabalho se configura como um modo possível de contribuir para a comunidade
científica tornando público esta atividade acadêmica, possibilitando ser um viés de incentivo para que outros
discentes possam vir a também se comprometer com o exercício à docência, que é um dos pontos principais
para quem está monitor, como é possível perceber no Manual de Monitoria da UPE (2016, p 1-2) ao afirmar:

Ao tornar-se monitor, o aluno passa a contribuir, supervisionado pelo professor-orientador, de
modo a aprimorar seu aprendizado, desenvolver sua potencialidade docente, auxiliando os
colegas no cotidiano do componente curricular que monitora. [...] além de possibilitar a
aprendizagem de habilidades em atividades didáticas, como coordenação de grupos de estudos,
orientação de discente ou mesmo apresentação de temas em sala de aula.

O projeto de monitoria nas disciplinas de grupo teve, também, como objetivo aproximar as
alunas/monitoras das questões éticas necessárias para as atividades acadêmico-científicas e para a sua práxis
profissional, principalmente aquelas ligadas ao trabalho do profissional de grupo que, muitas vezes, não é
debatido na academia (graduação). Além disso, a monitoria se mostra como oportunidade para que as monitoras
possam experienciar junto com a professora/orientadora a construção das aulas e atividades que possibilitem
práticas interventivas e de reflexão do alunado dessas disciplinas.
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MOTODOLOGIA

Este trabalho assume um caráter qualitativo, pois segue no intuito de um relato de experiência,
apresentando os encaminhamentos finais do projeto de monitoria ocorrido durante os dois semestres deste ano
de 2017 - Dinâmica de Grupo e Relações Humanas II (2017.1) e Dinâmica de Grupo de Relações Humanas I
(2017.2). Conversamos com Monteiro (1991) quando aponta a importância do método qualitativo, em ter como
base a não possibilidade de neutralidade daqueles que se propõem a refletir sobre algo, pois segundo ela estes
irão expor ao longo de todo trabalho, seu modo de compreensão e o sentido revelado diante daquilo que foi
encontrado. Esse trabalho também se configura como um relato de experiência que, segundo a Redalyc - Rede
de Revistas Cientificas da América Latina Caribe, Espanha e Portugal- (2015), poderia ser compreendido como
algo que:

[...] pertence ao domínio social, fazendo parte das experiências humanas, devendo conter tanto
impressões observadas quanto conjecturadas. Este tipo de estudo é importante para a descrição
de uma vivência particular que suscitou reflexões novas sobre um fenômeno específico.

Além disso, o relato de experiência pode aproximar por via da narração, ou resultados obtidos, e uma
aproximação de caráter singular que essa forma se caminhar propõe.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A vivência das alunas com a experiência de monitoria percorreu o caminho ao qual foi proposto
anteriormente no Projeto de monitoria ―Intervenção Grupal na Práxis Profissional do Psicólogo‖, pois
possibilitou um contato direto com o alunado, como também a participação na construção com a
professora/orientadora das atividades e discussões que compôs as aulas destas disciplinas.
As discussões das experiências das monitoras levantaram as possibilidades de reflexões, acerca da
importância de tal projeto, uma vez que, o incentivo a docência enriquece as possibilidades de participação do
aluno no âmbito acadêmico, como também, em perceber como se fazia presente todo o contato com as
referências propostas no plano de aula, bem como, participar ativamente das reflexões que os conteúdos
programáticos nos propuseram, além de experienciarmos trabalhar com grupo (proposta da ementa de ambas as
disciplinas) no lugar de alunas/monitoras.
Nessa direção vivenciamos ao longo deste ano discussões a respeito dos conteúdos e textos
programáticos das aulas, bem como construirmos em conjunto como seriam realizadas as mesmas, assim como
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planejar as atividades seguintes contidas no plano de aula. Outra maneira de contribuir ainda mais com a
formação acadêmica foram às participações nas salas durante as aulas, como em atividades extraclasse (que se
configurava em orientações e discussões com os alunos sobre as referências da ementa). Essa coparticipação
também nos revelou uma aproximação com o exercício à docência, assim como da pesquisa e extensão quando
apresentamos tais experiências em trabalhos científicos, por exemplo, e dialogamos com a sociedade intra/extra
muros da universidade sobre tais acontecimentos.
Foi possível através da experiência como monitoras da disciplina uma interseção entre a discussão
teórico-metodológica sobre intervenção grupal e a práxis como profissional de grupo em formação. Ou seja, ao
mesmo tempo em que discutíamos a respeito das teorias como (os percussores do trabalho de grupo, as
perspectivas teórico-metodológicas) vivenciávamos com os alunos a experiência de sermos profissionais de
grupo em formação. Podemos nos referir, por exemplo, as reflexões a respeito do que vem a ser um ―grupo‖,
compreensão que não existe consenso entre os estudiosos, mas que segundo Andaló (2006) pode ser
reconhecido a partir de uma pluralidade de participantes que o integram, bem como ter um ou vários objetivos
que sejam compartilhados entre outros. Vale ressaltar que, paralelamente a essas discussões acompanhávamos
todo o movimento do ―grupo sala de aula‖, intervindo, juntamente com a professora, como profissionais de
grupo em formação.
Segundo a referida autora, ao se referir ao inicio dos estudos de intervenção grupal,

Historicamente, a primeira tentativa de estudar grupos ocorre com dinâmica de grupos de Kurt Lewin,
que, pensando na posição social do grupo, estipula a necessidade de estabelecer uma área específica do
acontecer grupal [...] Lewin é considerado o fundador de uma dinâmica de grupo que pretendia ser a
ciência experimental dos pequenos grupos [...] (ANDALÓ, 2006, p. 42 grifos da autora).

Nessa direção, destacamos a importância de acompanharmos a ―descoberta‖ dos discentes acerca do que
vem a ser a dinâmica de grupo e a intervenção grupal, numa interseção entre experiência com a vivência em
sala de aula e debates acerca de conhecimentos científicos. A dinâmica de grupo passa a ser compreendida
então não como técnica, mas como o movimento vivido pelo grupo e a intervenção grupal, para além de
ferramenta se mostra como um acompanhar o movimento, os fenômenos revelados pelo grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES

Através das discussões e resultados ao qual nos referimos anteriormente, foi possível perceber que os
caminhos por onde percorremos em toda a construção e participação da disciplina nos levaram a iniciação à
docência, objetivo primordial em um Projeto de Monitoria. Além disso, no lugar de monitoras conseguimos nos
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aproximar das reflexões éticas ligadas a tais disciplinas durante esse percurso de exercício à docência, bem
como da profissão e da própria ação interventiva do profissional de Psicologia.
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Palavras-Chave: Psicologia, Monitoria, Docência.
INTRODUÇÃO

Desde a implantação do curso de Bacharelado em Psicologia na Universidade de Pernambuco os
profissionais têm buscado desbravar possibilidades de atuação e os docentes da UPE vêm promovendo
diferentes estratégias metodológicas de ensino a fim de propiciar ao alunado um maior conhecimento teórico e
prático da ciência psicológica. Dentre esses recursos, a prática acadêmica de monitoria configura-se como uma
possibilidade benéfica para o curso, uma vez que esta atuação tem contribuído para a formação do aluno
monitor, além de gerar benefícios aos discentes que estão cursando as disciplinas que contam com monitoria e
ao próprio docente.
Essa modalidade tem permitido um aperfeiçoamento no ensino de graduação, ampliando-o a partir de
novos olhares e práticas pedagógicas dos monitores - orientados por seus professores tutores - promovendo
medidas que melhor qualificam o ensino-aprendizado e facilitam esse processo entre os discentes, conforme
reflete Schneider (2006). São ações e estratégias que proporcionam um maior acompanhamento dos alunos,
articulação com saberes anteriormente produzidos, proposição de debates e reflexões críticas, interconexões
entre a teoria e prática, produção de conhecimento, além de estimular uma maior identificação dos alunos com
as disciplinas e o curso em foco.
A monitoria também tem como finalidade cooperar com a docente, auxiliando-a com as atribuições e
exigências das disciplinas, além de fomentar sua constante revisão e ampliação a partir de sugestões de
estratégias para as mesmas. Além disso, beneficia aos discentes que estão cursando as disciplinas que contam
com monitoria, pois dispõem de um acompanhamento a mais nas atividades que realizam na Universidade e
fora dela.
Com isso, objetiva-se contribuir com a formação acadêmico-profissional de jovens discentes que,
através da monitoria, são incentivadas à produção de conhecimentos e à vivência das atividades docentes por
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meio da prática da pesquisa, da escrita acadêmica e do ensino experimental e supervisionado. Também visa a
promoção de discussões e reflexões críticas referentes à construção e desenvolvimento das disciplinas, o
incentivo e desenvolvimento de competências relativas à prática docente, favorecer o processo de ensinoaprendizagem das monitoras e dos alunos beneficiados com a monitoria criando um espaço de cooperação
acadêmica entre discentes e docente.
METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos previstos neste projeto, as três alunas monitoras realizarão atividades
distribuídas entre si, objetivando alcançar o aprendizado e o acompanhamento de atividades teóricas, práticas e
de pesquisa nas disciplinas de Psicologia Social I, Estágio Básico III – ênfase em intervenção psicossocial e
Psicologia Organizacional. Essa opção tem como objetivo, simultaneamente, garantir uma boa condução das
disciplinas, especialmente na parte prática das mesmas, assim como tem foco na formação de pessoas que
apresentam vocação e desejo para exercer atividades docentes num futuro próximo. É assim que esse projeto de
monitoria visa atender a um dos requisitos do Ensino Superior, que é contribuir na formação de futuros
profissionais.
Para tanto, as atividades acima elencadas serão criteriosamente realizadas pelas alunas, sob a orientação e
acompanhamento sistemático da professora-tutora. Para realização desse trabalho, foram adotados alguns
recursos metodológicos, como: Proposições e formulações de estratégias de trabalho; construção das disciplinas
como escolha de temáticas, conteúdos abordados, bibliografias; acompanhamento e orientações de atividades e
seminários dos discentes; participação e proposição de aulas expositivas e debates; uso de técnicas de dinâmicas
de grupo, vídeos, filmes e músicas;
Também serão realizadas oficinas temáticas e pesquisas de campo com o público-alvo das disciplinas;
intercâmbio e diálogos com profissionais atuantes na área de interesse à disciplina, visitas técnicas a instituições
(Exemplo: empresas, abrigos, projetos sociais, instituições públicas de Saúde); acompanhamento sistemático
das monitoras, com encontros semanais para orientação, planejamento e grupos de estudo, além de uma
constante avaliação do processo de desenvolvimento das monitoras em suas atividades cotidianas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os resultados encontrados pode-se perceber grandes benefícios na formação das alunas monitoras,
tendo em vista as experiências vividas, como elaboração e participação de aulas com a docente-orientadora,
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vivências, debates, orientações de grupos de trabalhos extraclasses, além de participar dos momentos de
avaliação auxiliando no desenvolvimento de critérios avaliativos e correção de atividades em grupo. Tais
experiências possibilitaram compreender de forma prática o papel da docência, além de desenvolvimento de
habilidades como liderança, relações interpessoais com os alunos, responsabilidade e organização, princípios
fundamentais no desenvolvimento do trabalho do educador, que sem tal experiência não seriam tão bem
explanados e vivenciados.
Outro ponto que merece destaque foi a quebra da timidez com o exercício de estar à frente de grupos,
um ponto crucial na experiência, uma vez que tem repercussões em diversas esferas da vida das alunas
monitoras. Também foi possível a construção de um vínculo entre o grupo de monitoras e as turmas, tecendo
uma relação de cumplicidade e conhecimento, potencializando ainda mais o aproveitamento das disciplinas para
ambos os lados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES

A partir das discussões aqui explanadas pode-se compreender a importância da experiência de monitoria
para a formação em psicologia, a partir do que se propõe enquanto objetivo para as atividades realizadas
durante todo o ano. A relação entre aluno-aluno e aluno-professor passa a ser vista e vivenciada de modo
ampliado, promovendo troca de saberes relevantes tanto no aspecto de preparação e experimentação do
estudante ao universo da docência, quanto no aspecto de contribuição, reflexão e renovação do docente em seu
saber\fazer.
Outro ponto relevante e que se mostra enquanto resultado do trabalho de monitoria é o vínculo
construído a partir das experiências e atividades propostas, e que, a partir da monitoria e do fortalecimento da
formação das alunas monitoras, possibilita olhar para a formação acadêmica além dos moldes pré-estabelecidos,
mas sim a partir da vivência enquanto construções de saberes.
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Palavras-Chave: Ética; Psicanálise, Teorias e técnicas psicoterápicas
INTRODUÇÃO
A monitoria nasce junto a um desejo acadêmico voltado ao fazer docente, tendo em vista ―um tipo de
formação na perspectiva do conhecimento e aprofundamento do corpo discente dentro do mundo acadêmico‖
(CHAVES, 2014, p.17). Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo discutir o lugar ético exercido na
monitoria para a formação acadêmica junto à experiência da docência, sob o olhar de discentes monitoras do
curso de Psicologia da Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns (UPE), no Programa de Monitoria
Acadêmica vivenciado durante o ano de 2017 - referente ao primeiro e segundo semestres, nas disciplinas de
Teorias e Sistemas Psicológicos - Psicanálise, Teorias e Técnicas Psicoterápicas I e II.
Para Ponte et al (2015, p 03), a prática de monitoria ―[...]sugere uma atividade coletiva e complexa, que
deve possibilitar ao aluno o enriquecimento de uma dupla dimensão, a saber, enquanto estudante de graduação,
e enquanto monitor de uma disciplina específica‖, oportunizando aprofundamento teórico do conteúdo
curricular e otimizando o potencial acadêmico. Tal atividade pode ser compreendida então, enquanto
oportunidade de aprendizagem à carreira docente vinculada ao processo de ensino-aprendizagem, ao
desenvolvimento e partilha de conhecimento; promovendo cooperação acadêmica entre docente-discente, e
intensificando a relação professor-aluno-instituição (NATÁRIO, 2007).
Diante disso, esse estudo nos convida a reflexões sobre o posicionamento ético no exercício da
monitoria. Estas investigações se deram através da leitura dos Diários de Bordo, que foram solicitados pela
professora às turmas como estratégia para a avaliação processual das disciplinas. ―O Diário de Bordo possibilita
ao aluno captar os conceitos de forma dinâmica, abrindo-os a múltiplas e novas concepções, ideias, práticas.‖
(MELLO, 2016)
Assim, visando participar de forma mais ativa e colaborativa do processo de ensino e aprendizagem, nos
lançamos na leitura prévia dos diários como processo de exercício da docência, contudo, grande foi a nossa
surpresa diante de tantos plágios.
...toda a pesquisa deve oferecer um ―convite à ética‖ para o pesquisador, e é por isso que se deve
ter tanta preocupação com a integridade do trabalho científico, condenando a prática do plágio,
visto que, quem comete um plágio intencional, não furta apenas palavras, e sim algo muito mais
valioso no consciente coletivo da sociedade que é a confiança na produção científica. (Pithan,
L.H.; Vidal, T.R.A, 2013. p78)
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Tendo em vista que a atividade de pesquisa é intrínseca às atividades universitárias, ―o plágio é um tema
que merece destaque no âmbito acadêmico‖ (PITHAN & VIDAL, 2013. p.77). Nesta temática, a dimensão ética
deve ser levada em consideração a priori as questões jurídicas, tendo a universidade a função educativa de
promover conhecimento e garantir integridade científica. Para Judensnaider (2011, p.137), ―o plágio ocorre
quando aquele que está produzindo o texto não percebe que a autoria envolve posicionamento, exigindo do
sujeito se perceber capaz, por meio da linguagem, de se constituir como alguém que ―lê‖ o mundo e o
interpreta, à sua própria maneira‖, ocupando o mero lugar de sujeito-leitor numa prática de fraude e furto
intelectual ao invés de sujeito-autor de uma produção.
A questão ética deve ser levada em conta quando tratamos do tema ―plágio‖ no ambiente acadêmico, no
que remete a escolha de princípios de violação de direitos, sendo imprescindível diante da responsabilidade e
exercício da monitoria, utilizar-se de um posicionamento ético frente ao que é apresentado pelos estudantes.
Nesse processo foi possível refletir e perceber a importância do trabalho conjunto entre docente-orientador
e discente-monitor, nas decisões e atitudes a serem tomadas diante o romper de princípios éticos que violam a
confiança na produção de trabalhos acadêmicos.
Ao tornar-se monitor, o aluno passa a contribuir, supervisionado pelo professor-orientador, de
modo a aprimorar seu aprendizado, desenvolver sua potencialidade docente, auxiliando os
colegas no cotidiano do componente curricular que monitora. (Manual de Monitoria, PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD / UPE. 2016)

Nessa premissa, esta pesquisa volta-se ao contexto das práticas de fraude intelectual encontradas no
desenvolvimento do exercício da monitoria, que em grande maioria são submetidas a atitudes punitivas, mas
que infelizmente não promovem conscientização da importância do senso crítico e da autoria, visto que os
estudantes hesitam e se enfurecem frente discussões sobre esta cultura de desonestidade.
Dito isto, a monitoria nas disciplinas de Psicanálise, Teorias e Técnicas Psicoterápicas I e II, em contato
com as práticas de plágio na academia, buscou pensar seu lugar ético-político enquanto discente em processo de
formação para a docência. Propondo assim, neste trabalho, compartilhar a experiência de prática ética tomado
no ―ethos‖ - sentido grego -, enquanto morada; possibilitando um exercício reflexivo e crítico diante os
acontecimentos.
METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho optamos pela análise teórico-reflexiva da prática didático-pedagógica
realizada durante o período de um ano de monitoria nas disciplinas de Teorias e Sistemas Psicológicos Psicanálise e Teorias e Técnicas Psicoterápicas I e II,
Partindo de nossa experiência buscamos problematizar as situações de plágio nas turmas referidas e
refletir eticamente o lugar do discente em formação docente nesse contexto. Para isso, dispôs-se de estudos
bibliográficos referentes às implicações do plágio, e sobre a atitude ética-política no meio acadêmico necessária
no exercício de monitoria. Buscou-se ainda, conhecer conteúdos que dedicam-se a discussões referentes à

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

prática de fraude intelectual sob viés ético-político, não restringindo-se somente a questões jurídicas, mas
compreendendo a instituição acadêmica enquanto difusora e multiplicadora de conhecimento e ciência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A importância da monitoria nas disciplinas de ensino superior implica-se para além do caráter de
obtenção de um título. O seu real valor está nas construções intelectuais, na ampliação de conhecimento e nas
relações interpessoais que se dão no processo, com os estudantes e, principalmente, na relação de troca de
experiência, durante o programa, entre professor- orientador e aluno- monitor.
Como monitoras, nos foi possibilitado descobrir as alegrias e desencantos que envolvem a profissão
docente, vivenciando situações inusitadas que vão desde o prazer em contribuir pedagogicamente, de modo
favorável, para com o aprendizado, para a momentânea decepção frente a situações de conduta de alguns
estudantes, que muitas vezes mostra-se inconveniente e desestimuladora.
Ao lançar a possibilidade de uma escrita autoral, o Diário de Bordo, que como proposta deveria ser
construído ao longo do semestre - a partir de textos indicados no programa da disciplina e de leituras
complementares -, mais que uma estratégia avaliativa, assume um carácter reflexivo, já que em diário escrevese sobre própria experiência, narrando - neste caso - a construção do ser psicólogo, entrelaçado aos temas
necessários ao cumprimento da ementa; propondo ao estudante que este implique-se para além das matrizes
teóricas e ocupe o lugar de autor da sua própria história. O Diário de Bordo, surge então como um momento de
construção de sentido, de elaboração do próprio conhecimento e expressão criativa, ao mesmo tempo que
apresenta-se enquanto possibilidade de escrita singular e pessoal.
Nesta ótica, sob o viés do que é individual e coletivo - em relação ao conhecimento compartilhado na
academia-, durante o exercício da monitoria, nos deparamos com um grande número de plágios e reagimos
surpresas.
Podemos assim apontar, que as experiências vividas na monitoria acadêmica integram-se a nossa vida,
no viés intelectual, social e mais enfaticamente em nossa construção profissional, de maneira que saímos
afetadas, amadurecidas e certamente provocadas pelo vivido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Podemos concluir, que a experiência de monitoria viabiliza reflexões para além dos conhecimentos
teóricos, uma vez que, nos atravessa enquanto acadêmicas e futuras profissionais, no que diz respeito ao lugar
ético-político necessário para as implicações do fazer docente. Sendo assim, levantar discussões voltadas ao
plágio nas produções acadêmicas, possibilitou-nos ampliar o olhar para importância da escrita autoral,
provocando-nos a interrogar e problematizar o exercício docente na academia.
Deparando-nos com a excessiva prática de plágios nos diários de bordo, ficamos reflexivas quanto o
lugar ético ocupado pelos estudantes bem como do docente e de nós monitoras que, precisamos estar preparadas
para os diversos embates consequentes desse tipo de situação. Considerando que a punição não geraria a
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implicação do estudante, o ato do plágio possibilitou a reelaboração do documento, colocando o discente frente
ao seu ato, de maneira que pudesse decidir sobre a sua avaliação. Acreditamos que este fazer éticopolítico possibilitou o reposicionamento daqueles que desejaram.
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INTRODUÇÃO
Os conhecimentos na área de genética são de natureza interdisciplinar e apresentam relação direta com o
contexto social contemporâneo. A sociedade necessita ter acesso aos conhecimentos científicos desta área para
que possa se engajar em debates e opinar sobre grandes temas que afligem a humanidade, como, por exemplo,
as pesquisas em genética e suas aplicações na área da saúde e ambiente. A dupla hélice do DNA é,
provavelmente, a estrutura molecular mais representada na atualidade. Tem sido utilizada como apelo para
vendas em rótulos e em comerciais de vários produtos, e, também, apresentada como ícone da ciência,
desenvolvimento e modernidade nos mais diversos eventos (JANN; LEITE, 2010).
Assim, acredita-se que para se entender os conteúdos genéticos, faz-se necessário que sejam
ultrapasssados os fatores limitantes na atividade pedagógica, que são: a abordagem fragmentada e
descontextualizada dos tópicos, o livro didático como único recurso didático-metodológico e o estudo da
genética mendeliana em detrimento da genética moderna (SILVA, 2014). Essa superação deve estar associada a
uma dinâmica de aula capaz de estimular o interesse dos alunos, de instigálos a resolver os problemas que
devem emergir das próprias atividades, organizadas e orientadas pelo professor para a compreensão de um
conceito e dos procedimentos envolvidos.
Sendo assim, o presente projeto trouxe uma abordagem prática inovadora para o curso de Biologia do
Campus, onde os alunos foram contextualizados sobre a aplicação de ferramentas moleculares (extração de
DNA, PCR e eletroforese) frente aos avanços da tecnologia moderna voltadas à análise do impacto ambiental.
Para integrar os conhecimentos da ―Biologia Molecular‖ com a ―Ecologia‖, foi realizada uma prática molecular
para que os alunos avaliassem a diversidade genética de formigas da espécie Dinoponera quadriceps (Walter
W. Kempf), cedidos gentilmente pela Coleção Didática de Zoologia (CDZ/UPE-Garanhuns). Dessa forma, as
atividades propostas visaram fixar o conteúdo teórico trabalhado em sala de aula, através de ensaios que
contextualizaram e atualizaram os alunos, desmistificando a complexidade da biologia molecular e
incentivando-os a desenvolver pesquisas ou futuramente trabalhar na área.
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METODOLOGIA
Para o desenvolvimento deste projeto, foram planejadas atividades práticas inovadoras para
contextualizar graduandos sobre as aplicações da biologia molecular como ferramenta de monitoramento
ambiental, a fim de integrar os componentes curriculares ―Biologia Molecular‖ e ―Ecologia‖. Dessa forma,
planejou-se o desenvolvimento de uma prática interdisciplinar, dividida em três momentos (extração de DNA,
PCR e eletroforese), com os alunos de Biologia do 6º período. Para isso, foi necessário padronizar os ensaios
de PCR para a análise da diversidade gênica de formigas, interpretar e discutir os resultados da biodiversidade
sob o ponto de vista populacional e ambiental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades práticas pedagógigas propostas no projeto promoveram a contextualização das aplicações
da biologia molecular como ferramenta de monitoramento ambiental e a integralização entre diferentes
componentes curriculares contribuiu para melhor fixação do conteúdo teórico trabalhado em sala de aula. A
turma de Biologia Molecular do 6º período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, composta por 34
discentes, participou de atividades práticas no Laboratório de Biologia Molecular da UPE Campus Garanhuns.
Na primeira atividade (16/10/2017), cerca de 12 espécimes da formiga D. quadriceps (06 isolados de um
ponto com impacto ambiental e 06 isolados de um ponto sem impacto ambiental) foram submetidos à extração
de DNA de acordo com o protocolo descrito por Sambrook e Russel (2001), com algumas modificações (Figura
1). O DNA foi diluído em 20 uL de água ultrapura e estocado a -20 °C.
Na segunda atividade prática (30/10/2017), a fim de avaliar o polimorfismo genético das populações da
formiga, foi utilizado o método de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) direcionado ao locus ISSR UBC842
(NAKANO et al., 2014). As condições de amplificação foram padronizadas de acordo com o fabricante da
enzima Taq DNA polimerase (Ludwig®), utilizando 35 ciclos a 94ºC por 40 seg, 50ºC por 50 seg e 72ºC por
1,5 min (Figura 2).
FIGURA 1 – Prática de extração de DNA da formiga Dinoponera quadriceps com a turma de Biologia
Molecular (6º período) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UPE
A

B
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FIGURA 2 – Prática de PCR do locus UBC842 da formiga Dinoponera quadriceps com a turma de Biologia
Molecular (6º período) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UPE
A

B

Na terceira prática (prevista para o dia 20/11/2017), o produto amplificado na PCR será analisado por
eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídeo 0,1%. A imagem da eletroforese será
capturada em transiluminador UV com sistema de fotodocumentação acoplado. Através do Coeficiente Dice
(DICE, 1945), os alunos poderão analisar a similaridade/diferença genética entre os espécimes, bem como
estabelecer a diversidade genética entre as populações naturais de D. quadriceps.
Com a integralização dos componentes curriculares ―Biologia Molecular‖ e ―Ecologia‖ a partir da
prática molecular realizada pôde-se perceber que seus conteúdos podem ser interligados, para proporcionar uma
melhor assimilação do conteúdo, e ajudar na visualização das aplicações da biologia molecular, instigando o
interesse do aluno pela área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Os alunos foram contextualizados sobre as técnicas moleculares (extração de DNA, PCR, eletroforese)
para que pudessem perceber os avanços da tecnologia moderna voltadas à análise do impacto ambiental. Desse
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modo, as atividades propostas ajudaram a fixar o conteúdo teórico trabalhado em sala de aula, através de
ensaios que contextualizaram e atualizaram os alunos, desmistificando a complexidade da biologia molecular e
incentivando-os a desenvolver pesquisas ou futuramente trabalhar na área.
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Palavras-chave: Acervo, Biodiversidade, Coleção científica, Vale do São José, Zoologia.

INTRODUÇÃO
As coleções biológicas são definidas como um conjunto de organismos fósseis ou atuais, podendo ser
exemplares completos ou somente parte deles, devidamente preservados e catalogados com a finalidade de
estudos didático-científicos, segundo o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SIBBR,
2017). Uma coleção representa um ponto de partida para o estudo da diversidade de uma região, onde
especialistas, ecólogos, zoólogos e botânicos podem procurar informação e obter a identificação de seus objetos
de estudo, conforme o Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBIO, 2012). As coleções zoológicas
brasileiras constituem um acervo inesgotável de informação essencial que deverá, no futuro, propiciar
descobertas importantes ainda fora do alcance tecnológico desta geração (ZAHER & YOUNG, 2003). Existem
hoje várias modalidades de Coleções Zoológicas e, de acordo com as propostas oferecidas, podemos distinguir
dois eixos principais: o científico, que se destina à produção de pesquisas taxonômicas, como revisão de
nomenclatura, registros de novas espécies e análises evolutivas, e o didático, que é destinado ao ensino de
Ciências e Biologia (SILVA et al., 2014). De acordo com Papavero (1994), coleções regionais reúnem
espécimes de determinada localidade, área ou região geográfica. São extremamente importantes, pois encerram,
com o passar do tempo, graças as coletas constantes, representação quase integral da fauna. As coleções
científicas constituem, de fato, uma fonte crucial de informação para todos os que, por sua atividade, têm
contato com seres vivos (ZAHER & YOUNG, 2003). Portanto, este trabalho objetiva inventariar os mamíferos
depositados na Coleção Didática do Grupo de Pesquisa vale do São José, município de Caetés-PE.

METODOLOGIA
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O município de Caetés localiza-se no Agreste Meridional de Pernambuco, com uma área de 294,946
km2 e com uma população estimada de 28.500 habitantes (IBGE, 2016). A Coleção Didática do Grupo de
Pesquisa vale do São José (8°46'57.82"S - 36°42'17.58"O) está situada na Propriedade Agroecológica Sítio
Serrote, zona rural do município. Os espécimes depositados nesta coleção foram adquiridos a partir de
intervenções em campo na área de drenagem do vale do riacho São José, além de doação feita pelos moradores
da região quando encontram animais mortos nas proximidades de suas propriedades. Há também material
doado por pessoas de outras localidades, como os municípios de Saloá, Pedra e Venturosa. Os espécimes são
identificados utilizando bibliografia especifica para cada grupo animal, logo após, são adicionadas informações
como, número de tombo, nome científico, data e local onde foi encontrado e o responsável pela identificação.
Posteriormente, os animais in natura ou congelados são depositados em potes contendo álcool 70% ou formol,
devidamente identificados, são catalogados e registrados num livro e também adicionados a uma planilha no
Excel. O mesmo procedimento é realizado com crânios ou partes de esqueletos, no entanto, são etiquetados e
armazenados em prateleiras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os espécimes depositados na coleção (Tabela 1) estão distribuídos em cinco ordens – gráfico 1. Isso
evidencia a biodiversidade da região que está no bioma Caatinga.

Gráfico 1. Distribuição dos espécimes na Coleção Didática do Grupo de Pesquisa vale do São José a nível de
ordem.
Ordem

Espécie

Carnivora

Cerdocyon

Nome vernacular
thous Raposa
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(Linnaeus, 1766)
Eira barbara (Linnaeus, Papa-mel
1758)
Puma yagouaroundi (É. Gato-mourisco
Geoffroy Saint-Hilaire,
1803)

Chiroptera

Glossophaga sp.

Morcego

Molossops cf. temminckii Morcego
(Burmeister, 1854)
Molossus sp.
Didelphimorphia

Morcego

Didelphis
albiventris Cassaco ou Gambá
(Lund, 1841)
Monodelphis domestica Catita
(Wagner, 1842)

Rodentia

Galea
1831)

spixii

(Wagler, Préa

Kerodon
rupestres Mocó
(Wied-Neuwied, 1820)
Wiedomys pyrrhorhinos Rato-de-fava
(Wied-Neuwied, 1821)
Primates

Callithrix
jacchus Soim
(Linnaeus, 1758)
Tabela 1. Espécimes da mastofauna identificados e depositados na coleção.

Coleções zoológicas são importantes para ensino e pesquisa, tanto à nível de graduação como de pósgraduação. Por meio de coleções como a em questão, o estudante tem a oportunidade de conhecer distintos
grupos animais com qual deseja trabalhar desenvolvendo uma pesquisa ou mesmo para auxiliar o docente em
suas aulas teórico-práticas. A Coleção Didática do grupo de pesquisa do Vale é um projeto que vem sendo
desenvolvido há quatro anos, a organização e curadoria ainda se encontram em processo de desenvolvimento,
apenas recentemente vem adquirindo robustez e se consolidando como coleção zoológica de fato. Contudo, com
o empenho da pesquisa e dos colaboradores, o acervo, apresentado neste trabalho, irá aumentar nos próximos
meses. Pois a inserção periódica de material cria a necessidade de reorganiza-se continuamente a coleção, como
apontado por Papavero (1994). Também vem auxiliando pesquisas realizadas nessa área no âmbito da zoologia
e da ecologia. E futuramente esse acervo servirá também para ser material testemunho de pesquisas do grupo do
vale São José e também como relatado por Papavero (1994), todo material utilizado por pesquisadores
anteriores para publicação de resultados de seus estudos há que estar devidamente preservado e será utilizado,
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posteriormente, em confrontações. Portanto, é essencial uma coleção zoológica que armazena devidamente os
animais resultantes de pesquisas e assim servindo de consulta para estudos posteriores em bioma Caatinga.
Parte do acervo é dedicado ao ensino de ciências em escolas rurais de Caetés. Pois segundo Azevedo et al
(2012), a utilização de uma coleção didática de zoologia, bem estruturada, em padrões similares aos de coleções
científicas, onde todos os lotes apresentam números de tombo, ligados aos quais há uma série de informações
que podem ser utilizadas em aulas práticas, é uma proposta metodológica que mostra bons resultados junto aos
estudantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Coleção Didática do ―Vale‖, além das atividades já desenvolvidas com ensino de Ciências e Educação
Ambiental, poderá futuramente ser consultada por pesquisadores que desejem pesquisar sobre a fauna do bioma
Caatinga, ou mesmo ecólogos, zoólogos e demais profissionais das ciências poderão utilizar os dados para
estudos futuros, visto o potencial da coleção.
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PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Meliponíneos, Mel.

INTRODUÇÃO
Segundo Nogueira-Neto (1997) as abelhas nativas são conhecidas popularmente por abelhas sem ferrão,
nome que remete a característica do ferrão atrofiado que esses animais possuem. Nativas das florestas tropicais
úmidas e de outros ambientes das Américas (LEVY, 2004), esses animais ocupam grande parte das regiões de
clima tropical e algumas de clima temperado subtropical, distribuindo-se na maior parte do território LatinoAmericano (NOGUEIRA-NETO, 1997).
No Brasil são conhecidas mais de 400 espécies de abelhas sem ferrão que apresentam heterogeneidade na cor,
tamanho, forma, hábitos de nidificação e população dos ninhos (SANTOS 2010). Tendo como principal
produto de interesse comercial o mel, que apresenta alto valor comercial e ótima qualidade. Esses animais
costumam nidificar em ocos de árvores, também nidificam no solo, em ninhos abandonados e ativos de outros
animais sociais, e ainda em mourões de cercas (MARTINS, 2004).
Segundo Kerr (2001), existem pessoas conhecidas como meleiros, que são hábeis em encontrar os ninhos
desses animais nos troncos das árvores e de forma predatória e não sustentável retiram o mel de algumas
colônias, após a coleta os favos de cria são deixados no chão e é então comido por formigas, destruindo-se a
colmeia. Segundo Santos (2010), a ação dos meleiros e outras práticas como desmatamento, queimadas e
aplicação de agrotóxicos, vêm causando a extinção em massa das espécies de meliponíneos, animais que são
extremamente importantes para a preservação e conservação de biomas, como o da Caatinga. Observada essa
ação predatória na área de estudo, este trabalho teve como objetivo analisar o impacto da ação dos meleiros na
conservação das colmeias de abelhas sem ferrão encontradas no vale do riacho São José, em Caetés-PE.

METODOLOGIA
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Para a execução desse trabalho foram realizadas expedições na área da bacia hidrográfica do riacho São
José, que fica localizado no município de Caetés-PE. As incursões a campo ocorreram mensalmente no período
de setembro de 2016 à fevereiro de 2017 na estação seca, com início às 08:00 e término às 13:00 horas,
totalizando 30 horas de esforço. Ao encontrar um substrato com possibilidade de ser utilizado para nidificação
desses animais, era feita a análise do mesmo para observar possíveis vestígios da ação desses meleiros, como,
por exemplo, corte transversal no tronco da árvore e restos de produtos produzidos por essas abelhas (cera,
própolis, geoprópolis) dentro do corte. Ao encontrar esses vestígios era realizada a identificação das espécies de
árvores e logo em seguida eram obtidos registros fotográficos como forma de comprovação dos dados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao longo das expedições foram observados sete ninhos destruídos, ou seja, que sofreram a ação dos
meleiros, distribuídos nas seguintes espécies arbóreas: Jurema Mimosa tenuiflora ( Willd.), Imburana
Commiphora leptophloeos, (Mart.) J.B. Gillert, Catingueira Poincianella pyramidalis, Tul, Carcará Senegalia
polyphylla (DC.) Britton & Rose, Imbuzeiro Spondias tuberosa, Arruda, Pereiro Aspidosperma pyrifolium Mart
e Pau D‘ Arco Handroanthus impetiginosus (Mart. Ex DC.). Em cada espécie uma colmeia destruída foi
encontrada. Entre essas espécies, duas delas, C. leptophloeos e P. pyramidalis são amplamente utilizadas por
essas abelhas para nidificação.
Segundo Pereira (2006) a ação dos meleiros é a maior causa de extinção de abelhas do gênero Melipona.
Em consonância a esse fato foi observado durante esse estudo uma expressiva ação de meleiros, que por não
deterem conhecimento sobre práticas de manejo adequadas, acabam fazendo a retirada predatória do mel de
forma insustentável, e consequentemente acabam deixando a colmeia sem proteção, sofrendo facilmente o
ataque de predadores (Figura 1). Além disso, o desmatamento e a destruição de espécies arbóreas nativas da
Caatinga se configuram, segundo Pereira (2006), como a segunda maior causa de extinção desses animais.
Figura 1 - Tronco de imburana (C. leptophloeos) cortado por meleiros na área do vale do riacho São
José.
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Segundo Martins (2004), C. leptophloeos e P. pyramidalis, são as espécies preferidas pela fauna apícola
para nidificação, o que agrava ainda mais as consequências geradas pela a ação dos meleiros.
A busca pelo lucro fácil e a falta de educação ambiental configuram como os principais fatores que
levam a ação dessas pessoas. Entretanto, mesmo tendo certa educação para com o meio, algumas pessoas,
segundo Santos (2010), para sustento da família, são levadas a praticarem este ato e o fazem de maneira
incorreta, causando destruição de ninhos e redução de espécies de abelhas e plantas por elas utilizadas para
nidificar.
Segundo Roubik (1989), a extinção das abelhas sem ferrão tende a implicar diretamente na extinção de
espécies nativas que dependem do forrageamento desses animais. Tornando-se então necessária a preservação e
conservação das abelhas para que o equilíbrio ecossistêmico entre fauna e flora seja mantido, e assim mantenhase a biodiversidade dos biomas brasileiros.
Dessa forma, segundo Pereira (2006) é necessário um árduo trabalho de educação ambiental junto aos
meleiros e a população em geral, para que eles possam entender e compreender as reais consequências dessa
ação, bem como para que os mesmo adquiram métodos racionais de colheita desse mel, não prejudicando a
colmeia, tampouco seu substrato.

CONCLUSÃO
Esse trabalho pioneiro na área de estudo atenta para a destruição dos substratos utilizados pelas as
abelhas nativas e consequentemente, sua redução. Na medida, em que o mesmo traz uma discursão e um
pensamento sobre uma das principais causas dessa extinção, são discutidas possíveis ações de erradicação ou
até mesmo de minimização dessas ações. Entretanto, é necessário maior empenho dos órgãos governamentais e
acadêmicos em implementar políticas de educação ambiental e de manejo adequado desses animais e de seus
substratos arbóreos. Dessa forma, conhecimentos serão difundidos e a conservação desses animais e dos biomas
em que habitam será posta em prática.
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INTRODUÇÃO
O TEA (Transtorno do Espectro do Autista) também conhecido como autismo, pode acometer a região
cerebral, apresentando prejuízos cognitivos e de comunicação. O TEA é uma síndrome que geralmente ataca
crianças do sexo masculino, exibindo comportamentos distintos de uma criança normal como: conduta
repetitiva, dificuldade de interação, isolamento e ausência da demonstração de alegria (sorrisos), onde muitas
vezes o preconceito e a falta de conhecimento dificultam o diagnóstico e o tratamento (PERNAMBUCO, 2015).
Este transtorno compõe vários graus, encontrando-se entre os níveis: leve, moderado e elevado, com
gravidade da doença dependente da quantidade encefálica acometida, com manifestar antes dos três anos de
idade. Cada estado autista apresenta uma sintomatologia distinta e variante como: grau leve, o indivíduo ilustra
um quadro de retardo mental baixo; desempenho menos agressivo; níveis moderados e elevados têm uma
dificuldade intelectual maior, agressividade e em alguns casos a ausência da fala (KLIN, 2006).
O diagnóstico é baseado no comportamento, problemas físicos e dificuldades sensoriais, com tratamento
realizado por meio de medicamentos e acompanhamento de profissionais: pediatras, psicólogas, fonoaudiólogas
e terapeutas, sendo essencial para o desenvolvimento e avanço da criança (SILVA e MULICK, 2009).
O TEA é um distúrbio antigo, contudo existe pouco conhecimento e entendimento a respeito do mesmo.
Cada vez mais crianças com o transtorno são inseridas na escola, entretanto muitas vezes os profissionais da
educação não sabem como atuar para promover o desenvolvimento desses alunos e, sobretudo, promover uma
inclusão significativa dos mesmos nas mais variadas disciplinas.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

Diante dos desafios no ensino de Ciências para indivíduos autistas, este trabalho tem por objetivo propor
metodologias de acordo com a literatura, que possam facilitar o processo de ensino-aprendizagem e socialização
para alunos com TEA.

METODOLOGIA

Para a elaboração deste trabalho realizou-se uma revisão bibliográfica através da busca de livros, artigos
e estudos em bases de dados como Google acadêmico e scielo, que abordassem metodologias no ensino de
Ciências com atividades lúdicas que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem de alunos autistas. A partir
dos referidos estudos selecionou-se os que melhor relacionavam à temática abordada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante a análise da literatura identificou-se poucos trabalhos que abordam o ensino de Ciências com
uma metodologia inclusiva e didática referente ao Transtorno do Espectro do Autista (TEA). Porém, alguns
trabalhos destacam-se como no de Guiterio (2016), que evidencia-se o uso do jogo do tabuleiro denominado
―Rei núcleo e seus súditos‖ na aprendizagem de Ciências para dois alunos autistas, possibilitando momentos de
criatividade, cooperação e aprendizagem dos estudantes com a temática citologia.
Xavier, Silva e Rodrigues (2017), exploram o ensino de Ciências inclusivo através de sequências
didáticas. A primeira sequência que contemplou o tema estados físicos da água englobou o que o aluno mais se
interessava, personagens do filme Toy Story. Incluiu duas atividades: uma para ligar as imagens dos estados
físicos da água aos seus respectivos nomes e a outra para citar exemplos de onde a água em seus três estados
poderia ser encontrada. Além disso, ocorreu a confecção de massas de modelar para a montagem dos bonecos
do Buzz e do Woody e posteriormente, desenvolveu-se tintas guache para o aluno colorir, em todas as
atividades fazia-se questionamentos relacionados ao assunto trabalhado. Estas atividades desenvolvidas
mostram a importância de conhecer o sujeito (aluno) e, sobretudo, adequar o tema ao que o aluno se interessa
para motivá-lo.
Outra estratégica didática na área de Ciências com alunos autistas é a aula de campo, Silva et al., (2012),
mostra a experiência da aula de campo realizada na Unidade de Conservação Parque do Utinga, onde incluiu
apresentação teatral, observação de plantas e animais, além de estudar sobre o lixo e a proteção do meio
ambiente, promovendo momentos de aprendizagem e integração dos alunos autistas com as outras crianças.
Contudo, observa-se a importância em contextualizar o cotidiano do aluno aos assuntos ministrados em sala de
aula para que o processo de ensino e aprendizagem torne-se significativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES

Este trabalho demonstra a importância de desenvolver metodologias no ensino de Ciências que
proporcionem a inclusão de alunos autistas na sala de aula de maneira interativa, motivadora e principalmente
inclusiva, de modo que os professores de Ciências conheçam as peculiaridades de cada estudante com TEA e
aprimorem sua disciplina com o objetivo de que o aluno construa seu conhecimento de maneira significativa,
levando em consideração que o autismo tem diferentes níveis de gravidade, o que torna particular a metodologia
adotada para facilitar sua aprendizagem e socialização.
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INTRODUÇÃO

As aves de rapina, pelo seu destaque nas teias tróficas, são consideradas um dos principais grupos de aves
indicadoras de qualidade ambiental (FERGUSON-LEES E CHRISTIE 2001). Estão inclusos nesse grupo os
gaviões, falcões, águias, corujas e urubus são aves que ocupam o topo da cadeia alimentar, posição que faz das
aves de rapina animais naturalmente raros, cujas necessidades de habitat os obrigam a ocupar vastos territórios
(SOARES, 2008). A diversidade de avifauna em uma determinada área fragmentada pode ser considerada como
um indicativo do estado de conservação do mesmo, uma vez que várias espécies de aves são bastante exigentes,
necessitando de grandes quantidades de recursos para nidificação, alimentação, abrigo e proteção (MENDES et
al., 2015).
Portanto, frente a processos de ações antrópicas no bioma Caatinga e à escassez de trabalhos sobre o grupo
de rapinantes desempenhando funções de indicadores de qualidade ambiental, tornam-se necessários trabalhos
que visem entender como a ocorrência e permanência de espécies dependem do ambiente em que elas estão
inseridas, dessa maneira o presente estudo busca compreender a ocorrência de aves de rapina no Vale do Riacho
do São José, Caetés e relacionar essa ocorrência com o potencial uso desses animais como bioindicadores,
apartir dos seguintes objetivos: (1) Amostrar a composição das aves de rapina do Vale do São José, (2)
Conhecer a diversidade das espécies de rapinantes que ocorrem na área de estudo, (3) Observar a ocorrência das
espécies nas distintas fitofisionomias, e impactos ambientais.
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METODOLOGIA
O município de Caetés-PE está localizado na porção meridional do planalto da Borborema a cerca de
240km da capital do estado de Pernambuco (VIEIRA et al., 2015). Na presente cidade, está localizado o Vale
do Riacho São José a Oeste da sede do município. O Vale apresenta vegetação característica predominante do
bioma Caatinga às fitofisionomias locais compreendem áreas remanescentes preservadas, florestas
semideciduais, florestas pluviais estacionais, florestas secas e carrascos. Para a realização desse estudo, ocorreu
entre os meses de agosto de 2016 a julho de 2017, um total de 23 saídas de campo, totalizando em média 135
horas de esforço amostral. Para tanto foram utilizadas duas técnicas ornitológicas tradicionais: o contato visual
e auditivo. Para cada mês, delimitou-se um transecto distinto a ser seguido, onde se percorriam estradas e
caminhos secundários, áreas florestais e ambientes abertos, como áreas antropizadas, bem como ao longo da
borda do riacho São José. As espécies visualizadas em campo, bem como a quantidade de indivíduos para cada
amostragem foram anotadas em planilhas onde foram posteriormente foram classificadas seguindo o proposto
pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2014). Foram analisadas a Abundância total (AT),
Abundância relativa (AR) e Frequência de ocorrência (FO) das espécies, e foram avaliados os índices de
Diversidade de Shannon (H‘), Equitabilidade de Pielou (J‘), Riqueza de Margalef (D) e Dominância de
Simpson.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir deste estudo foi possível registrar um total de 18 espécies de aves de rapina, distribuidas em 4
familias, sendo elas: Buteo nitidus, Elanus leucurus, Geranoaetus melanoleucus, Geranospiza caerulescens,
Rupornis magnirostris, Gampsonyx swainsonii, como representantes da família Accipitridae, Coragyps atratus,
Cathartes aura, C. burrovianus da família Cathartidae, Caracara plancus, Falco sparverius, F. rufigularis, F.
peregrinus, Herpetotheres cachinnans constituintes da família Falconidae e por último sendo representantes da
família Strigidae as espécies Athene cunicularia, Glaucidium brasillianum, Asio clamator, Megascops choliba.
A família mais representativa foi Accipitridae com um total de seis espécies (~ 33,3%), seguido por Falconidae
com cinco espécies (~27,7%) e Strigidae com quatro espécies (~22,2%). A família com menor número de
espécies foi a família Cathartidae com três espécies registradas (~16,6%). A riqueza de espécies nesse trabalho
representou cerca de 36,7% do número de aves de rapina listadas para a Caatinga (SILVA et al 2003) e
representa 18,1% dos rapinantes listadas para o Brasil. Em relação à abundância total (AT), a espécie que mais
se destacou foi C. aura com 19 registros em relação ao total de amostragens realizadas e logo em seguida C.s
burrovianus com 15 registros, ambos constituintes da família Cathartidae. Em relação à Abundância relativa
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(AR) as espécies R. magnirostris, H.cachinnans, C. plancus, C. burrovianus e C. aura foram consideradas
pouco abundantes, enquanto todo o restante podem ser consideradas raras para a área de estudo. E ainda
relacionado à Frequência de ocorrência (FO) a espécie C. aura foi classificada como Comum seguida por C.
burrovianus, R. magnirostris, H.cachinnans e C. plancus sendo classificadas Moderadamente Comum,
enquanto as demais foram consideradas Incomuns ou Raras. Alguns estudos, a exemplo de Pelanda e Carrano
(2013) demonstram que espécies consideradas comuns e moderadamente comuns também são as mais
generalistas e com maior plasticidade ambiental, ocorrendo em áreas antropizadas e/ou urbanizadas como
grandes centros urbanos onde encontram os subsídios necessários para abrigo, alimentação e reprodução. As
demais sete espécies apresentaram menor abundância ocorrendo apenas uma vez nas amostragens. O que pode
estar relacionado ao territorialismo das espécies ou ao baixo número de amostragens. Os valores de dominância
de Simpson (1-D) podem ser um indicativo de que haja uma espécie em dominância, caso um individuo seja
escolhido ao acaso seja de uma mesma espécie, o que gera assim um domínio em relação as demais. Os valores
de Riqueza de Margalef D demonstram uma diversidade média para área de estudo. Em relação aos valores de
Equitabilidade de Pielou J‘, os valores se mostraram equitativos, apesar de não ter relação direta com os valores
de dominância, que também se mostraram altos, o que pode ser atribuído ao fato de apesar de ter uma espécie
que pode dominar sobre as outras, as demais tendem a se distribuir de forma semelhante, em relação a
quantidade de amostragens. E por fim, os valores de Shannon H‘ foram considerados médios, o valor de H‘ está
relacionado com o quantitativo de espécies em determinada comunidade amostral, ou seja a variedade de
espécies encontradas, para o Vale do Riacho São José essa diversidade foi considerada média.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho mostra a necessidade de entender a diversidade faunística das aves de rapina na área
de estudo, e mais ainda sendo esta uma constituinte do bioma Caatinga, podendo possibilitar subsídios para
novas pesquisas a partir do que já se tem conhecimento, com base no que foi apresentado nesse projeto. Desta
maneira se tornou capaz inventariar as espécies de rapinantes ocorrentes no Vale do São José, e ainda entender
como se deram suas distribuições e se estas podem estar relacionadas ou não com o ambiente. Estudos mais
aprofundados ainda são necessários para uma compreensão mais firme e convicta, mas já é possível a partir
deste trabalho entender a importância do ambiente para a ocorrência de algumas espécies, entender como outras
espécies vêm se adaptando a ambientes antropizados.
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INTRODUÇÃO
As lagostas da família Polychelidae são caracterizadas pela presença de pedúnculos oculares fixos e
rudimentares e quela nos primeiros quatro ou cinco pereiópodos (AHYONG & CHAN, 2004). Apesar de alguns
exemplares possuírem um bom tamanho, apresentam pouca carne; por isso, não despertam interesse econômico
(HOLTHUIS, 1991). E são bem desconhecidos tanto no Brasil como no resto do mundo, considerando que
poucos artigos sobre esse táxon foram publicados. Em 2007, foi realizado um grande levantamento
bibliográfico sobre os crustáceos pelos pesquisadores que estudam esses animais, incluindo essas lagostas. Tal
sinopse (BOND-BUCKUP et al., 2009) foi publicada de forma bastante reduzida em um catálogo (ROCHA e
BOERGER, 2009). O presente trabalho visa detalhar mais esse levantamento e atualizá-lo com pesquisas
realizadas de 2009 até então.

MATERIAL E MÉTODOS
Os artigos publicados sobre a Infraordem Polychelida foram reunidos por meio de uma pesquisa
bibliográfica feita com base nos artigos nas plataformas de pesquisa Google acadêmico e SciELO, sendo
somados ao levantamento histórico realizado pela orientadora desse trabalho, co-autora no trabalho de BondBuckup et al. (2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados apenas sete trabalhos de autoria brasileira sobre este grupo. Em 2000, publicou-se a
ocorrência de Polycheles sculptus Smith, 1880, aumentando a distribuição desta espécie, no Atlântico Sul
(Ramos-Porto et al., 2000). Num capítulo dedicado às lagostas, Tavares (2002) dissertou um pequeno parágrafo
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acerca da biologia da família Polychelidae, listando algumas características relativas à profundidade e
morfologia, destacando a ausência de espécies com valor pesqueiro. No trabalho de Silva et al. (2003), as
espécies P. sculptus e P. typhlops Heller, 1862 tiveram suas morfologias descritas e foram consideradas pouco
abundantes. Dall‘Occo & Tavares (2004) publicaram o primeiro registro de Pentacheles validus A. MilneEdwards, 1880 no Atlântico Sudeste, e registros adicionais para outras localidades brasileiras de P. laevis Bate,
1878, Polycheles sculptus e P. typhlops, além de fornecer uma chave para a identificação destas espécies.
Coelho et al. (2007) publicaram uma lista atualizada de crustáceos do norte e nordeste do Brasil (relacionando
como espécies de lagostas cegas atualmente reconhecidas nestas localidades: Polycheles typhlops, P. sculptus,
Pentacheles laevis e P. validus). Dall‘Occo (2010) publicou sua tese em Ciências Biológicas (Zoologia), onde
aborda aspectos sistemáticos e biogeográficos das lagostas.
A dificuldade em coletar essas lagostas, que vivem em grandes profundidades, além da falta de interesse
econômico das mesmas, podem ser listadas como fatores que têm impossibilitado a realização de maiores
pesquisas com tais espécies. Atualmente, o grupo Polychelida é bastante desconhecido, não apenas no Brasil,
mas nas águas de todo mundo, visto que, mesmo se desconsiderados os artigos de autoria brasileira, poucos
artigos sobre este táxon foram publicados.

CONCLUSÕES
Para o estudo das lagostas Polychelidae, nos próximos anos, será necessário: Estimular e financiar as
pesquisas em toda a costa brasileira; Melhorar a infraestrutura de coleta em mar profundo nas instituições de
pesquisas oceanográficas e zoológicas, através da aquisição de embarcações bem equipadas para a captura de
espécies abissais, não apenas de Polychelidae, mas de outros taxa zoológicos; Investir na qualificação dos
profissionais da área, através de treinamentos, intercâmbios e cursos; Melhorar a infraestrutura de laboratórios,
facilitando a realização de estudos, em especial aqueles que envolvam experimentos com exemplares vivos;
Investigar a ocorrência de zonação nestas espécies, fato já registrado para espécies de crustáceos de
profundidade.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a importância do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência - Pibid na formação de educandos e educadores. Adotamos a pesquisa bibliográfica para
esse intento. Percebemos a importância do programa para formação docente, assim como para a perspectiva
profissional no que diz respeito a educação. Conclui-se que o referido programa, Pibid, tem grande relevância
para a formação de história de vida pessoal e profissional, a partir das propostas que são planejadas e
executadas durante o desenvolvimento das vivências/experiências do programa.

Palavras-Chave: Pibid. Formação Docente. Educação. Vivências/Experiências.

INTRODUÇÃO

O Programa Pibid foi criado para suprir e analisar as demandas da formação docente. Para tal, foi
realizada uma parceria entre as universidades e as escolas de educação básica no Brasil. A educação básica
abriu as portas para o ensino superior fazer um trabalho de formação. Assim, o Pibid tem o espaço de formação,
o que efetivaria ainda mais o processo formativo dentro das universidades.
Sabemos que o principal objetivo do programa Pibid é inserir estudantes dos cursos de licenciatura no
contexto escolar, sob a coordenação acadêmica de um professor da Universidade e a supervisão de um docente
das escolas que recebem o projeto. Atualmente esse Programa Federal é visto como um dos principais
incentivos à formação docente no país.
É importante destacar as falhas no processo formativo, para tal situação, o Pibid surge na tentativa de
suprir parte desta deficiência. Através das possibilidades do estímulo a unir a teoria e a prática, o programa
tende a fomentar os dois eixos para a efetividade da formação inicial.
Segundo Felício (2014) as relações de tempo e espaço na formação inicial está imbricada em um
contexto de relações de desafios, descobertas, ressignificação e de construção que são espaços tempo
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indissociáveis na formação inicial. Logo, o profissional necessita não só de formação acadêmica, mas também
de uma formação pedagógica. Dessa maneira, não estará no centro da sua proposta de profissional docente
somente os conteúdos referentes à sua aula, mas junto a isto, o modo como essa aula será ministrada à sua
futura clientela. Levando em conta, os aspectos culturais, sociais e econômicos que fazem parte do ato
educativo, e esses fatores estão à margem da formação inicial.
Alguns autores como Felício (2014) afirmam que o Pibid é o terceiro espaço de formação, identificando
como primeiro espaço a sistematização dos conteúdos, sendo esse o domínio cognitivo-cultural; o domínio dos
conteúdos específicos da disciplina do futuro docente, o segundo espaço. O didático- pedagógico é composto
pelas práticas, o estágio obrigatório e o terceiro espaço são considerados espaços híbridos ao unirem a teoria à
prática. Logo, o Pibid não anula a oportunidade de o futuro docente realizar seu estágio obrigatório, mas amplia
o campo/ espaço de vivenciar a teoria e prática unidas. O programa apresenta a vantagem para o estudante obter
uma bolsa de custo, assim também, contribuirá no suprimento de suas demandas pessoais.
Como intuito motivador para a pesquisa e, considerando a relevância do tema em questão, despertou-se
o interesse em compreender como o PIBID pode contribuir na formação. O objetivo do trabalho é apresentar os
pontos tocantes ao PIBID como terceiro espaço de formação.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, para analisar o material já publicado sobre a reflexão do Programa
como fator formador. Segundo Gil (2002), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é a variedade de
fontes, que é considerada extrema importância para qualquer tipo de pesquisa, possui um caráter de maximizar
os fatores a serem investigados, contribui para que o pesquisador possa recolher dados dispersos e este fará a
seleção do material de seu interesse. Esse modelo de pesquisa tem se mostrado de sucesso para estudar as
particularidades da educação, pois, facilita as revisões e reflexões de trabalhos já publicados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o bolsista quanto ser em formação e que contribui no processo de formação do outro, a centralidade
e a inserção do mesmo no processo educativo está no foco das atividades pedagógicas que associe o estudante
bolsista na práxis educativa e na importância do aprender a pesquisar. Soczek (2011). Um dos grandes desafios
do PIBID é nortear a práxis educativa. O estudante bolsista ao ingressar na vida acadêmica e nos espaços
educativos deverá compreender as similaridades e diferenças da teoria e da prática. Estes processos não devem
ser vistos de forma indissociada, mas sim, como um modelo complementar ao outro, por isso, é defendida a
ideia de que o programa é um importante espaço de formação para o estudante bolsista.
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De acordo com Nóvoa (1999) apud Costa, Mól e Azevedo (2015). A importância de se falar em
formação de professores é uma retórica proferida na área da educação, nos discursos políticos e até nos
documentos de especialistas das organizações internacionais, que destacam o papel do professor na construção
da sociedade do futuro. O papel do educador ganha outras atribuições que vão além da proposta de letramento,
alfabetização e disseminação do conhecimento de uma área em especifico. Para tal, romper essa tese da super
―especialização‖ e admitir o conceito de interdisciplinaridade que será tida como base para a execução da
proposta do PIBID, e por consequência, os estudantes da educação básica poderão ser atendidos com maior
qualidade, no que diz respeito a proposta educativa no processo de ensino e aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados bibliográficos apontam que a formação se dá por meio de um processo contínuo e perpassa os
limites da graduação. Sendo possível verificar que o Programa Institucional de Iniciação à Docência- Pibid
contribui de maneira significativa para os bolsistas das áreas das licenciaturas, levando a uma inserção inicial
dos mesmos ao cotidiano do profissional docente, além do incentivo à interdisciplinaridade, demonstrando a
relevância do Pibid para a formação de história de vida pessoal e profissional, a partir da execução de suas
propostas.
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INTRODUÇÃO
A tipagem sanguínea é um teste feito para determinar o tipo de sangue da pessoa. Este teste é essencial
quando alguém precisa de transfusão de sangue ou pretende doar sangue. Nem todos os tipos sanguíneos são
compatíveis, neste caso é de grande importância que saibamos nosso tipo sanguíneo, para que na hora da
transfusão, o corpo do receptor não produza anticorpos que ataquem o sangue do doador. (Brian Krans, 2012).
Desta forma, foram trabalhados conceitos genéticos de genes e alelos, características recessivas e
dominantes, genótipos homozigotos e heterozigotos de uma forma contextualizada e prática que poderá ser
aplicada no ensino de Genética (FAVARETTO, 2016). Para isso, foram utilizadas características fenotípicas
clássicas, onde os alunos puderam se aproximar daquilo que é perceptível entre si, entre os colegas e entre os
familiares.
Esse projeto teve como objetivo promover uma oficina de práticas de genética para alunos do programa
de iniciação à docência (PIBID/CAPES) da UPE Campus Garanhuns.

METODOLOGIA
O desenvolvimento desse treinamento prático envolveu 09 alunos do PIBID, onde inicialmente foram
apresentados conceitos básicos de Genética. Em seguida, foram apresentadas algumas características
fenotípicas, bem como sua forma de análise (presença ou ausência) e interpretação (dominante ou recessivo)
(MCDONALD,2011). Por fim, foi realizada a tipagem para detecção do tipo sanguíneo (ABO e Rh), utilizando
anticorpos monoclonais anti-A, anti-B e anti-D (DiaClon®, Bio-Rad).

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise fenotípica, foi avaliada: presença ou não de bico de viúva, o lóbulo da orelha solto ou preso,
o queixo fendido ou não, presença ou ausência de covinha na bochecha, capacidade de dobrar a língua em ―U‖,
aspecto do cerume do ouvido (amarelado e úmido ou acinzentado e floculento), presença ou ausência de sardas,
presença ou ausência de queiro (3º molar), além de sensibilidade ou não ao (phenylthiocarbamide) PTC
(MCDONALD, 2011) (Tabela 1).

TABELA 1 - Características fenotípicas analisadas durante a oficina, ilustrando seus possíveis genótipos.
Caractere

Fenótipo

Genótipo

Covinha na bochecha

Presente

AA, Aa

Ausente

aa

0
9

Língua dobrada em U

Lóbulo da orelha

Bico de viúva

Queixo fendido

Sardas

Cerume no ouvido

Fator Rh

Tipo sanguíneo

Consegue

BB, Bb

5

Não consegue

bb

2

Solto

CC, Cc

5

Preso

cc

3

Presente

DD, Dd

1

Ausente

dd

8

Presente

EE, Ee

Ausente

ee

7

Presente

FF, Ff

0

Ausente

ff

9

Amarela, pegajosa e úmida

GG, Gg

9

Cinza, quebradiça e seca

gg

0

Positivo (Rh+)

HH, Hh

8

Negativo (Rh-)

hh

1

Tipo A

IAIA, IAi

2
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Dente queiro (siso ou 3° molar)

Sensibilidade ao PTC

Tipo B

IBIB, IBi

0

Tipo AB

IAIB

0

Tipo O

ii

7

Ausente

PP, Pp

1

Presente

pp

5

Sensível

TT, Tt

4

Insensível

tt

4

Segundo McDonald (2011) algumas das características podem ser usadas em práticas de sala de aula de
forma lúdica, porém não há comprovação científica de que realmente possuam um padrão de herança
monogênico.
O resultado da tipagem foi analisado em temperatura ambiente, instantes após a montagem das lâminas,
no qual a reação positiva era indicada pela aglutinação das hemácias.
Dos 09 alunos PIBID testados (Figura 1), 06 apresentam o tipo O+, 02 apresentaram o tipo A+ e 01
apresentou o tipo O-. As frequências alélicas dentro do grupo foram calculadas como demonstração prática,
apesar de não ter significância estatística, onde foi obtido 0,12 para o alelo IA; 0 para o alelo IB; 0,88 para o alelo
i. Já para o alelo D (Rh+) a frequência alélica foi de 0,529 e 0,471 para o alelo d (Rh-).

FIGURA 1. participantes e alunos que ministraram a oficina.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Todos os presentes foram devidamente informados e capacitados para transmitir os conhecimentos sobre
a influência genética em características fenotípicas, além da doação e receptibilidade de sangue baseado nos
tipos sanguíneos, bem como sobre o estado atual do banco do HEMOPE e suas devidas necessidades de
reposição.
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INTRODUÇÃO
A Educação tem um papel essencial no desenvolvimento e crescimento da pessoa como um todo, seja
em relação ao comportamento perante a sociedade, ou a vida profissional. No entanto, nem somente os
profissionais da educação e as instituições escolares são responsáveis por este processo, mas também a família,
a comunidade e o estado têm papel importante na construção do desenvolvimento desse alunado.
Segundo Soares, Arco-Verde e Baibich (2004), no Brasil, uma grande parte da população necessita de
atenção tanto em termos educacionais como no social e econômico. Quando se fala em educação especial para
superdotados/talentosos, o assunto pode gerar certa polêmica, já que estes são tidos como seres privilegiados
por natureza. Porém, o compromisso do educador com esses alunos deve ser o mesmo com todos os outros,
respeitando as suas diferenças e usando uma metodologia que atenda as necessidades individuais, suas
limitações e que lhes permita desenvolver seus pontos fortes.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina o atendimento especial para alunos superdotados e
talentosos, porém não esclarece como o profissional deve agir e qual seria a metodologia a ser seguida. Isso deve ser
feito à medida que a relação no processo de ensino-aprendizagem se desenvolve, cabendo ao docente identificar as
habilidades e especificidades para lidar dar com esses alunos.
O presente trabalho tem como objetivos: analisar as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas com
estudantes superdotados/talentosos; conhecer quais as principais características que definem esses alunos e encontrar
estratégias de ensino de ciências e/ou biologia que atenda as necessidades e habilidades individuais no processo de
aprendizagem desses alunos.

METODOLOGIA
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O presente trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica que, segundo Gil (2008, p.50),
―é desenvolvida a partir de material já, elaborado, constituído de livros e artigos científicos‖ nas plataformas de
pesquisas: Google Acadêmico e Scielo, utilizando das seguintes palavras-chaves: Educação para superdotados e
talentosos e metodologias para o ensino de talentosos e superdotados, com o propósito de elencar possíveis
técnicas e métodos didáticos que proporcionam uma melhor aprendizagem e desenvolvimento das habilidades
dos estudantes superdotados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a pesquisa realizada para que o processo de ensino aprendizagem seja realmente eficaz,
faz-se necessário primeiramente realizar o diagnóstico prévio de quais são as habilidades de cada sujeito.
Posteriormente, cabe aos professores propor atividades que valorizem as especificidades de cada indivíduo. No
entanto, para o processo de ensino-aprendizagem é indispensável o emprego de metodologias, que auxiliem na
interação destes alunos no contexto escolar. Dentre as atitudes que possibilitam a inserção, a partir da revisão
bibliográfica foi possível listar:
Atividades curriculares organizadas na própria escola – onde podem ser realizadas com a intenção de
ocupar os alunos mais capazes por meio de alternativas de cursos como de arte, clubes de ciências, esportes ou
ainda através de monitoria de colegas.
Sala de recursos – que pode ser entendido com o objetivo que visa dar oportunidade de convivência entre os
alunos superdotados, sendo orientados por um professor a fim de atender cada criança de acordo com seus
interesses e potencial.
Modelo de Enriquecimento Curricular – Trata-se de um plano apoiado em vários anos de investigação
destinado a identificar altos níveis de potencial nas habilidades, interesses e estilos de aprendizagem dos alunos,
além de estimulação de tais potencialidades. Centro de Desenvolvimento do Potencial e do
Talento (CEDET). Que age como um espaço de apoio, complementação e suplementação educacional ao aluno
com altas habilidades, matriculado em escolas públicas ou particulares, com ações voltadas para a identificação
e recrutamento dos alunos, pela observação direta dos professores, reavaliação pelas equipes técnicas da escola
e do CEDET, além de atendimento especializado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alunos com características de Talentosos ou Superdotados necessitam de apoio para desenvolver suas
potencialidades, o que exige o oferecimento de oportunidades para expressar e aprimorar as habilidades.
O atendimento especializado nas escolas cumpre uma função extremamente importante: o de
conscientizar as pessoas com altas habilidades e superdotação do valor de seus traços e peculiaridades, para que
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elas lutem por seu pleno desenvolvimento e por seu engajamento no grupo social, e para que desejem
compartilhar os frutos da sua habilidade com seus companheiros de vida.
Entretanto, para atender as necessidades educacionais destes indivíduos, o professor precisa ser capaz de
identificar tais características. Neste sentido, fica claro que a formação docente se faz necessária, contudo, não
suficiente, pois existe ainda a demanda por um olhar atento, que leve o professor a conhecer seu aluno,
considerar seu contexto e livrar-se das imagens estereotipadas.
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INTRODUÇÃO
De acordo com o Conselho Internacional de Oftalmologia (2002) a definição de cegueira ou chamada
tecnicamente de amaurose é a perda total de visão e para condições nas quais os indivíduos precisam contar
predominantemente com habilidades de substituição da visão, podendo ser adquirido ou congênito. Nuernberg
(2008) pautado em Vigotski afirma que na presença de uma deficiência surgem vias alternativas de
desenvolvimento que seguem a direção da compensação social das limitações impostas por essa condição, ou
seja, ainda que falte um sentido existem outros tantos que visam não substituir aquele que falta, mas permitir
outros meios de que o indivíduo seja inserido e consiga interagir com a sociedade.
A inclusão social pode ser considerada como a forma de participação do cidadão em uma sociedade,
com os mesmos direitos e deveres inclusos na mesma. Para Martine (1990) uma sociedade democrática é
idealizada, mas é evidente que este cenário ideal não existe em nenhuma parte do mundo, visto que, o modelo
de cidadania muda de uma sociedade para outra e numa mesma sociedade. Sendo assim, abre-se espaço para as
organizações e associações representantes dos diversos grupos e segmentos sociais. Segundo o Programa de
Ação Mundial para Pessoas Deficientes da ONU (1982) ―Em grande medida é o meio que desenha o efeito de
uma deficiência ou de uma incapacidade sobre a vida cotidiana da pessoa. A pessoa ver-se destinada a invalidez
quando lhe são negadas as possibilidades que lhe dispõe.‖
Com isso, ela tem como perspectivas que as pessoas com deficiência sejam consideradas cidadãs
possuidoras de direitos e deveres, participantes e construtoras da sociedade. No Brasil, Segundo Pinheiro (1997)
as lutas dos diversos movimentos sociais organizados em prol da condição de sujeitos de sua vontade e de seus
direitos de pessoas portadores de deficiência remetem-se a menos de três décadas.
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A educação inclusiva é entendida como uma ação que visa garantir o direito de todos os alunos
de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação (BRASIL, 2008, p.1). Nesse
sentido a escola pode auxiliar a enfrentar as dificuldades impostas pela deficiência visual e ser um espaço onde
seja possível superar questões relacionadas a preconceitos, estigmas e mitos se seus integrantes discutirem e
analisarem tais questões (Gil, 2000).
As experiências dos indivíduos podem ser diminuídas, já que a maioria das informações na
sociedade necessita da visão para serem acessadas. Porém, como afirma Vigotski (1989), as dificuldades
derivadas do defeito, originam estímulos para a formação de outras formas de funcionamento e estes provêm
das relações sociais, das necessidades, dos motivos e da vontade individual.
A Educação Inclusiva também visa incluir segmentos sociais que estão excluídos de alguma forma. No
Brasil, ela tem um maior embasamento a partir da Declaração de Salamanca, onde consta que ―Toda criança
tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de
aprendizagem‖ (UNESCO, 1994).
No ambiente escolar existem diferentes estudantes com diferentes especificidades e que precisam ser
atendidos e acompanhados da melhor forma possível para que o mesmo tenha excelente rendimento e um
desenvolvimento holístico. Pensando nisso é necessário desenvolver técnicas que auxiliem no processo de
ensino aprendizagem desses estudantes e superação dos obstáculos colocados pela deficiência.
Voltado à inclusão dos deficientes visuais, foram desenvolvidos softwares de leitura de tela que
transformam informações visuais de computadores em áudio. Por meio deste tipo de software, os deficientes
visuais conseguem navegar na internet e utilizar diferentes programas e aplicações. Já que o software de leitura
de tela traduz as informações mostradas na tela do computador em material sonoro, indicando o que é mostrado
no PC e avisando o usuário sobre suas interações e ações no ambiente.
Ao se tornar um espaço de inclusão, a escola promove trocas enriquecedoras para toda a equipe escolar,
incluindo os alunos e suas famílias. Para que tal objetivo seja alcançado é necessário que o educador trace
meios de ação junto ao educando a fim de saber como ele percebe, age, pensa, fala e sente. O deficiente visual
percebe a realidade que está a sua volta por meio de seu corpo, na sua maneira própria de ter contato com o
mundo que o cerca.
Neste sentido, este trabalho tem como principal objetivo fornecer ao
professor de biologia suportes de como trabalhar com o conteúdo citologia
especialmente com estudantes com deficiência visual por meio da
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confecção de um protótipo celular com materiais simples de serem manuseados, confeccionados e obtidos.
METODOLOGIA
Em uma aula de 1 ano EM sobre organelas vai ser utilizado isopor, papelão, tinta, cola e lápis, e nesta
será feito, com o auxílio de um molde, o formato de cada organela que está presente na célula e explicada a
função da respectiva organela junto com a mesma feita com os materiais citados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sabemos que o processo de ensino aprendizagem para as pessoas com deficiência visual se difere do
processo de ensino aprendizagem de uma pessoa que não possui essa deficiência, a metodologia pensada foi de
usar materiais palpáveis para a melhor análise e compreensão do assunto ensinado. Ao final, esperasse que o
discente ouça a explicação e associe com o modelo da respectiva organela, que facilitará o seu aprendizado,
sobre o assunto abordado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Esta prática seria realizada não apenas com o discente que apresenta deficiência visual, mas com todos os
discentes da turma, para que assim pudesse considerar a aula como inclusiva, onde todos teriam ao seu dispor o
mesmo conteúdo e material.
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INTRODUÇÃO
Estudos realizados no LQIT (Laboratório de Química e Inovação Terapêutica/UFPE) mostraram novas
séries de agentes intercalantes com capacidade de se inserir entre as camadas de pares de bases dos ácidos
nucleicos, deformando a dupla hélice e impedindo a replicação e transcrição. Trata-se de derivados
tiazacridínicos e imidazacridínicos, cujas propriedades intercaladoras do DNA foram elucidadas por
monitoramento de modificações espectroscópicas em UV-vis, por emissão fluorescente e dicroísmo circular na
presença e ausência de DNA de timo bovino (ctDNA). Efeitos hipocrômico e hipercrômico foram indicadores
da interação entre derivados de acridina e ctDNA com constantes de ligação na faixa de 104. Os derivados
tiazacridínicos e imidazacridínicos demonstraram baixa atividade inibidora topoisomerase tipo I (LAFAYETTE
et al., 2013). Recentemente, trabalho feito com novos derivados acridina-tiossemicarbazonas revelou que esses
derivados interagem in vitro com ctDNA além de apresentarem atividade antiproliferativa. As constantes de
ligação entre derivados-ctDNA situaram-se na faixa de 1.74 × 104 até 1.0 × 106 M-1. Além disso, a fluorescência
emitida pelos compostos foi alterada após o contato com ctDNA. Não houve correlação entre atividade
antiproliferativa e ligação com o DNA, mas os resultados sugerem que ligação ao DNA pode estar envolvida no
mecanismo da atividade biológica (ALMEIDA et al., 2015).
Na busca por moléculas mais específicas para o câncer e menos agressivas para o paciente, Almeida et
al. (2016) sintetizaram e avaliaram as propriedades biológicas de novos derivados espiro-acridina. O ensaio
antiproliferativo com AMTAC-02 visualizado indicaram concentração em micromolar capaz de inibir 50% e
100% do crescimento celular tumoral. O AMTAC-02 mostrou-se mais ativo contra linhagens de melanoma e
cólon, com valores de TGI (concentração para inibição total do crescimento) 8.49 e 19.9 µM. Com relação aos
valores de IG50, o AMTAC-02 mostrou-se ativo em baixas concentrações (< 6 µM, exceto ovário) contra o
painel utilizado. Esse derivado de acridina mostrou afinidade pelo ctDNA in vitro, no entanto, essa ligação foi
menor que aquela observada para o brometo de etídio, um intercalador clássico. Teste de inibição da atividade
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topoisomerase elucidou que o AMTAC-02 possui atividade inibidora da topoisomerase tipo II humana, mas
não topoisomerase tipo I (ALMEIDA, 2016). Baseado nesse contexto, o presente trabalho visa aprofundar os
estudos sobre os mecanismos antitumorais de novos derivados espiro-acridina por meio de avaliações das
interações in vitro com albumina bovina, com objetivo de avaliar a interação entre a proteína albumina bovina e
os derivados espiro-acridina. Como também obter os derivados espiro-acridina AMTAC-01 e AMTAC-02,
analisar a interação destes derivados com albumina bovina por meio de espectroscopia de absorção em UVvisível, emissão fluorescente e dicroísmo circular e determinar a afinidade de ligação proteína-derivado de
acridina por meio da constante de supressão fluorescente e alterações na estrutura tridimensional da proteína.

METODOLOGIA
Os derivados espiro-acridinas serão obtidos conforme descrito por Almeida et al. (2016). Serão
preparadas soluções dos derivados na concentração de 1 mM. A partir desta, são preparadas soluções diluídas
com concentrações de 10, 25, 50 e 100 µM em tampão Tris-HCl (0,001 M e pH 7.6) e analisados em aparelho
espectrofotômetro Ultraspec 3000 PRO por varredura de 200-900 nm, usando cubeta de quartzo com 1 cm
caminho óptico, à 20° C. A partir dos valores de absorção são determinados as concentrações de análises com a
albumina (Sigma). A concentração do composto químico utilizada neste teste será aquela em que o pico
máximo de absorção não exceda intensidade de 1 unidade arbitrária. Caso os compostos produzidos apresentem
mais de um pico de absorção, a escolha da faixa a ser analisada levará em consideração o isolamento de picos
de substâncias interferentes. Neste caso, a faixa escolhida deve estar distante dos comprimentos de onda nos
quais ocorre absorção de proteína, ou seja, em 280 nm. A análise dos dados será realizada segundo Almeida et
al. (2015).
Para confirmação da interação entre compostos químicos e proteína será utilizada a espectroscopia de
fluorescência. Medidas de fluorescência dos compostos serão realizadas em espectrofluorímetro Agilent
Technologies Cary Eclipse Fluorescence utilizando uma cubeta de quartzo de 1 cm de caminho óptico.
Inicialmente, o comprimento de onda de absorção máximo detectado na espectroscopia de absorção será
utilizado como comprimento de onda de excitação, obtendo-se os espectros de emissão dos compostos testados.
Posteriormente, serão obtidos os espectros de excitação por fixação da emissão por varredura na faixa de
comprimento de onda selecionada, confirmando assim o pico de excitação. Depois de determinar os picos de
excitação, emissão, bem como a concentração adequada para a espectroscopia de fluorescência, serão obtidos os
espectros de fluorescência dos compostos químicos em concentração fixa expostos a variadas concentrações de
ctDNA. A diminuição, aumento, ou deslocamento do máximo de emissão será confirmatório da interação entre
DNA e composto químico produzido. A constante de supressão fluorescente que indica a força de interação
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entre proteína e derivado será obtida por meio da equação de Stern-Volmer (KSV): F0/F = 1 + KSV[Q]
(LAKOWICZ, 2006).
O dicroísmo circular (DC) é um método espectroscópico que se baseia na capacidade de absorção das
moléculas expostas a duas luzes polarizadas de igual intensidade (WOODY, 1995). Os espectros de CD são
uma ferramenta útil e poderosa para determinar a conformação de biomacromoléculas, a partir do diagnóstico
das alterações na morfologia do DNA ou proteína durante a interação com compostos químicos (GARBETT et
al., 2007; KESSENBROCK e GROTH, 2017). Para corroborar com os resultados de espectroscopia de absorção
e fluorescência dos complexos DNA ou BSA-derivados de acridina serão realizadas análises de DC serão
realizadas conforme descrito em LAFAYETTE et al. (2013). As medidas serão obtidas por meio de varredura
numa velocidade de 200 nm, com intervalos de 0.1nm numa cubeta de quartz com caminho óptico de 1 cm,
temperatura 20 ºC. As concentrações das biomoléculas serão fixadas em 100 μM enquanto variam-se as
concentrações dos derivados (0-100 μM) em tampão Tris-HCL (pH 7.6, 10 mM). O tampão será o branco em
todas as análises.

RESULTADOS ESPERADOS
Os testes já foram iniciados. Os derivados espiroacridinas foram obtidos com sucesso. As análises por
espectrofotometria foram iniciadas. Espera-se com a continuidade dos experimentos que seja elucidado o
mecanismo de interação entre proteína ou DNA-derivados de espiro-acridina por meio das análises de
espectroscopia de absorção, fluorescência e dicroísmo circular. Para a instituição executora, o resultado desta
proposta será primariamente o estímulo a descentralização do desenvolvimento da pesquisa, conduzindo a uma
expansão científica nas unidades do interior do Estado de Pernambuco, visto que a UPE Garanhuns está na fase
embrionária da pesquisa.
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Científico e Tecnológico (CNPq).
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Introdução
O ser humano criou um fascínio por todos os seres vivos que o rodeiam, e desde muito cedo tentou
capturá-los e mantê-los (Kisling, 2000). Ao analisarmos as espécies que mais se destacam entre os praticantes
de aquarismo, em um ranking das três espécies comumente relacionadas a criação, podemos destacar kinguio
(Carassius auratus), o betta (Bettas plendens) e o guppy (Poecilia reticulata), as espécies se destacam
principalmente pela coloração, manejo facilitado por apresentar Ph neutro e tamanhos que variam de 5 cm a 30
cm.
O hobby da aquariofilia é praticado por milhões de pessoas em todo o mundo, gerando um mercado
muito lucrativo, a popularização dos peixes ornamentais no Brasil vem se disseminando, o que antes era uma
prática apenas de países do reino unido e asiáticos começou então a se popularizar entre países desenvolvidos e
subdesenvolvidos. Os organismos produzidos em cativeiro por meio de aquacultura e piscicultura apresenta um
melhor desenvolvimento para fins de aquariofilia e encontram-se melhores adaptados a viver neste meio,
comparativamente aos selvagens.
Outros peixes que divergem do comum estão sendo disseminados na pratica, como: aruaná
(Osteoglossum bicirrhosum) e pangassius (Pangasius hypophthalmus), espécies que podem chegar
até 90,0 centímetros e 6,0kg (WORLD WIDE WEB. 2017), são espécies procuradas por praticantes
que optam por introduzir estes organismos além dos aquários, em tanques e lagos.
Quando consideramos que não somente peixes são usados em aquários e lagos, é fundamental elaborar
uma definição que também considere os mais de 20 milhões de organismos de invertebrados que são
comercializados anualmente como ornamentais (Wabnitz, 2003). Podemos citar a presença de moluscos e
crustáceos, como outros principais organismos dentro do aquarismo e que também se destacam como OAO,
animais que para muitos aquaristas representam uma grande importância ecológica dentro do aquário e vem se
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destacando na procura pela criação, pois apresentam um desenvolvimento harmônico com peixes, e os mesmos
desenvolvem alguns hábitos de limpeza e absorção de impurezas presentes na água.

Metodologia
O presente estudo foi realizado por meio de levantamento de revisão bibliográfica, que
abordassem dados e estatísticas sobre peixes ornamentais, fazendo uma busca em sites e revistas
para analisar os artigos e fontes mais confiáveis e com dados que pudessem ser de fácil acesso e
informativo, com intuito de atualizar informações básicas sobre comercio/compra e venda de OAO..
Selecionando as espécies que mais apresentam desenvoltura no ramo ornamental, os dados abordaram
de maneira geral o desempenho das espécies que mais chamam atenção para os produtores. A fim de detalhar os
resultados esperados foi realizada uma pesquisa com criadores e praticantes do aquarismo por meios digitais e
em um pequeno grupo de aquaristas da cidade de Garanhuns-PE e algumas perguntas subjetivas para saber as
principais dificuldades de se manter um aquário (variando de 10L a 150L), e questionar as espécies que criavam
por hobby, principais manejos dentro do aquarismo e outros.
Resultados e Discussão
Segundo a FOB (Free On Board, empresa de translocação pagamento de frete no transporte
marítimo de mercadorias) as espécies mais cultivadas são as brevemente citadas no início como
principais e multicoloridas, tais como: betta, Espada (Xiphophorus helleri), Platy (X. maculatus),
Molinésia (Poeciliala tripinna), Tricogaster (Trichogaster leeri), Colisa (Colisa laila) e kinguios.
Exibindo comparativos entre os anos de 2000 e 2014 podemos ver um grande crescimento na
área da aquicultura, numa produção que antes era composta basicamente apenas pela captura e
pouca piscicultura. Em 2014 ocorreu um crescimento de 389.353 toneladas em relação a produção
de organismos aquáticos (peixes, crustáceos, moluscos e outros), relacionado com o ano 2000
(FAO. S/D)
Tabela. 1. Produção mundial de pesca, por captação e aquicultura, para o Brasil em 2000 de acordo com a (FAO, 2000.)
Peixes, crustáceos, moluscos e outros (toneladas)
País

Captura

Aquicultura

Total

Brasil

666.846

172.450

839.296

Tabela. 2.Produção mundial de pesca, por captação e aquicultura, para o Brasil em 2014 de acordo com a (FAO, 2014).
Peixes, crustáceos, moluscos e outros (toneladas)
País

Captura

Aquicultura

Total

Brasil

767.026

561.803

1.328.829

Tabela. 3 Pesquisa no município de Garanhuns com 12 pessoas que possuem e praticam aquarismo.
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Perguntas

Sim

Não

Tem dificuldades com manutenções de aquários no inverno?

8/12

2/12

Já possuíram algum Kinguio, Guppy ou Betta?

12/12

0/12

Já tiveram problemas com TPA (troca parcial de água)?

9/12

1/12

Possui mais de 1 (um) aquário?

6/12

6/12

Criam outros OAO além de peixes?

9/12

3/12

Seus OAO já se reproduziram?

12/12

0/12

Atualmente, poucas são as espécies que movimentam o mercado de organismos ornamentais
provenientes de produção em cativeiro, sendo necessário recorrer às zonas de recife de coral quando
relacionado a OAO marinhos e pescas quantitativas em ambiente de agua doce e mangues para suprimir as
necessidades de comercialização.

Conclusão
Os organismos aquáticos ornamentais em geral exigem conhecimento prévio de cada espécie e um
equipamento básico de início para cultivo e produção econômica, o investimento na aquarismo é detalhado, pois
os recursos básicos que irá proporcionar uma vida adequada para os organismos. O aquarismo como hobby
cresce no Brasil com o passar do tempo e crescimento do comercio na área.
Para que a aquacultura seja uma alternativa à diminuição ou até mesmo à eliminação da pesca destrutiva
que se abate sobre os ecossistemas selvagens, esta tem de ser economicamente e tecnologicamente viável
(Pomeroy e Balboa, 2004). O aquarismo se destaca por ser um hobby que muitas das vezes têm um custo mais
alto, porém parte dos criadores afirma que vale a pena a manutenção e gastos com o mesmo, e que a tendência
de possuir outros aquários com outro tipo de fauna/flora faz com que reforce o gosto pela pratica. Muitos dos
praticantes percebem o custo crescente entre os materiais necessários para se ter um aquário e também na hora
de adquirir algumas espécies, porem sabemos que em algumas etapas do ano a produção pode cair e outras
etapas podem aumentar, ocorrendo assim um fluxo variável de preço dos organismos.
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INTRODUÇÃO
A bactéria Staphylococcus aureus é o principal agente causador da mastite infecciosa bovina e
responsável por grandes perdas na indústria leiteira, por alterar a qualidade e a produção de leite (OTE et al.,
2011). Populações naturais de S. aureus apresentam uma grande variação no conteúdo genômico, levando ao
surgimento de perfis sazonais e epidemiologicamente distintos em uma comunidade, rebanho ou região
(COSTA et al., 2012).
O gene MASP-2, presente nos bovinos e outros vertebrados, codifica a serina protease associada à
lectina ligadora de manose. Evidências indicam que alguns polimorfismos no gene MASP-2 estão associados a
falhas na eficiência de ligação à proteína ligadora de manose (MBL), resultando em uma maior susceptibilidade
do hospedeiro às infecções bacterianas (THIEL et al., 2009).
O leite e derivados produzidos na região do Agreste Meridional e Central - conhecidos como a bacia
leiteira de Pernambuco - abastecem todo o Estado e atingem um grande contingente de consumidores. Conhecer
e controlar os fatores imunológicos e microbiológicos que levam ao desenvolvimento da mastite infecciosa
pode garantir uma produção leiteira de maior qualidade e minimizar os riscos para a saúde dos consumidores.
Esse projeto tem como objetivo correlacionar os fatores de virulência de S. aureus isolados de leite
bovino com o perfil imunogenético de rebanhos na bacia leiteira do Agreste Meridional de Pernambuco.

METODOLOGIA
Inicialmente, foi realizado um mapeamento do gado leiteiro da região Agreste Meridional de
Pernambuco. A partir de amostragem aleatória, 15 propriedades foram selecionadas para o estudo. Durante a
ordenha habitual, as amostras de leite foram coletadas em tubos estéreis e acondicionadas em caixas
refrigeradas (4°C). Os tubos foram encaminhados ao Laboratório de Biotecnologia da UPE Campus Garanhuns
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para análise microbiológica e isolamento de Staphylococcus aureus. Paralelamente, uma alíquota do leite foi
encaminhada para o Laboratório de Biologia Celular e Molecular da mesma instituição, para extração de DNA
bovino.
No isolamento da bactéria S. aureus as amostras de leite são semeadas em meio seletivo (Ágar Manitol
Salgado), onde as colônias amareladas foram submetidas aos seguintes testes bioquímicos de acordo com
National Mastitis Council (1999): produção de coagulase livre, catalase, acetoína, fermentação de
maltose/trealose e termonuclease (Figura 1).
FIGURA 1 – Testes bioquímicos para isolamento de Staphylococcus aureus

1- Crescimento em Ágar Manitol Salgado; 2- Coagulase; 3- Acetoina; 4- Catalase; 5- Fermentação de Maltose; 6- Fermentação de
Trealose; 7- Termonuclease.

Após identificação, os isolados de S. aureus foram submetidos à extração de DNA. Seguindo o
protocolo descrito por Sambrook e Russel (2001), com modificações: além da lise química (SDS), as células
foram submetidas à lise mecânica (pérolas de vidro). Para purificação do DNA, utilizou-se fenol-clorofórmio
isoamílico (25:24:1). O DNA foi precipitado em etanol-isopropanol (1:1). Por fim, o DNA foi ressuspendido
em água ultrapura, visualizado em gel de agarose 1,0 % e quantificado em espectrofotômetro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os quatro meses de pesquisa, até o momento, foram analisados 05 rebanhos, pertencentes a
Brejão (02), Caetés (02) e Paranatama (01). Dentre eles, apenas dois rebanhos (Brejão e Paranatama)
apresentam S. aureus nas amostras de leite bovino. No total, foram obtidas 04 cepas de S. aureus, cujo material
genético foi extraído para futura detecção por PCR de fatores de virulência.
Simultaneamente, para cada rebanho, amostras de DNA bovino (com e sem infecção intramamária)
foram coletadas para futura avaliação do polimorfismo do gene MASP-2 (Figura 2).
FIGURA 2 – Extração do DNA bovino de rebanhos do Agreste Meridional de Pernambuco.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Apesar de ser um trabalho em fase inicial, já foi possível a consolidação de um banco de DNA dos
bovinos, assim como a construção de uma bacterioteca criopreservada de S. aureus provenientes de amostras
lácteas. A realização da análise comparativa, objetivo principal desse trabalho, gera um estímulo para o
estabelecimento de medidas que garantam uma melhoria na produção e na qualidade do rebanho leiteiro na
região.
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INTRODUÇÃO
As topoisomerases são enzimas que controlam o enovelamento e o desenovelamento do DNA.
São essenciais durante a transcrição e replicação. Na transcrição elas atuam separando temporariamente
as fitas da dupla hélice de DNA, já na replicação elas separaram definitivamente as fitas de DNA. As
topoisomerase são divididas em duas classes, tipo I (topo I) e tipo II (topo II), que cortam uma ou ambas
as fitas do DNA, respectivamente. Os inibidores de topoisomerase estão entre os fármacos mais efetivos
utilizados como anticâncer e antibacteriano (EHMANN e LAHIRI, 2014; POMMIER et al., 2010).
Historicamente, mAMSA foi o primeiro fármaco com atividade veneno topo II. Esse derivado de
acridina apresenta um duplo mecanismo de ação compreendido: intercalador do DNA e inibidor topo II
(KETRON et al., 2012). mAMSA é ativa no tratamento de leucemias agudas e linfomas, mas é ineficaz
para o tumores sólidos. Nessa perspectiva, novos derivados acridina-tiazolidina foram sintetizados por
Barros et al. (2012) pelo acoplamento do anel acridina ao núcleo tiazolidina. As tiazacridinas
interagiram in vitro com DNA dupla fita e exibiram boa atividade contra células de carcinoma de cólon
e glioblastoma. Interação de proteína-droga é extremamente importante para farmacocinética e
farmacodinâmica. A interação com proteínas plasmáticas, bem como determinação da lipofilicidade dos
compostos é indispensável no desenvolvimento e descoberta de novas drogas. Essas propriedades
determinam se um composto apresenta uma farmacocinética adequada de absorção, distribuição,
potência, excreção e toxicidade (POMMIER, 2013). Visto que as características de ligação do composto
com proteína são essenciais para o entendimento da eficácia farmacológica e para atividade biológica
final, este trabalho visou avaliar a interação pelos derivados de acridina-tiossemicarbazona fenil (LT-26)
e naftil (LT-29) substituídos com a albumina bovina e atividade inibitória topo II humana in vitro.
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METODOLOGIA
Os derivados de acridina LT-26 e LT-29 foram obtidos conforme descrito por Almeida et al. (2015). A
interação entre os derivados de acridina com albumina sérica bovina (BSA) foi estudada por meio de
espectroscopia UV-Vis em espectrofotômetro GEHAKA- 340 por varredura de 200- 900 nm, usando
cubeta de quartzo com 1 cm caminho óptico, à 20° C. A interação foi avaliada com o composto na
concentração de 25 µM e BSA em diferentes concentrações (10, 20, 40, 60, 80 e 100 µM). Para
confirmação da interação entre compostos químicos e proteína foi utilizada a espectroscopia de
fluorescência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Interação com soroalbumina bovina (BSA)
Os espectros de absorção dos derivados confirmaram que todos os compostos estudados
apresentam bandas de absorção na região de 300-500 nm, dados corroborados pela literatura
(ALMEIDA et al., 2015). A avaliação do perfil de absorção dos derivados na presença da albumina
confirmou a interação entre proteína-composto. Os espectros de absorção dos compostos (25 μM), tanto
na ausência como na presença de BSA (10-100 μM), são apresentados na figura 1.
Figura 1. Espectro de absorção de LT-26 (A) e LT-29 (B), concentração 25 µM na ausência e presença
de concentrações crescentes de BSA (10- 100 µM).

Os espectros de absorção mostram que houve um efeito hipercrômico (aumento da absorção UVvis) para ambos os compostos na presença da BSA, com valores de constante de ligação composto-BSA
de 6.017 x 10⁵ e 2.38 x 104 M−1 para LT-26 e LT-29, respectivamente. Os resultados encontrados aqui
indicam que a atividade biológica dos derivados de acridina- tiossemicarbazona pode estar diretamente
relacionada à interação com proteínas plasmáticas e consequente biodistribuição. Os espectros de
emissão da BSA (10 μM) tanto na ausência como na presença dos compostos (2-12 μM) são
apresentados nas figuras 2. Os espectros de fluorescência
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mostram que para ambos os derivados houve uma supressão da fluorescência da albumina
provavelmente devido a uma desativação não fluorescente da energia absorvida durante o processo de
excitação. Esses resultados indicam a formação de complexo entre derivados de acridina e proteína.
Diante disso, implica-se que tanto um incremento quanto uma supressão indicam que houve uma
interação entre a BSA e os compostos.
Figura 2. Espectro de emissão da BSA (10 µM) na ausência e presença de diferentes concentrações
(2-12 µM) do LT-26 (A) e LT-29 (B).

4.2. Teste de inibição da Topoisomerase
A figura 3 apresenta os resultados da inibição da topo IIα humana. Os compostos testes inibiram
a atividade enzimática na mesma concentração do composto controle positivo, mAMSA. A inibição é
visualizada por meio da formação da banda do DNA pUC19 no formato superhelicoidal, banda não
visualizada na ausência dos compostos (Topo IIα + no drug). Além disso, é possível verificar que o Lt26 agiu como inibidor do tipo veneno e essa atividade é evidenciada pela formação da banda que
corresponde à banda do DNA linear.

Figura 3. Efeito do LT-26 e LT-29 sobre a religação do DNA mediada pela topo IIα humana: DNA
plasmidal pUC19 foi incubado por 30 min, à 37 ◦ C com 4 unidades da enzima na ausência (linha 2) ou
presença dos compostos testes ou controle positive, mAMSA, na concentração de 100 μM. Em seguida,
amostras do DNA foram separadas numa corrida de eletroforese em gel de agarose e corados com
brometo de etídio.
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CONCLUSÕES
Com os resultados obtidos, em relação à interação dos derivados de acridinatiossemicarbazona e a BSA, é possível concluir que houve interação provavelmente por
meio da formação do complexo entre a proteína e o composto, indicando que a atividade
biológica dos compostos estudados pode estar diretamente relacionada à interação com
proteínas plasmáticas, o que será estudado em testes posteriores. A interação BSAderivado de acridina foi identificada por meio de modificações da absorção UV-vis e
emissão fluorescente, cujos valores de ligação foram
6.017 x 10⁵ e 2.38 x 104 M−1 para LT-26 e LT-29, respectivamente. Quanto ao teste de
inibição da topoisomerase, os compostos testes foram ativos na concentração de 100 μM
indicando que ambos os derivados podem ser considerados promissores dada sua
atuação como inibidores topo IIα.
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INTRODUÇÃO
O Agreste Meridional de Pernambuco é considerado a bacia leiteira do estado,
abastecendo grande quantidade de consumidores, sendo necessários estudos aprofundados sobre
a sanidade do rebanho na região. A mastite bovina é uma doença infecciosa de fácil transmissão,
que compromete a qualidade do leite e derivados, gerando prejuízos à indústria leiteira. Dentre
os patógenos responsáveis pela infecção intramamária, destaca-se a bactéria Staphylococcus
aureus (BANDOCH, 2011). Cepas deste patógeno têm a capacidade de aderir e invadir células
mamárias, estabelecendo a doença, e ainda produzir enterotoxinas estafilocócicas (SE) ou
toxinas semelhantes às SE (SEl), responsáveis por surtos de intoxicação alimentar, causando
sérios riscos à saúde humana (ZANUTTO, 2015; OTTO, 2014).
Com isso, este projeto teve por objetivo analisar o perfil toxigênico de cepas de S. aureus
isoladas de queijo e leite produzidos e comercializados no Agreste Meridional de Pernambuco.
A partir desse estudo, poderão ser desenvolvidas medidas preventivas para melhoria na
qualidade do leite e derivados.

METODOLOGIA
Inicialmente foram coletadas amostras de queijo e leite oriundos de fazendas distintas e
comercializados na região. Além disso, foram coletadas cepas de Staphylococcus sp. isolados de
queijo e leite cru oriundos de propriedades rurais da região, cedidas pelo Centro Tecnológico de
Laticínios (CTLat/ITEP). Todas as amostras foram encaminhadas para o Laboratório de
Biotecnologia da UPE Campus Garanhuns, onde foram cultivadas em meio seletivo (Manitol
Salt Agar) e submetidas aos seguintes testes bioquímicos, de acordo com Krieg e Holt (1994):
catalase, acetoína, coagulase livre, fermentação da maltose/trealose, e termonuclease. A cepa
padrão S. aureus ATCC 25923 foi utilizada como controle positivo em todas as reações
bioquímicas e moleculares.
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Após identificação, os isolados de S. aureus foram submetidos à extração de DNA
seguindo o protocolo descrito por Sambrook e Russel (2001), onde, além da lise química (SDS),
as células foram submetidas à lise mecânica (pérolas de vidro). Utilizou-se fenol-clorofórmioálcool isoamílico (25:24:1) para purificação e etanol:isopropanol (1:1) para precipitação. Por
fim, o DNA foi ressuspendido em água ultrapura e quantificado em espectrofotômetro. Em
seguida, foram realizadas três PCRs independentes: uma para identificação molecular de S.
aureus (STEPÁN et al., 2001); outra para detecção do gene SEG e outra reação para detecção
do gene SEC (OTE et al., 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As amostras estudadas foram provenientes de 10 municípios, onde a maioria (~37.5%)
pertencia ao município de Venturosa/PE, (~12.5%) de Pedra, (~12.5%) de Paranatama, (~9.4%)
de Caetés, (~9.4%) de Garanhuns, (~6.3%) de Correntes, (~3.1%) de Buíque, (~3.1%) de
Cachoeirinha, (~3.1%) de Pesqueira, (~3.1%) de Brejão. Após realizar os testes bioquímicos,
foram identificados 32 isolados de S. aureus, (~46%) de leite e (~54%) de queijo.
Dos 32 isolados, 28 foram submetidos à análise molecular, onde foi possível identificar
por PCR que todas as amostras testadas possuíam o locus espécie-específico, com um amplicon
esperado de 826 pb (Figura 1AB), confirmando seu diagnóstico para S. aureus. Quanto à
detecção do gene SEG, além da ATCC 25923, apenas 2 amostras apresentaram o gene
(amostras 03 e 22) (Figura 1AB). Sendo estas amostras provenientes de Caetés e Venturosa,
respectivamente, ambas isoladas de queijo coalho. A toxina SEG é capaz de provocar quadros
de intoxicação alimentar, por induzir a síndrome gastroentérica (FERREIRA et al, 2014).
Mesmo havendo uma baixa prevalência do gene SEG entre os isolados da região, sua detecção
já representa um risco aos consumidores, especialmente de queijo coalho, que muitas vezes é
ingerido in natura.
Por outro lado, nenhuma amostra foi positiva para o gene SEC (Figura 1CD). O SEC
pertence à classe de enterotoxinas clássicas, juntamente com a SEA, SEB, SED e SEE, e são
responsáveis por surtos de intoxicação alimentar confirmados no mundo inteiro (KLOTZ et al,
2003); CARFORA, 2015). Apesar de ser importante epidemiologicamente, sua frequência é rara
em isolados de S. aureus. Assim, o resultado negativo pode ser considerado como favorável
para os consumidores de leite e queijo da região.
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Figura 1: Resultado da PCR espécie-específica (A e B), da PCR para o gene SEG (A e B) e da PCR para o gene
SEC (C e D) das 28 amostras de Staphylococcus aureus isoladas na região do Agreste Meridional de Pernambuco.

CONCLUSÃO
Em uma região com grande produção e comercialização do leite e derivados, a análise do
potencial toxigênico de S. aureus permitirá uma investigação sobre os riscos à saúde dos
consumidores, buscando formas mais efetivas no controle e vigilância dos produtos lácteos,
garantindo sua qualidade. Como continuidade do trabalho, outros genes SE e outros isolados
serão investigados e analisados, visando abranger uma grande proporção da comercialização na
região.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, M. A. 2008. Tipagem molecular e investigação dos genes toxigênicos em
Staphylococcus aureus isolados de amostras clínicas. Mestrado em Saúde Pública:
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES. P.
126.
BANDOCH P, MELO LS. Prevalência de mastite bovina por Staphylococcus aureus: uma
revisão bibliográfica. 2011 Publ. UEPG Biol. Health Sci., Ponta Grossa, v.17, 47-51.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

CARFORA, V., CAPRIOLI, A., MARRI, N., SAGRAFOLI, D., BOSELLI, C., GIACINTI, G.,
GIANGOLINI, G., SORBARA, L., DOTTARELLI, S., BATTISTI, A., AMATISTE, S. 2015.
Enterotoxin genes, enterotoxin production, and methicillin resistance in Staphylococcus aureus
isolated from milk and dairy products in Central Italy. Contents lists available at Science Direct
International Dairy Journal. Pag 12-15.
DIAS N.L., SILVA D.C.B.S., OLIVEIRA A.A., FONSECA J., SALES M.L., SILVA N. 2011.
Detecção dos genes de Staphylococcus aureus, enterotoxinas e de resistência à meticilina em
leite. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 63: 1547-1552.
FERREIRA, D. H., CARVALHO, M. G. X., NARDELLIM, J., SOUSA, F.G.C., OLIVEIRA,
C. J.B. 2014. Occurrence of enterotoxin-encoding genes in Staphylococcus aureus causing
mastitis in lactating goats. Pesq. Vet. Bras. P. 633-636.
KLOTZ, M., OPPER, S., HEEG, K., ZIMMERMANN, S. 2003. Detection of Staphylococcus
aureus Enterotoxins A to D by Real-Time Fluorescence PCR Assay. JOURNAL OF CLINICAL
MICROBIOLOGY, Oct. 2003, p. 4683–4687.
KHOODOO
KRIEG NR, HOLT JC. 1994. Bergey‘s Manual of Systematic Bacteriology. Baltimore:
Williams & Wilkins.
OTE, I., TAMINIAU B., DUPREZ J.N., DIZIER I., MAINIL J.G. Genotypic characterization
by polymerase chain reaction of Staphylococcus aureus isolates associated with bovine mastitis.
2011 Vet. Microbiol., v. 153, 285-292.
OTTO, M. Staphylococcus aureus toxins. 2014 Curr. Opin. Microbiol., v. 17, 32-37.
SAMBROOK J., RUSSEL D.W. Molecular cloning: a laboratory manual, 3. Ed., Cold Spring Harbor
Laboratory Press, New York: cshl, 2001.

STEPÁN J., PANTŮCEK R., RŮZICKOVÁ V., ROSYPAL S., HÁJEK V., DOSKAR J. 2001.
Identification of Staphylococcus aureus based on PCR amplification of species specific genomic
826 bp sequence derived from a common 44-kb Sma I restriction fragment. Mol Cell Probes 15:
249-257.
ZANUTTO, Mirella Rossitto. Capacidade de adesão, invasão e produção de enterotoxinas de
Staphylococcus aureus isolados de leite de vacas com mastite subclínica e leite humano de um
banco de leite. 2015. 93 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho, Instituto de Biociências de Botucatu, 2015.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X
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INTRODUÇÃO
Devido às grandes mudanças tecnológicas ocorridas na sociedade ao longo dos anos, as TICs
(Tecnologias da Informação e Comunicação) proporcionam estratégias de aprendizagem mais
refinadas, mediante seu uso pervasivo, seja em casa, trabalho, espaços abertos, entre outros.
Diante da grande evolução das TICs e sua aplicação na educação, uma das ferramentas e
provavelmente a mais utilizada no ensino a distância, o ambiente virtual de aprendizagem
possibilita a inovação no ensino, incluindo novas estratégias metodológicas e um novo meio de
aprendizagem, isso é possível devido a interação que ele possibilita através dos diversos
recursos e ferramentas pedagógicas disponíveis, dando autonomia ao educador e ao educando
no processo de ensino e aprendizagem.
Para isso, propomos o projeto EDUC ON: Educação Online,

uma plataforma

personalizada desenvolvida no AVA Moodle, que visa desenvolver e/ou melhorar a
aprendizagem sobre os conteúdos de ciências: Calor específico, Calor latente, Calor e a
dilatação dos corpos e Transmissão de calor, dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II da
Escola de Aplicação Profª Ivonita Alves Guerra, Campus Garanhuns-PE. Para motivar e
despertar a curiosidade dos alunos sobre os conteúdos, utilizamos recursos multimídias, visto
que, isto não é mostrado em livros. Portanto, tais recursos compreendem animações, vídeos e
sons. Este trabalho teve como objetivo principal melhorar a aprendizagem dos alunos, tirando
proveito de recursos em que eles não estão acostumados a utilizarem em sala de aula.

METODOLOGIA
A metodologia visa identificar o processo de execução do trabalho e consistiu em uma aula
semanal, com carga horária de 4h. Neste momento, o professor ministrava sua aula utilizando a
plataforma Moodle adaptada aos conteúdos da aula, com exercícios. Todo o conteúdo era
trabalhado pelo professor, e adaptado pelo grupo no Moodle. Nas aulas, ajudávamos os alunos e
o professor no que era preciso, sempre servindo de apoio.
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A técnica de pesquisa foi do tipo exploratória e qualitativa, pois consistiu em fazer um
levantamento geral da estrutura da escola, incluindo bibliotecas, laboratórios, salas de leituras,
formação dos professores, gestores, e demais funcionários da instituição. Para obtenção dos
dados, foi realizada uma entrevista com a coordenação da escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Prover um ambiente de aprendizagem a distância em que os alunos tenham como apoio para
estudar e fazer suas atividades escolares em sua residência, ou qualquer lugar que provenha um
computador com acesso a internet.
O processo de construção da ferramenta, primeiramente foi feito a preparação do ambiente para
a instalação do CMS Moodle, siglas em português - Sistema de Gestão do Curso, logo após,
como se trata de uma aplicação web, primeiramente foi definido um endereço eletrônico, local
de hospedagem do ambiente e posteriormente a instalação da aplicação, após a instalação foi
feita toda parte de personalização de acordo a necessidade solicitada pelo professor, tais como:
plugins de ferramenta de apoio ao professor para ministrar suas aulas, edição de código fonte do
template para deixar o ambiente amigável e com boa aparência, configuração de Layout, inserir
menus, incorporação de animações em páginas acessíveis

através do menu filtrado por

categorias, foi inserida a biblioteca virtual desenvolvida com html5 e CSS e toda elaboração das
aulas com o conteúdo especificado pelo professor.

Dentre as dificuldades encontradas, estão as definições das ferramentas a serem utilizadas pelo
professor nas suas aulas, pois teríamos que utilizar algo que ajudasse o professor no contexto
que ele necessita, definir com essas ferramentas seriam utilizadas e com inseri-las no ambiente e
o tempo para elaboração do projeto também foi outro desafio, pois além do tempo curto, ainda
era dividido por atividade de outras disciplinas.

Alguns riscos identificados estão relacionados às dificuldades que os alunos possam ter em
interagir com o ambiente, pois apesar dos esforços centrados na elaboração do ambiente, pode
acontecer que não fique tão interativo para alguns usuários, o que ocasionaria em um não
aproveitamento do ambiente com os alunos e ao finalizar o ambiente poderia ser possível não
suprir a necessidade exigida pelo professor.
Veja o vídeo explicativo de funcionamento do ambiente clique aqui

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

Ao final da execução do projeto Educ On: Educação Online, percebemos que os estudantes
tiveram oportunidade de desenvolver sua autonomia na busca de conteúdos, tal como melhorar a
aprendizagem. Os recursos multimídias são ótimas ferramentas para se trabalhar na educação,
pois o estudante compreende e/ou assimilam melhor os conteúdos ministrados. Nas aulas, os
alunos interagiram ao máximo no ambiente, destacando aspectos de usabilidade, interatividade,
interface. A interface foi bastante elogiada, contemplando aspectos e cores bem condizentes
com a disciplina de Ciências. Em trabalhos futuros, podemos adicionar outros recursos que
engajem cada vez mais os alunos, de forma que se sintam capazes de buscar sua autonomia,
onde eles possam sempre estar apto a tirarem suas dúvidas na hora que quiserem.

ÓRGÃOS DE FOMENTO
Sem financiamento

REFERÊNCIAS
Educ On: Educação Online. Disponível em:<
http://www.ava.etisuporte.com.br/mod/resource/view.php?id=31 > Acessado em Novembro de
2017.
Princípios e direitos da educação online. Disponível em:<http://porvir.org/principios-direitosda-educacao-on-line/> Acessado em Novembro de 2017.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X
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INTRODUÇÃO
O uso das TIC's (Tecnologia da Informação e Comunicação) no âmbito escolar contribui
significativamente no processo de ensino aprendizagem. Dentre estas, destacam-se os
computadores, os quais fazem uso da Computação e da Informática para desenvolver atividades
atrativas e dinâmicas durante as aulas. A utilização dos recursos tecnológicos nas escolas se
torna cada vez mais necessária, em parte, por trazer um diferencial para aula (OLIVEIRA et
al.,2015). A cada década as tecnologias evoluem e se tornam cada vez mais presente o seu uso
pelas pessoas. Face estas mudanças a escola tem a necessidade de acompanhar essa evolução e
trazer as tecnologias para dentro da sala de aula.
A Inteligência Artificial é uma área de pesquisa da ciência da computação, que estuda
maneiras de um sistema ser capaz de pensar e solucionar problemas através de decisões ―ditas
inteligentes‖, ou seja um sistema inteligente que tem autonomia de decisões como um ser
humano. Através de técnicas, algoritmos e procedimentos fomentados pela IA, o
desenvolvimentos de softwares como o

STI (Sistema Tutor Inteligente) tornam-se

possíveis(GOMES,2010). Esse sistema é capaz de fazer o papel de um tutor, acompanhando o
aluno durante as atividades. De acordo com Goulart et al(2001,pág.420). ―A utilização da
tecnologia de agentes no projeto de STI, propicia a exploração do domínio (conteúdo) de forma
mais dinâmica,a, permitindo representação de domínios complexos com mais baixo custo
computacional e utilizando interfaces mais representativas (...)‖.
De acordo com a teoria das Inteligências Múltiplas do psicólogo Howard Earl Gardner,
onde é destaca que a inteligência não pode ser vista como única ou universal, mas sim, que
existem vários tipos de inteligência e fatores internos (como genética) e externos (como o
ambiente em que a pessoa vive) que podem influenciar o ser(GARDNER,1994).
Inicialmente, Gardner identificou seis inteligências e posteriormente acrescentou mais
três ,formando nove inteligências distintas que sao:Lógico-Matemática, Linguística-verbal,
Visual-Espacial, Musical, Interpessoal, Intrapessoal, Corporal-Sinestésica, Naturalista e
Existencial.
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Este projeto de pesquisa objetivou em desenvolver um sistema inteligente, seguindo
regras e características específicas como as inteligências múltiplas apresentam, para identificar
o perfil e qual (quais) das nove inteligência múltipla a pessoa domina mais. Uma pessoa pode
ter mais de uma ou todas inteligências, mas em proporções diferentes.
A partir desta identificação, outros projetos de pesquisas podem, por exemplo, propor
ambientes de aprendizagem que tanto possam fomentar a habilidade identificada do estudante,
quanto melhorar aquelas para os quais os aluno mostrou-se menos apto.

METODOLOGIA

Com o estudo do

uso dos STI

aplicado nas múltiplas inteligências, ao decorrer do

desenvolvimento do projeto, se fez necessário ser feito um estudo de pesquisas já existentes,
para começar a planejar a desenvolver um sistema que identificasse o perfil do aluno.
Tendo em vista que a teoria das inteligências múltiplas não é cientificamente
comprovada, e as habilidades, por outro lado, já existe comprovação científica, o processo de
pesquisa foi dividida em duas etapas, a fim de fazer um levantamento bibliográfico de trabalhos
de pesquisadores que mostraram resultados sobre as inteligências múltiplas e habilidades.
A primeira etapa foi conhecer a história da teoria de Gardner, seus trabalhos, para
conhecer desde o surgimento até aplicações de sua teoria. Cada inteligência tem sua
características e definições.
Em meio a este levantamento foi visto as críticas em volta desta teoria e
questionamentos. Com isso, percebeu-se a necessidade de fazer um estudo através de pesquisa
de campo qualitativa, com especialista da área, para ajudar a entender as teorias, suas relações,
fraquezas, e pontos positivos. Para desenvolver o sistema, a teoria das inteligências múltiplas
continuou como base para estruturar e modelar o software que irá identificar o perfil do
pesquisado.
A segunda etapa consistiu no desenvolvimento de um sistema especialista, para simular o teste
que identificasse cada inteligência. O sistema escolhido devia ser capaz de simular regras de
produção, no formato: IF A1 trabalhado método de lógica e que atende quatro criterios sao :
1. Criar variáveis;
2. Definir variáveis de pergunta e objetivo;
3. Interface;
4. montar regras;
IF A1 and A2 and … and An Then I1, onde A1, A2, … , An representam circunstâncias, ações,
atitudes, entre outros, através dos quais seria possível mapear a Inteligência (I1).
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RESULTADOS

Com os levantamento das características de cada inteligência, procedemos com a construção de
um

sistema especialista, capaz de simular o comportamento de um profissional com

especialidade na área. A ferramenta escolhida foi a Expert SINTA que foi desenvolvida pelo
laboratório de inteligência artificial (lia) da Universidade Federal do Ceará (UFC). Entre outras
variáveis que nortearam a escolha da ferramenta, saliente-se que esse sistema tem uma interface
simples de modelar.
Para desenvolver um sistema capaz de identificar o perfil do aluno com o Expert SINTA
é necessário primeiramente saber empregar os dois conectivos lógicos de proposições que o
sistema usa, além de identificar a cabeça da Regra (cláusula SE) e o corpo da regra (cláusula
ENTÃO). Desta maneira, foram construídas regras de decisões, onde de acordo com os
respostas inseridas pelo usuário, ao final, mostra o resultado de acordo com as resposta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para melhorar o ensino no âmbito escolar é preciso que a escola e o docente conheçam o perfil
de seus alunos; com isso contribui para a escolha da metodologia de ensino e do material a ser
trabalhado em sala de aula, de maneira que o processo de ensino aprendizagem torne-se mais
proveitoso.
Com a opinião de uma especialista na área de processos de aprendizagem, que orientou a
ser trabalhado com as habilidades por ser comprovada cientificamente, em trabalhos futuros
pretende-se fazer pesquisas e desenvolver sistemas baseados nas habilidades, assim sendo
possível uma comparação de ser trabalhados as inteligências múltiplas e com as habilidades.
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INTRODUÇÃO
Preocupando-se com a necessidade da conservação dos biomas brasileiros, em vista do
mau uso do solo, causando grandes danos ao meio natural, em 2012 o governo federal
implementa uma nova lei ambiental (Lei 12.651/2012), denominada de Cadastro Ambiental
Rural (CAR), que legitima a obrigatoriedade cadastral de toda gleba de terra pertencente ao
pequeno, médio e grande proprietário rural, o CAR é uma base de dados estratégica para a
gestão ambiental do país e contribui para o controle, monitoramento e combate ao
desmatamento das florestas e demais representações da vegetação nativa do Brasil, bem
como para o planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais.
O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem
por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de
Preservação Permanente – APP, das áreas de Reserva Legal - RL, das florestas e dos
remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das
propriedades e posses rurais do país, sendo obrigatório que o proprietário se cadastre e
cadastre seu imóvel no sistema do Sicar até 31/12/2017, havendo consequências para quem
não fizer o CAR, como multas ambientais e fim do crédito agrícola (SERVIÇO
FLORESTAL BRASILEIRO, 2016).
E um dos melhores meios de se fazer o levantamento de uma grande área é o
Sensoriamento Remoto juntamente com o Geoprocessamento (ROSA, 2009), e para cumprir
os requisitos de qualidade requeridas no cadastro e visando obter alta produtividade com
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baixo custo na aquisição das cenas, utilizou-se a aerofotogrametria com os Veículos Aéreos
não Tripulados (VANTs), que são pequenas aeronaves equipadas com sensores óticos capazes
de gerar ortomosaicos e modelos de elevação de forma automática ou não, em conjunto com um
Sistema de Informações Geográficas (SIG), que permitirá organizar, gerir e classificar os dados
obtidos após o levantamento em campo (GOMES et al., 2014). Este trabalho tem como
principal objetivo analisar a facilidade proporcionada pela aerofotogrametria juntamente com
o Geoprocessamento para a realização do Cadastro Ambiental Rural-CAR, em um imóvel na
cidade de Palmeirina-PE, figura 1.
METODOLOGIAS
MATERIAIS

Inicialmente fez-se o levantamento do material bibliográfico e cartográfico base.
Foram consultados, livros, artigos, teses, monografias, dissertações e trabalhos técnicos,
para dar fomento teórico a pesquisa.
Para a realização deste trabalhou se utilizou o VANT da fabricante chinesa DJI,
Phantom 3 Advanced, equipado com uma câmera Phantom Vision de 12 Megapixels, com o
sistema GPS e Glonass, com tempo de voo de aproximadamente 23 minutos por bateria, sua
escolha deu-se por ser um veículo automático de baixo custo. O mesmo propiciou a obtenção
de 352 cenas em 1 voo com altitude média de 80 metros em relação ao solo, seguindo a
orientação Legal vigente, que implica um voo a uma altura máxima de 120 metros a cima
do nível do solo (SILVA et al., 2015).
Os dados cartográficos foram armazenados no ArcGIS® 10.3 possibilitando o
armazenamento e o gerenciamento dos dados em um banco de dados criado no próprio
software, facilitando se trabalhar as cenas e outros dados.
A metodologia adotada foi dividida em 4 partes principais, que abrangem desde o
planejamento de voo até a obtenção dos dados cadastrais para a realização do CAR, em síntese
na figura 2, e mais detalhado nos tópicos abaixo.
PLANEJAMENTO DE VOO
Inicialmente antes do planejamento de voo se tinha a necessidade da escolha do objeto
de estudo, sendo escolhido um imóvel rural no Sítio Caldeirão pertencente ao sr. José
Alexandre Filho, no município de Palmeirina-PE, sua escolha se deu por este ser um imóvel
com uma área pequena, cerca de 4,91 hectares, mas com grande diversidade de usos e culturas.
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Figura 1. Mapa de localização do imóvel em de Palmeirina-PE.

Logo após a escolha do objeto de estudo, foi feito o planejamento para o voo,
considerando as condições meteorológicas (vento e chuva) do dia escolhido para a realização
do voo, com as condições adequadas fazia-se o plano de voo, visando melhores resultados foi
decidido que o voos teria um recobrimento longitudinal de 80% e lateral de 60% para
melhores resultados, já

que segundo Fitz (2008), tem-se que haver no mínimo uma

sobreposição longitudinal de 60% e lateral de 30%, logo em seguida foram escolhidos13 pontos
estratégicos distribuídos pelo terreno para a sinalização dos pontos de controle, que foram
georreferenciados com um GPS de navegação Etrex Vista H.
EXECUÇÃO DO VOO
Este ponto teve início com a verificação dos equipamentos antes do voo, para que
durante a execução do plano de voo o VANT e os equipamentos não sofressem algum dano, caso
houvesse algum problema técnico com a aeronave ou equipamentos de solo a missão seria
abortada.
Devido o Phantom 3 Advanced ser um multimotor, o mesmo decola de forma vertical,
facilitando assim o processo. A partir da decolagem em modo manual até a altitude de 50
metros, há o acionamento do piloto automático, que irá elevar a aeronave até 80 metros e
iniciar o plano de voo e a tomada das cenas, o voo teve uma duração de 16 minutos por
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motivos de segurança, já que a bateria dura em média 23 minutos de voo. Logo após concluído
o voo, o VANT retorna até o ponto de decolagem, por meio do Go To Home, pousando de modo
vertical, em um raio de 3 metros do ponto de decolagem.
PÓS VOO
Finalizado o voo, ocorre a avaliação das fotografias obtidas e da rota do GPS, avaliando
o contraste e a nitidez das fotografias, enquanto que na rota se verifica se o VANT não
se distanciou demais da rota planejada devido ao vento ou algum problema com o GPS. Após
a verificação dos dados, as cenas foram armazenadas em um Geodatabase no ArcGIS 10.3.
Após os dados armazenados em um Banco de Dados (BD), utilizou-se o software Argisoft
PhotoScan Professional, para gerar o ortomosaico e a correção por meio dos pontos de controle, levando
cerca de 56 horas de processamento, obtendo um ortomosaico com 2,7 cm/pix de resolução espacial.

As cinco etapas básicas do processamento com o Photoscan são: (1) calibração
automática da câmera – com base nos dados do EXIF das fotografias; (2) alinhamento das
fotos – a partir dos pontos em comum entre as fotografias; (3) geração da nuvem de pontos
– com base nas posições estimadas das fotografias são identificadas as coordenadas x, y e z;
(4) criação de um MDS de malha triangular – usando a nuvem de pontos como nós, é gerada
uma estrutura do tipo vetorial com topologia do tipo nó-arco que representa a superfície
através de um conjunto de faces triangulares interligadas; (5) geração do ortomosaico – gerado
a partir da texturização da geometria construída pela malha triangular.
CADASTRO AMBIENTAL RURAL
Em posse do ortomosaico foi possível identificar as várias feições do terreno e
delimitar cada área e a inserção dos dados para a realização do CAR, inicialmente foi feito a
delimitação das feições do terreno para a etapa ―Geo‖, após a geração do ortomosaico, o mesmo
foi exportado para o ArcGIS 10.3, logo em seguida se criou shapefiles para delimitar os usos e
as benfeitorias do imóvel.
As seis etapas para a realização do CAR no sistema são: (1) Cadastrante - O programa
irá pedir os dados do cadastraste do imóvel sendo ele representante ou não do proprietário;
(2) Imóvel - nesta etapa é pedida todas as informações referentes aos dados do imóvel e
endereço de correspondência do proprietário; (3) Domínio – Nesta etapa o usuário deverá
cadastrar o(s) proprietário(s)/possuidor(es) do imóvel em questão;
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Figura 2. Fluxograma com as etapas metodológicas.

(4) Documentação – o cadastrante irá informar toda a documentação do imóvel, sendo
propriedade ou posse, casa não exista nenhum documento, poderá ser feito um termo de auto
declaração; (5) Geo – aqui o cadastrante irá informar todas as feições do terreno (Área d
imóvel, cobertura do solo, servidão administrativa, APP/uso restrito e reserva legal) através de
dados vetoriais, melhor explicados no tópico abaixo; Informações - esta etapa apresenta um
questionário ao usuário para que sejam fornecidas algumas informações específicas sobre o
imóvel.
ETAPA GEO
Nos tópicos abaixo há a descrição detalhada de cada uma das seis etapas na ferramenta Geo segundo
o Serviço Florestal Brasileiro (2016).



Área do Imóvel: Este passo é obrigatório no cadastro ambiental rural. Corresponde à
área total do imóvel que está sendo cadastrado. É considerada como sendo o conjunto
de propriedades ou posses distribuídas de forma contínua, pertencentes a um ou mais
proprietários ou possuidores rurais. Eventualmente a área declarada constante nos
documentos podem não corresponder com o desenho elaborado, já que algumas áreas
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foram obtidas com instrumentos sem precisão, o que não impede a conclusão do registro
no CAR. No entanto, deve ser evitado o desenho sobre áreas de outros imóveis rurais,
evitando sobreposições, já que as declarações no CAR não geram benefício fundiário e
no processo de análise o registro poderá ser suspenso. Neste passo, ainda é obrigatório a
indicação da ―Sede ou Ponto de Referência do Imóvel‖;


Cobertura do Solo: São áreas no interior do imóvel rural, que são constituídas por
―Área de Pousio, ―Área Consolidada‖ e ―Remanescente de Vegetação Nativa‖;



Servidão Administrativa: Corresponde às áreas ocupadas por estradas, outras obras
públicas que recortam o interior do imóvel rural. A descrição destas áreas é fundamental
para que se obtenha o cálculo da área líquida do imóvel rural, o que dará condições de
projetar a área necessária a ser mantida como dispositivo da Reserva Legal. O
georreferenciamento pode ser classificado como ―Infraestrutura Pública‖, ―Utilidade
Pública‖ ou ―Reservatório para Abastecimento ou Geração de Energia‖;



APP/Uso Restrito: As APP‘s são áreas definidas no Código Florestal como sendo
aquelas destinadas à proteção da diversidade biológica associadas aos mananciais
hídricos, ao relevo e às áreas especiais de grande relevância ambiental. As APP‘s são
definidas por parâmetros dimensionais que devem ser respeitados no desenho
individual de cada APP‘s existente no interior do imóvel. O georreferenciamento pode
ser classificado como Uso restrito ou Área de Preservação Permanente;



Reserva Legal: São áreas no interior do imóvel rural que serão instituídas
voluntariamente, temporária ou perpetuamente, para conservação dos recursos naturais. O
georreferenciamento neste passo pode ser classificado como ―Reserva Legal
Proposta‖, ―Reserva Legal Averbada‖, ―Reserva Legal Aprovada e não Averbada‖ e
―Reserva Legal vinculada à compensação de outro imóvel‖.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Embora o VANT Phantom 3 Advanced seja de pequeno porte, o mesmo desempenhou
a função de obter cenas para a geração do ortomosaico. Porém não se recomenda o mesmo
para áreas superiores a 30 hectares, devido ao pouco tempo de voo propiciado pela bateria
e as limitações do mesmo.
Com a utilização dos pontos de controle foi possível diminuir o erro médio de deslocamento de
4,42 metros para 2,21 metros, mostrando assim a indispensável necessidade de se obter pontos
de controle no caso da aerofotogrametria para a realização do CAR, com a correção do erro de
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descolamento foi possível mapear todas as feições do imóvel, percebe-se na tabela 1 a área de
cada classe bidimensional, os dados unidimensionais foram as nascentes e a sede do imóvel, ao
todo foram cadastradas 5 nascentes perenes.

Tabela 1. Área de cada classe na etapa Geo.

O VANT Phantom 3 se mostrou uma ótima ferramenta para levantar cenas de
pequenas áreas, o mesmo propiciou uma grande economia de tempo em campo, já em
contrapartida houve um acréscimo de tempo em escritório se comparado aos métodos que
utilizam os sistemas de localização do satélite. A metodologia adotada permitiu desde o
planejamento de voo, levantamento em campo e o processamento das cenas em Software
especifico até a realização do Cadastro Ambiental Rural e posterior envio para o sistema do
Sicar. Pode-se perceber na figura 3 o mapa temático final do imóvel rural, com todas as
feições vetorizadas e georreferenciadas.
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Figura 3. Mapa temático final.

CONCLUSÕES
A aerofotogrametria propiciou o levantamento e o mapeamento de todos os dados do
imóvel rural, com grande qualidade cartográfica, mostrando que atualmente os VANTs são uma das
formas mais cômodas e com melhores resultados para a realização do Cadastro Ambiental Rural-CAR.
Percebeu-se que a junção dessa ferramenta com o Geoprocessamento é uma poderosa aliada na
gestão territorial e levantamento cadastral, ficando agora a validação do CAR para o órgão responsável
no estado.
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INTRODUÇÃO
Ter consciência de qual uso vem sendo dado a terra naquela determinada região ajuda na
melhora da consciência acerca da distribuição geográfica desses recursos. Assim conhecer essa
distribuição auxilia no conhecimento da dinâmica de como ocorre a manipulação desses
recursos sobre a superfície daqueles solos, e saber como funciona a dinâmica do uso e cobertura
dos solos se uma área a ser estudada é de suma importância para qualquer monitoramento
ambiental ou gestão dos recursos utilizados na área (BATISTELLA, 2008).
A paisagem Geomorfológica é um conhecimento básico para a tomada de decisões,
sendo de fundamental importância em diversos setores da sociedade. O conhecimento das
nuances do relevo pode fazer com que melhores planejamentos sejam feitos, antes da
implementação de uma atividade propriamente dita sobre os solos que servirão de piso para a
execução de tais atividades, que vão desde ações dos setores econômicos até questões sobre
moradia (CHRISTOFOLETTI, 2001).
Todas as atividades sociais que o Homem realiza é sobre o piso que é toda a superfície
terrestre, que devido as transformações na sociedade coloca todo o piso da Terra como espaço
geográfico, faz com que todo esse espaço, tenha sua importância como objeto de estudo da
Geografia. Devido ao fato de todas as ações sociais do Homem ocorrerem nesse piso terrestre,
logo todas as formas de como esse piso vai se apresentar resulta em claras variações no modo
como essas ações de cunho social serão realizadas, mostrando como o Homem está
intrinsicamente ligado aos fatores do ambiente onde está inserido, sendo indissociável dele.
Devido as ligações que o Homem e seu convívio social tem com o meio que vive, e a
forma como as nuances do relevo se projetam em determinada área acabam por interferir nessas
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relações sociais, o estudo da paisagem Geomorfológica, para melhor se ter uma compreensão de
como o uso da terra está se dando, se torna algo de extremo valor para estudos Geográficos
(ROSS, 1991).
Para se conhecer como as atividades humanas estão influenciando em determinada área
da passagem, é possível ser executada uma realização de estudos que visem identificar através
de análises, como o uso e ocupação dos solos está diretamente causando impactos nas estruturas
onde determinados usos se encontram.
O conhecimento de como as atividades antrópicas estão influenciando na dinâmica de
uma paisagem, pode levar ao conhecimento público uma análise de base para a realização de
planejamentos que visem uma execução de atividade próprias para as áreas definidas. O
cruzamento desses dados através de sua integração é algo que pode ofertar um conhecimento
novo na área que não é largamente estudada.
A utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG), conseguiu proporcionar a
possibilidade da integração dos dados provenientes do Sensoriamento Remoto e de dados
demográficos e econômicos para a realização de uma análise holística. Através dessa integração
é possível se extrair uma maior quantidade de informações que irão servir de base para a
discussão dos resultados.
A bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Meio oferta seus recursos hídricos para vários
dos munícipios que estão dentro do perímetro da bacia, servindo de abastecimento por onde seus
afluentes são distribuídos. Contribuindo com suas águas para a manutenção das atividades
agropecuárias, e o abastecimentos das águas da população que mora no percurso dos afluentes
da bacia hidrográfica. As formas do relevo contribuem diretamente em como essas águas serão
distribuídas, também se adequam as formas desse relevo, buscando os melhores caminhos por
onde possam percorrer, formando sinuosidades em meandros, influenciando na vazão das águas,
e na configuração dos padrões de drenagem de toda bacia hidrográfica (CHRISTOFOLETTI,
1980).
Uma bacia hidrográfica, também conhecida como bacia de drenagem, é uma porção de
Terra delimitada naturalmente que é constituída de um grupo de rios inter-relacionados, que
formam um sistema fluvial, que drenam a água da área delimitada até uma grande porção de
água, como o mar, ou grandes lagos. Uma bacia hidrográfica é possuidora de uma abrangente
variação de características que a torna um interligada por uma rede de sistemas, tanto naturais,
quanto sociais (CHRISTOFOLETTI, 1980).
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De acordo com Batistella (2008) numa projeção de escala temporal, quando se trata dos
últimos anos, correlacionando com a evolução do monitoramento ambiental, as geotecnologias
se tornaram notórias no âmbito de servirem como ferramentas para fornecerem dados, de onde
podem uma grande quantidade de informações podem ser retiradas. Com a evolução constante
das tecnologias espaciais de monitoramento ambiental, é possível obter uma visão conjunta em
boa diferença temporal de vários dos elementos compõe uma paisagem, como vegetação,
recursos hídricos, uso da terra e relevo, fazendo se ter uma visão em grande escala da dinâmica
do espaço geográfico em questão. Essa visão em conjunto dos dados fornecidos pelas
Geotecnologias, podem fornecer possibilidades de análises se utilizando das inter-relações entre
as várias partes que compõe todo o espaço geográfico, possibilitando assim uma análise com
maiores informações sobre a área estudada.
Segundo Rocha (2003), o SIG vem a ser formado por quarto elementos básicos, o
hardware, o software, os dados e o profissional. O hardware vem a ser a plataforma
computacional física, incluindo um computador e todos seus componentes. O software é um
modelo sofisticado de programa computacional, com um grande número de componentes que
podem vir a ser usados como ferramentas para análises, que é utilizado para a manipulação dos
dados. Ao dados são os elementos fundamentais do SIG, que são coletados de alguma maneira e
transferidos para o ambiente digital para que a manipulação possa ser realizada. O profissional é
a parte mais importante de um SIG, pois sem os seus conhecimentos, os dados não serão
manipulados, e não se tornaram informações usuais. O SIG em toda sua completude, tem uma
capacidade alta de inserir dados numa única base de dados e integrar informações provenientes
de dados diversos para que o profissional possa compor uma análise sobre o conteúdo inserido
nessa base de dados.
Para integrar esse SIG, o Geoprocessamento e o Sensoriamento Remoto se tornam
fundamentais, pois para a realização da pesquisa que é uma grande área, as geotecnologias são
parte essenciais para estudos mais baratos de regiões que apresentam grandes extensões. Além
disso o Geoprocessamento e o Sensoriamento Remoto funcionam muito bem para o estudo de
bacias hidrográficas, uma vez que elas apresentam um sistema integrado, conectado através de
várias de suas partes peculiares, essas duas ferramentas podem fornecer dados diversos para
análise de cada um dos sistemas que compõe a bacia hidrográfica.
A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Meio, se apresenta como grande fornecedora de
recursos hídricos para a maior parte dos munícipios que estão dentro da bacia hidrográfica em
questão, disponibilizando águas para a população e para os negócios agropecuários. Apesar de
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grande fornecedora de recursos hídricos, a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Meio, não é
possuidora de largos estudos sobre suas formas do relevo, e nem sobre a utilização da terra em
cada uma das unidades do relevo que a bacia hidrográfica em questão é possuidora.
O objetivo do presente trabalho é elaborar um mapeamento e caracterização
geomorfológica e um mapeamento do uso e cobertura dos solos, para que os dados sejam
auferidos durante essas análises sejam correlacionados.
Visando a ocorrência de atividades indevidas para muitas dessas formas de relevo, por
possuírem muitas vezes declividade e solos impróprios para a realização de determinadas
atividades. O mapeamento das unidades geomorfológicas e sua caracterização, junto com a
correlação das informações auferidas no mapeamento de uso e cobertura dos solos é importante
para se ter ideia de quais as atividades que hoje estão sendo elaboradas nessas áreas, assim
servindo de base para se ter estudos sobre a possibilidades das áreas estarem de alguma forma
sendo intensamente influenciadas pelas atividades antrópicas, que num pequeno período de
tempo podem acarretar em grandes mudanças na dinâmica que atualmente rege a bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Meio.
LOCALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO
A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Meio fica localizada nos estados de Pernambuco e
Alagoas, entre 8º45‖ e 9º30‖ de latitude sul, e 35º55‖ e 36º50‖ de longitude oeste (Figura 1),
ocupando uma área de 3143 Km² e tendo dentro de seu perímetro nove municípios
Pernambucanos(Bom Conselho, Brejão, Terezinha, Paranatama, Caetés, Capoeiras Garanhuns,
Saloá e Lagoa do Ouro) e dezessete alagoanos (Quebrangulo, Paulo Jacinto, Viçosa, Palmeira
dos índios, Cajueiro, Capela, Atalaia, Tanque D‘Arca, Santana do Mundaú, Pindoba, Murici,
Mar Vermelho, Maribondo, Marechal Deodoro, Chã Preta, Branquinha e Pilar), Percorrendo
192, 53 Km desde sua nascente até sua foz.
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Figura 1. Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Meio.

Fonte: Renilson Ramos, 2017.
METODOLOGIA
Em primeiro lugar foi realizado todo um levantamento bibliográfico, onde livros, manuais
técnicos, monografias, dissertações, teses e artigos publicados em periódicos, em anais de
eventos e compilados em livros foram consultados para dar um maior embasamento teóricometodológico acerca dos conhecimentos referentes a Geomorfologia, ao mapeamento
geomorfológico e o mapeamento do uso da terra.
Os dados cartográficos auferidos são advindos das imagens de satélites dos Sentinel-2, do
LandSat 8, dos dados provenientes de radar e dos dados vetoriais disponibilizados pelos
institutos de pesquisa IBGE, EMBRAPA e CPRM, que tiveram função disponibilizar dados
referentes a litologia, idade das rochas, tipos de rochas, tipos de solo, altimetria e declividade,
para que auxiliassem na extração dos limites da bacia hidrográfica, extração da drenagem, na
elaboração de dados morfométricos, no mapeamento geomorfológico e no mapeamento de uso
da terra.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

Para uma melhor ambientação e organização dos dados para a sua manipulação e assim a
extração de informações neles contidas, foi elaborado um banco de dados com todos dados
cartográficos auferidos durante as etapas de aquisições. O banco de dados foi elaborada e
trabalhados na formulação de um ambiente Sistema de Informações Geográficas (SIG). O banco
de dados foi dividido em dois ambientes, um destinado a dados matriciais, e outro para dados
vetoriais, facilitando a organização durante o trabalho. Os dados cartográficos foram todos
convertidos para uma melhor execução do trabalho aqui realizado, para o então sistema de
projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), no DATUM WGS 84 Zona 24 S. Fazendo
com que assim seja de uma melhor organização a elaboração dos mapeamentos que compõe
esse trabalho.
Os processos de processamento digital das imagens consistiram no tratamento e elaboração
de produtos através dos dados básicos auferidos durante a etapa de aquisição, por intermédio da
utilização dos softwares ArcGIS 10.4 e ENVI 4.8. Na fase de pré-processamento dos dados
provenientes de sensores remoto, a localização da bacia, que está entre os fusos 24 e 25, foi
reprojetada numa correção geométrica para evitar distorções cartográficas durante a realização
do trabalho, realizando assim a correção geométrica.
Os dados auferidos provenientes do sensor Operational Land Imager (OLI), ou Imagem
Terrestre Operacional, foi utilizado para a realização de composições indicadas para o eventual
mapeamento geomorfológico, em composições multiespectrais que envolveram de forma
sequencial as bandas 05(Infravermelho próximo) /06 (Infravermelho próximo) /04 (Vermelho),
05 (Infravermelho próximo) /06 (Infravermelho próximo) /07 e 06 (Infravermelho médio) /05
(Infravermelho próximo) /04 (Vermelho) (IBGE, 2009), resultando em composições de falsa cor
que facilita a visualização e assim a diferenciação de feições. A bandas do Sentinel-2 foram
utilizadas na composição de bandas multiespectrais seguindo a sequência 11 (Infravermelho
médio) /08 (Infravermelho próximo) /04 (Vermelho), para melhor visualização das unidades
geomorfológicas e das classes para mapeamento do uso e cobertura dos solos. A ferramenta
utilizada na composição de bandas está dentro do toolbox Data Management Tools, o
Composite Bands, no software ArcGIS 10.4, posteriormente as imagens foram tratadas em no
software ENVI 5.1, sendo realizada a correções atmosféricas referentes a Radiância e
Reflectância das imagens a fim de evitar os erros de dispersão da energia Eletromagnética na
atmosfera, e por último as imagens foram passadas pelos filtros de passa alta e passa baixa a fim
melhor delimitar o contorno das estruturas que poderiam ser identificados através de uma
imagem multiespectral.
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Os dados provenientes de radar, foram utilizados para a extração dos limites da bacia
hidrográfica, rede de drenagem, dados morfométricos, para a construção do TIN e para a
geração do relevo sombreado que facilita a visualização de feições de acordo com suas
estruturas geométricas. Para a delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Meio,
definição de sua rede de drenagem, assim como para a extração de dados morfométricos foi
utilizado o software ArcGIS 10.4, através do toolbox Spatial Analyst tools, com o uso da
ferramenta Hydrology. Ainda no ArcGIS 10.4, utilizando o toolbox 3D Analyst, a ferramenta
Create TIN, foi utilizada para gerar a partir das curvas de nível obtidas na ferramenta contour,
um triangulated irregular network, ou modelo triangular irregular. No software ENVI 4.8 foi
utilizado a ferramenta Topographic Modeling, para gerar a partir do MDE (Modelo Digital de
elevação), o relevo sombreado.
Para o desenvolvimento do presente trabalho foi adotado a metodologia proposta pelo
IBGE (2009) e por Ross (1992), levando em conta as adaptações para a região feita por Gomes
(2015). A unidades do relevo foram classificadas e caracterizadas em quatro unidades
taxônomicas, tendo o 1º Táxon como Unidade Morfoestrutural, o 2º como Unidade
Morfoescultural, o 3 Táxon como unidade geomorfológica e o 4º Táxon como modelado do
relevo. A classificação se utilizou dos dados auferidos no processo de aquisição, que foram
processados nos softwares ArcGIS 10.4 e ENVI 4.8, e com as devidas unidades indentificadas
polígonos foram feitos contornando a área classificada.
Durante a atividade de campo foi utilizado para conseguir as fotos das estruturas
geomorfológicas, assim como do uso e cobertura dos solos, uma câmera digital de 8.0
Megapixels. Para a marcação dos pontos das fotos foi utilizado o GPS garmin extrex 10 para a
localização das estrturas, assim como as formas de uso e cobertura dos solos, dentro do espaço.
Para a identificação, anotações e análises foi utilizado as cadernetas de anotações propostas pelo
IBGE (2009).
Foi utlizado a composição 6/5/4 das bandas do sensor OLI do satélite Landsat 8 a fim de
melhor discriminar as classes que seriam analisadas, as imagens passaram no processo de préprocessamento por filtros e correções necessárias, e foram processadas de forma semiautomática no software ENVI 5.1. O resultado com dados vetorial dessa classificação em
formato Shapefile foi classifica e analisado no software ArcGIS 10.4, onde foi determinado o
uso e cobertura dos solos nas classes
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Figura 2. Mapa Geomorfológico da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Meio-3º Táxon.

Fonte: Renilson Ramos, 2017
O 3º Táxon, que são as Unidades Geomorfológicas foram delimitadas e definidas em
onze classes, indo do ponto mais alto da bacia hidrográfica até seu exutório, as classes forma
definidas como Chapadas e Platôs, Platôs baixos, Planaltos, Colinas e Morros, Depressão
Intermontana, Cristas, Tabuleiros Litorâneos, Tabuleiros de Transição, Planície Fluvial, Planície
Fluviolacustre e Planície Lagunar.
Tabela 1. Classes de Declvidade
Classes de declividade
Classes de declividade

Declividade em porcentagem

Muito fraco (Mfa)

3-8%

Fraca (Fa)

3-8%

Moderada (Mo)

8-20%
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Forte (Fo)

20-45%

Muito forte (Mfo)

>45%

Fonte. IBGE (2009)
Tabela 2. Unidades Geomorfológicas, Altimetria, Declividade
Unidades Geomorfológicas, Altimetria, Declividade
Unidades Morfológicas

Altimetria (m)

Declividade

Chapada e Platôs

950-1024

0-20%/Mfa/Fa/Mo

Platôs

650-850

0-20%/Mfa/Fa/Mo

Planalto

500-850

0-20%/Mfa/Fa/Mo

Colinas e Morros

200-950

0->45%/Mfa/Fa/Mo/Fo/Mfo

Cristas

200-350

0->45%/Mfa/Fa/Mo/Fo/Mfo

Depressão Intermontana

100-150

0->45%/Mfa/Fa/Mo/Fo/Mfo

Tabuleiros de Transição

100-300

0-20%/Mfa/Fa/Mo

Tabuleiros Litorâneos

100-250

0-20%/Mfa/Fa/Mo

Planície Fluvial

50-250

0-20%/Mfa/Fa/Mo

Planície Fluviolacustre

50-150

0-20%/Mfa/Fa/Mo

Planície Lagunar

-6-50

0-8%/Mfa/Fa

Fonte. Renilson Ramos, 2017
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Tabela 3. Unidades Geomorfológicas, Solos, Litologia
Unidades Geomorfológicas, Solos, Litologia
Unidades Morfológicas

Solos

Chapada e Platôs

Argissolo Vermelho-Amarelo (PVa),
Neossolo Regolítico (RR)

Platôs

Argissolo Vermelho-Amarelo (PVa),
Neossolo Regolítico (RR)

Planalto

Argissolo Vermelho-Amarelo (PVa),
Neossolo Regolítico (RR)

Colinas e Morros

Argissolo Vermelho-Amarelo (PVa)
Planossolo Háptico (SX)

Cristas

Argissolo Vermelho-Amarelo (PVa),
Neossolo Flúvico (RY).

Depressão Intermontana

Argissolo Vermelho-Amarelo (PVa),
Latossolo Amarelo (LA).

Tabuleiros de Transição

Argissolo Vermelho-Amarelo (PVa),
Latossolo Amarelo (LA).

Tabuleiros Litorâneos

Argissolo Vermelho-Amarelo (PVa),
Latossolo Amarelo (LA).

Planície Fluvial

Argissolo Vermelho-Amarelo (PVa),
Latossolo Amarelo (LA).

Planície Fluviolacustre

Gleissolos Háplico (GX), Argissolo
Vermelho-Amarelo (PVa), Latossolo
Amarelo (LA).
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Planície Lagunar

Gleissolos Háplico (GX), Argissolo
Vermelho-Amarelo (PVa), Latossolo
Amarelo (LA).

Fonte. Renilson Ramos, 2017
Figura 3. Mapa de Uso e Cobertura da Terra da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Meio

Fonte. Renilson Ramos, 2017
No mapeamento de uso e cobertura de seus solos, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do
Meio foram delimitadas ao todo sete classes, que são elas, Culturas, Pastagens, Solo
Exposto, Águas Continentais, Áreas Campestres, Áreas Florestais, Áreas Urbanizadas.
Foram definidas para a análise as onze unidades geomorfológicas da bacia hidrográfica
do rio Paraíba do Meio, as sete classes definidas para o mapeamento de uso e cobertura dos
solos da bacia hidrográfica foram encontradas em quase todas as onze unidades
geomorfológicas, embora dividas de formas diferentes para cada uma das unidades.
A unidade das Chapadas e Platôs possui principalmente a presença de solo exposto em
sua área, ocupando 250 Km², o que corresponde a mais de 76% da cobertura dessa unidade
geomorfológica.
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Nos Platôs baixos o solo exposto continua predominantes, com seus mais de 120 Km²,
correspondendo a 70% de toda unidade, muito embora que mais de 30% da área dessa
unidade, com mais de 72 Km² há a presença de uso e cobertura.
No planalto a presença de áreas campestres com o solo exposto quase se equiparam, com
mais de 77 Km² e 59 Km² respectivamente nessa área, as outras forma de uso e cobertura
aparecem em menor índice.
Na unidade de Colinas e Morros, a maior unidade, existe a presença em grande número
de todas as forma de uso e cobertura dos solos definidas pelas classes, com destaque a
predominância da pastagem, que cobre mais de 858 Km², ocupando mais de 48% da área da
bacia, é nessa unidade geomorfológica que também o área florestal aparece com mais de
151 Km², o que é 8% do total da área coberta de unidade, as culturas também aparecem
fortemente nessa unidade, próximo a unidade do planalto com culturas de feijão, milho e
banana, e próximo a depressão com a cana-de-açúcar, ao todo essa classe cobre mais de 337
Km², o que é 9% do total dessa unidade.
As cristas apresentam principalmente pastagem e culturas de cana-de-açúcar, com mais
de 54 Km² e 24 Km² respectivamente, cobrindo mais de 62% e 24% dessa unidade
geomorfológica.
A depressão tem pastagem como forma de uso do solo predominante, ocupando 57% da
área da bacia hidrográfica, com seus 97 Km².
Os tabuleiros de transição possuem em sua maior parte culturas, de cana-de-açúcar
principalmente, ocupando uma área correspondente mais de 61 Km², ocupando pouco mais
de 58% dessa unidade.
Nos tabuleiros litorâneos a cultura de cana-de-açúcar também se destaca, sendo a maior
forma de uso dos solos dessa unidade, ocupando uma área aproximada 97 Km², com
aproximadamente 65% do total dessa unidade.
Na planície fluvial as culturas e a pastagem são bastante próximas em questão de área
utilizada, a pastagem cobre uma área de 41 Km², o que é 41% dessa área, enquanto as
pastagens cobrem 51 Km², o que corresponde a quase 51% dessa unidade.
A planície fluvio-lacustre tem em sua maior parte a pastagem como classe definida
durante o mapeamento como classe dominante, com 26 Km², o que é 58% de toda a área
dessa unidade geomorfológica.
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Na planície lagunar, a menor unidade da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Meio,
onde a pastagem se destaca com mais de 2 Km² de área, correspondendo a 46% de toda a
unidade geomorfológica.
Tabela 4. Uso e Cobertura da Unidades Geomorfológicas
Unidades Geomorfológicas e Uso e Cobertura dos Solos em Percentagem (%)
Unidades

Águas

Área

Geomorfológi Continenta Campest

Área

Áreas

Florest

Urbaniza

Culturas

Pastage

Solo

ns

Expost

cas

is

re

al

das

o

Chapada e

0,057

3,62

1,22

0,19

13,99

4,52

76,36

Platôs

1,45

30,32

0,65

0,72

13,78

3,21

50,48

Planalto

4,28

77,06

1,54

3,46

9,08

1,81

59,26

Colinas e

1,09

10,07

8,60

0,41

19,20

48,80

12,12

Cristas

0,35

0,01

8,50

0,03

28,171

62,07

0,73

Depressão

0,30

0,07

2,56

1,59

38,01

57,08

1,96

0,70

0,05

6,27

--

58,44

30,78

3,66

0,87

0,16

6,91

1,50

65,03

17,82

8,85

0,60

0,04

4,66

0,94

51,427

40,31

2,97

0,24

1,74

0,12

--

17,06

22,035

58,62

6,31

--

10,00

--

28,54

46,50

1,84

Platôs

Morros

Intermontana
Tabuleiros de
Transição
Tabuleiros
Litorâneos
Planície
Fluvial
Planície
Fluviolacustr
e
Planície
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Lagunar
Fonte. Renilson Ramos, 2017
De acordo com Ross (1994) alguns tipos de uso ou cobertura vegetal dos solos irão
proteger uma área ou causar nela certos graus de degradação, isso estaria diretamente atrelado a
fragilidade ambiental de uma área, e essa fragilidade ambiental estaria diretamente ligada aos
tipos de solo, à declividade e litologia de um local.
A fragilidade classificada como muito fraca de uma área, ou seja com menos
probabilidade de degradação estariam em locais com uma declividade menor que 6%, em solos
do tipo latossolo vermelho-amarelo e em lugares com vegetação com florestas naturais. O grau
de fragilidade fraca estaria ligado com a declividade de 6% até 12%, com argissolos e com
coberturas vegetais arbustivas ou pastagem. O grau de fragilidade classificada como média, de
12% até 20%, em solos podzólico vermelho-amarelo, com uma cobertura vegetal de culturas
como café, laranja ou pimenta, assim como também um nível maior de pastagem e pisoteio do
gado. O grau de fragilidade é classificada como forte em declividades que variam de 20% até
30%, em neossolos e em planossolos, e com uma cobertura de culturas de ciclo curto como
arroz, milho e feijão. Classificado em muito forte a declividade dessa área está acima de 30%,
em solos com presença de areias quartozosas, cascalho e gleissolos, e com uma cobertura dos
solos classificada como solo exposto, queimadas, área de desmatamento e culturas de ciclo curto
sem algum tipo de prática que vise conservar aquela área (ROSS, 1994).
Nas chapadas e platôs há uma grande presença de declividade que vão até 8%, sendo
classificada como declividade de um grau de fragilidade fraca, há a alta presença de Nessolos
Regolíticos, que é caracterizado como dotado de um grau de fragilidade forte, e uma grande
presença de solo exposto, que é classificada com portadora de um alto grau de fragilidade
ambiental, a partir de todos esses fatores as chapadas e platôs da bacia hidrográfica do Rio
Paraíba do Meio tem uma alta probabilidade sofrerem algum tipo de degradação ambiental, por
estarem vulneráveis através de sua fragilidade ambiental.
Os Platôs possuem declividades que vão até 8%, com uma presença menor de nessolos
regolíticos, e agora uma presença maior de argissolos amarelo-vermelho, que são solos com
graus menores de fragilidade ambiental, de solo exposto, mas também uma alta presença de área
campestre com vegetação nativa do local, fazendo com que essa unidade geomorfológica tenha
um nível menor de fragilidade ambiental.
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Os Planaltos há uma presença muito grande da vegetação campestre, tem uma
declividade que chega a apenas 8%, e possui principalmente em seus solos a ordem dos
argissolos amarelo-vermelho, tornando essa unidade pouco propícia a algum tipo de degradação
ambiental.
Na unidade geomorfológica, devido a sua grande extensão apresenta variadas formas de
declividade, tipos de solos e forma de uso e cobertura dos solos, logo da área mais próxima do
planalto, nessa unidade aparecem culturas de milho e de feijão, em planossolos hápticos,
embora que sejam em áreas de baixa declividade, esse tipo de cultura, nesse tipo de solo
propicia a criação de áreas mais frágeis e consequentemente mais degradadas. Na área de maior
declividade dessa unidade, chegando a mais de 45%, classificada como muito forte o grau de
fragilidade, pode se ver vegetações com matas florestais em algum dos topos desses montes,
sendo a unidade geomorfológica que mais apresenta uma vegetação florestal, entretanto em
muitas outras elevações é possível encontrar um grande número de pastos, em locais com solos
da ordem dos planossolos hápticos. No restante dessa unidade há a presença de pastos,
entretanto por estarem em argissolos amarelo-vermelho, o nível de fragilidade ambiental dessas
áreas se apresenta como menor que em áreas como os planossolos.
As cristas são unidades geomorfológicas com destaque a suas fortes declividades, sendo
comum declividade de 8% até mais de 45%, existindo a presença de solos do tipo argissolo
amarelo-vermelho, nas suas áreas de maior declividade ainda há a presença de vegetação
florestal, enquanto em suas regiões um pouco mais aplainada aparece ainda pastos e um número
considerável de culturas de cana-de-açúcar.
Na depressão intermontana há um maior aparecimento de declividades baixas, em sua
maior parte se apresentam com menos de 8% de declividade, os tipos de solos mais presentes
sãos os argissolos amarelo-vermelho e os latossolos amarelo, com as principais atividades
voltadas a cana-de-açúcar e a pastagem, sendo uma área com pouca probabilidade de
degradação ambiental.
Os tabuleiros de transição apresentam terrenos planos, declividades que vão ao máximo
aos 20%, com solos da ordem dos argissolos amarelo-vermelho, e dos latossolos amarelo,
enquanto suas atividades são voltados para as culturas de cana-de-açúcar, entretanto existe
também existe a aparição de áreas de queimadas e solo exposto, para o cultivo da cana-deaçúcar, sendo tratado como um tipo de cobertura dos solo com forte grau de fragilidade
ambiental para a localidade.
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Nos tabuleiros litorâneos, há a presença ainda maior do que nos tabuleiros de transição
de solo exposto, com queimadas e desmatamento para o cultivo de cana-de-açúcar, com 50% de
sua área voltada para o cultivo da cana-de-açúcar, e 8% todo de áreas desmatadas ou queimadas,
sua declividade é baixa, com variações que vão até 20%, a ordem predominante dos solos são as
do argissolos amarelo-vermelho, e latossolos amarelo, é uma unidade em sua maior parte com
baixo grau de fragilidade ambiental.
A planície fluvial tem um nível de pastagem e culturas bem equiparáveis, seus solos
predominantes são os argissolos amarelo-vermelho e os latossolos amarelo, declividades em sua
maioria chegando aos 8%, fazem com que essa área graças aos seus tipos de solo e declividade,
não sejam áreas com grande propensão a uma fragilidade ambiental.
A planície-fluviolacustre apesar de apresentarem baixas declividades, aparecem um nível
grande de solo exposto nessa área, com mais de 59% do total da área coberta dessa unidade
geomorfológica, devido a existência de desmatamento e queimadas na área para o cultivo de
cana-de-açúcar, apesar de possuir argissolos amarelo-vermelho, há a grande presença de
gleissolos nessa área também, o que torna esse local com alto nível de fragilidade ambiental.
Na área da planície lagunar há a presença das menores declividades de toda a bacia
hidrográfica, em sua maior parte a apresenta gleissolos, arenito e cascalho, no uso de suas terras
a presença de pastagem é a que mais se destaca das classificações utilizadas para o mapeamento,
fazendo com que exista uma preocupação maior de cuidado com os pastos do que nas unidades
que apresentam tipos de solos com menor grau de fragilidade.
Das unidades estudadas geomorfológicas durante a pesquisa, as que foi possível notar a
necessidade de um maior nível de cuidado foram as da chapadas e platôs, algumas áreas da
colinas e morros, as cristas, a planície fluviolacustre e a planície lagunar, por conta do fato da
existência de atividades que podem causar algum tipo de degradação muito facilmente em áreas
com declividades acentuadas, como por exemplo cultivo culturas de ciclo curto como feijão e
milho, e pastagens em áreas com planossolos e de declividades acentuadas, assim quando esse
tipo de prática não visa a conservação da área, essa localidade pode rapidamente se tornar
degrada de forma que se torne difícil aplicar qualquer tipo apropriação no futuro, seja ela
antrópica ou natural.
Quanto as demais unidades geomorfológicas, que são os platôs, planalto, depressão,
tabuleiros de transição, tabuleiros litorâneos e planície fluvial,

todos estariam praticando

atividades que podem causar algum nível de fragilidade ambiental nas áreas onde ocorrem caso
não sejam trabalhadas de forma consciente, entretanto os tipos de solos mais resistentes e
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declividade fazem com que essas áreas sejam menos propícias a algum tipo de degradação, e
com as características naturais com uma melhor predisposição para a apropriação humana, para
o manejo de culturas e para a pastagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Com um trabalho que vise a integração entre diferentes elementos, que possibilite uma
análise holística sobre uma área, visando identificar a forma como a apropriação humana pode
se dar nas diferentes formas de relevo, ajuda a conferir um conjunto de informações valiosas
para qualquer tipo de planejamento e conscientização de como é possível se apropriar de uma
determinada área da superfície terrestre.
A presente análise buscou identificar a forma atual de como o homem se apropria de
diversas unidades geomorfológicas presentes na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Meio,
correlacionando as declividades de cada unidade e os tipos de solos a melhor maneira de se ter
uma cobertura ou um uso para as terras nessa bacia hidrográfica.
A partir do trabalho realizado foi possível se identificar com o auxílio de
Geoprocessamento, mas sem se desvencilhar dos trabalhos de campo realizados, áreas com
grandes níveis de fragilidade ambiental, ou seja com grandes riscos de sofrer com degradação,
assim como também foi possível classificar áreas que apresentam uma melhor propensão para a
aplicação de atividades antrópicas. Fazendo com que assim se possa a partir das análises aqui
realizadas realizar tipos de planejamento que tentem visar melhores e mais eficazes práticas de
manejo do uso dessa terra.
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INTRODUÇÃO
O tema escolhido para a realização deste trabalho foi ―A Degradação do Meio Ambiente nas
Proximidades da Estátua de Frei Damião no Município de Capoeiras/PE‖, o mesmo busca
analisar os processos de degradação que vem ocorrendo durante algum tempo nesta localidade
e que tende a crescer se não houver medidas mitigadoras desses processos por parte da
população local e de políticas públicas. A degradação Ambiental é uma alteração na dinâmica
natural de um determinado espaço, pois com essa alteração que se dá por parte da intervenção
humana, pode ocorrer vários problemas, que por sua vez são por diversos fatores, dentre os
principais está o manejo errado do solo e exploração de recursos naturais de maneira
inadequada, isso podendo acarretar num grande desastre ambiental. Foi escolhido desenvolver
este trabalho, por estar atrelado com o Meio Ambiente e com estudos geomorfológicos e
também pelo o fato deste local ser um ponto turístico que atrái fiés de Capoeiras/PE e de toda
região Pernambuna, pois essa localidade vem sofrendo grandes alterações pela a ação antropica
em prol de seus ideais, e isso é de grande importância para que nós possamos ter um olhar mais
crítico sobre este fenômeno que vem ocorrendo, e a partir disto contribuir de forma viável para
que haja uma conscientização por meio da população que reside neste local, para que os
mesmos possam usufruir deste solo de maneira em que ambus sejam beneficiados, com isso
gerando melhorias no desenvolvimento local, e que através de estudos de autores que
trabalham essa temática, possamos adquirir embasamento teórico-metodológico, facilitando-se
assim o processo da temática trabalhada. Tendo-se como objetivo através deste trabalho,
enfatizar o quanto é de fundamental importância esses moradores locais adoterem medidas
sustentáveis e adequadas ao meio ambiente, sem que o mesmo possa alterar a dinâmica
ambiental.
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METODOLOGIA
Para a realização da pesquisa foram utilizados alguns livros de autores que trabalham com a
temática e que levassem em consideração as ações antrópicas e suas consequências, dependendo
da forma como este se apropria do meio. Também se baseando em conhecimento de vida da
localidade campo de pesquisa (o município) e finalizando, com uma análise integradora dos
problemas que vem ocorrendo no local, além da utilização de imagens.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das observações do campo estudo trabalhado, e de imagens e do local, percebemos
que o mesmo vem sofrendo alterações constantes, devido às ações antrópicas para diversos fins.
Nota-se também que não há preocupação alguma por parte da população na maneira como vem
sendo utilizado do o solo e também na preservação do local, pois em alguns lugares encontramse lixo, entulhos, escavações feitas para a construção de barragens, que por sua vez oferecendo
risco a moradores próximos da mesma, retirada de solo para uso em construção civil, e a retirada
quase que completa da vegetação em algumas áreas para construção de residências
(loteamento).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Ao finalizar a pesquisa, vimos que o local vem sofrendo grandes transformações em pouco
tempo pelos moradores que residem nessa localidade e circunvizinhos, contudo gerando assim
uma degradação naquele ambiente, que ocorre principalmente pelos interesses pessoais dos
indivíduos, sem qualquer preocupação com os problemas futuros no local e que por sua vez
podem causar grande risco não só a população local, mais também todo ecossistema.

A

construção de obras em locais inapropriados vem ocorrendo largamente em grandes escala nas
proximidades, junto com construções de barragens, estes e outros meios inadequados de usos e
apropriação do solo nesta localidade vão acarretando vários problemas que contribui para o
desequilíbrio ambiental no meio ambiente.
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INTRODUÇÃO

O relevo enquanto objeto de estudo da geomorfologia e locus das interações humanas
está sujeito as mais diversas e nefastas alterações de ordem ambiental. Com sabe em
Christofoletti (1999) citado por Rodrigues (2016), entende-se que a geomorfologia é um
conhecimento de suma importância na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA,
causados pelo homem, pois o diagnóstico geomorfológico, juntamente com outros itens,
compõe o diagnóstico das condições do ambiente a ser impactado, permitindo traçar uma
ocupação ordenada das atividades humanas.
E, sabe-se que a questão geomorfológica torna-se muito significativa ao se refletir na
paisagem, cuja percepção quase sempre se confunde com o ambiente. Por isso, cabe trazer à
tona para reflexão inicial Amador (2017), quando esta autora enfatiza que:
As questões que norteiam a contemporaneidade estão permeadas de preocupações
ambientais que envolvem, mais do que nunca, o lugar e sua complexidade. Embora
quase sempre perceba-se que o mesmo passe despercebido para a maioria das pessoas
frente à frenética dinâmica que envolve os diversos âmbitos social, econômico, cultural
e ecológico. (AMADOR, 2017, p. 20).

Apreende-se que, o fato de que as questões que envolve a complexidade ambiental
passam muitas vezes despercebidas, inclusive quando se trata de áreas de riscos no ambiente
urbano, os quais são, muitas vezes, resultado da falta de planejamento adequado que dá margem
a construções irregulares. O deslizamento mesmo, é muito frequente enquanto fenômeno
natural, o qual acaba causando danos materiais e sociais e que estão inteiramente, sobretudo
onde se constrói casas e/ou instalações, as quais vem crescendo constantemente nos últimos dez
anos, principalmente devido à própria ação humana.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

O tema tela foi escolhido em decorrência das contínuas chuvas ocorridas no Agreste
Meridional de Pernambuco, mais precisamente no município de Garanhuns (PE), onde alguns
bairros estão situados em áreas suscetíveis a deslizamentos estão.
Então, considera-se importante realizar um estudo referente a este tema tão relevante, o
que envolve dos impactos advindos das chuvas nas áreas de risco, ocasionando assim, sérias
consequências. O objetivo principal deste trabalho é realçar a questão dos deslizamentos em
áreas de risco que, muito frequentemente vem ocasionando problemas socioambientais no bairro
da Liberdade em Garanhuns (PE).

METODOLOGIA

O método adotado para desenvolver a presente pesquisa foi o sistêmico, por compreender a
sua eficiência em conseguir visualizar e concatenar a complexidade inerente no âmbito de estudos
ambientais, integrando sempre as inter-relações entre os aspectos sociais e naturais do objeto
estudado.

Assim, inicialmente teve-se a consulta bibliográfica, a qual resultou numa revisão de
literatura, permitindo assim o apoderamento de conhecimento referente à temática em pauta.
Sendo assim, foi consultado sobretudo artigos e livros. A segunda etapa, contou com o trabalho
de campo para a realização de registros fotográficos in loco tendo-se a técnica da observação
como base para a identificação de problemas ambientais da área estudada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A área objeto de estudo apresenta uma área de drenagem e escoamento superficial
bastante elevado mediante sua declividade. E sabe-se que o desmatamento juntamente com o
crescimento da área urbana nessas encostas reduz a capacidade de infiltração e, deste modo,
aumenta o escoamento superficial, promovendo a erosão hídrica na encosta fornecendo o
acumulo de sedimentos. Sendo assim, o mau gerenciamento dos recursos naturais, em áreas
urbanas como é o caso do bairro da Liberdade em Garanhuns, tem se tornado uma das principais
causas de degradação, e vem trazendo vários impactos juntamente com a ação antrópica.
Verifica-se nas figuras a seguir um grande impacto causado pelas chuvas dos últimos
meses, onde desde então acontecem pequenos deslizamentos de ribanceiras e as casas estão
literalmente à beira do ―precipício‖. Observa-se que os solos são vulneráveis a erosão por serem
bastante íngremes, o local possui pouca vegetação, o tempo também foi responsável pela
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fragilização do solo, solo esse muito arenoso onde em contato com a água acelera-se o processo
de erosão.
A inclinação do terreno contribui para o aumentar da velocidade do processo de erosão,
que em períodos chuvosos aumenta gradativamente. A falta de vegetação influencia também no
nível de fragilidade e sustentação do solo, podendo também ser responsável pela velocidade e
quantidade de erosão no terreno, vegetação essa que foi retirada para a construção das presentes
moradias, deixando assim o solo exposto e susceptível a danos externos.
Existe também uma forte presença do lixo no local, onde há ravinas que estão situadas
próximas a nascente do pau amarelo, moradias sujeitas e expostas a deslizamentos e
desabamentos por consequência das chuvas, as construções presentes no local são casas simples
e sem muita infraestrutura, onde se pode notar que não houve nenhum tipo de planejamento e
infelizmente em futuro próximo essas casas podem vir a serem condenadas ou até mesmo serem
pivôs de acidentes fatais.
Imagens do local estudado – bairro Liberdade, Garanhuns-PE.

Figura 1. Fonte: Bruna Costa, 2017

Figura 2. Fonte: Bruna Costa, 2017

Figura 3. Fonte: Bruna Costa, 2017

Figura 4. Fonte: Autor desconhecido

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A maioria dos desastres que ocorrem na natureza são causadas pela ação humana. Por
muito tempo o ser humano foi agravando o meio natural mudando suas características e
causando certos desastres ambientais. Em alguns casos os deslizamentos que acontecem em
encostas, podem ser de forma natural, por grande aumento da presença de chuvas como foi
encontrado no local estudado, mais precisamente, no bairro Liberdade. Mas também na maioria
das vezes esse processo é acelerado pela ação humana, como é comum encontrar a retirada da
cobertura vegetal do solo para construções de casas, comércios, entre outros. Dessa forma, o
solo vai ficando vulnerável aos agentes erosivos e vulneráveis ao deslizamentos.
Essas construções em lugares onde apresentam um risco de deslizamento, principalmente
na época em que os índices de chuvas aumentam, torna-se mais perigosos para quem reside
nessas localidades, pois a qualquer momento um deslizamento de solo pode ocorrer no local
deixando famílias desabrigadas e podendo levar pessoas a óbito. Então, conclui-se que por
questões de mau planejamento urbano essas zonas de risco são habitadas. Para tanto, deve
existir políticas públicas para intervir nessas áreas para que resolvam o problema em questão,
pois muitas famílias não tem onde morar e acabam ocupando essas áreas mesmo sabendo dos
riscos que estão expostos.
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INTRODUÇÃO

Com o constante crescimento da população mundial, a produção agrícola deve se tornar
cada vez mais eficiente ao longo dos anos. Essa é a principal justificativa para a fabricação e a
comercialização de fertilizantes e agrotóxicos. Desde a Revolução Verde, na década de 1950, o
processo tradicional de produção agrícola sofreu drásticas mudanças, com a inserção de novas
tecnologias. Estas tecnologias envolvem, quase em sua maioria, o uso extensivo de agrotóxicos,
com a finalidade de controlar doenças e aumentar a produtividade.
A degradação do meio ambiente tem consequências em longo prazo e seus efeitos podem
ser irreversíveis. Segundo BEDOR, C. N. G. (2005), a aplicação de agrotóxicos pode
contaminar o solo e os sistemas hídricos, culminando numa degradação ambiental que teria
como consequência prejuízos à saúde e alterações significativas nos ecossistemas.
Consequentemente, existe uma necessidade de minimizar o impacto destes produtos no
meio ambiente e na saúde pública. Neste sentido, a partir do reconhecimento dos efeitos
negativos de uma potencial contaminação por agrotóxicos à saúde da população local e ao meio
ambiente, este trabalho tem como objetivo fazer uma análise sobre o uso e as consequências
referente ao uso dos agrotóxicos, com o intuito de mostrar os prejuízos que o mesmo pode
acarretar a vida humana.

METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido no município de Jupi, situado na mesorregião agreste do
estado de Pernambuco, Jupi se destaca na produção de mandioca sendo essa a principal fonte de
renda do município.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

No decorrer do desenvolvimento do trabalho será mostrado o impacto ambiental do uso
de agrotóxicos no meio ambiente e como isso afeta na saúde dos trabalhadores rurais do
município de Jupi-PE, se teve como primeira etapa a pesquisa bibliográfica, onde foram
consultados livros, artigos e demais materiais que abordassem a temática, tendo como principal
referencial teórico Primavera Silenciosa – CARSON, Rachel (1962), onde a mesma alerta sobre
o uso de pesticidas químicos, além de despertar a sensibilização ambiental.
Na segunda etapa foi feita uma pesquisa de campo com os moradores rurais do
município de Jupi, onde foi possível notar o nível do conhecimento dos participantes sobre a
utilização de agrotóxicos, e as formas de combater as pragas de insetos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos resultados obtidos através da pesquisa de campo, vinte agricultores do município de
Jupi-PE responderam a um questionário abordando os aspectos relacionados ao uso de
agrotóxicos e controles de pragas. Destes, 14 eram proprietários, 3 empregados e 3
arrendatários. Desses vinte agricultores entrevistados cerca de 84% não chegaram a concluir o
ensino fundamental I. Como salienta Carson:
Não é minha afirmativa a de que os inseticidas químicos não devam ser usados
nunca. Afirmo, não obstante, que pusemos, indiscriminadamente, substâncias
químicas venenosas, biologicamente potentes, nas mãos de pessoas de todo
ignorantes, ou quase, quanto à capacidade que tais substancias têm, de produzir
danos. Submetemos quantidades enormes de gente ao contato de venenos, sem o
consentimento dessa gente[...] (CARSON, p. 22, 1969).

Neste sentido, Rachel relaciona o impacto da contaminação humana por agrotóxicos à
fatores socioeconômicos, como o nível educacional, a habilidade de leitura, escrita e a renda
familiar. Segundo a autora, os níveis de escolaridade aliados à linguagem técnica das
informações contidas nas embalagens justificam a deficiência na compreensão das informações
pelos trabalhadores rurais.
Em relação ao receituário agronômico, 83,3% dos entrevistados relataram que sempre o
recebem. Entretanto, apenas 23,3% costumam ler sempre o receituário, grande parte dos
trabalhadores rurais não reconhecem os danos causados à saúde pela exposição aos agrotóxicos,
tendo uma pequena parcela que identifica a prática do uso constante dos mesmos como o
principal problema relacionado à agricultura. De todos os entrevistados, 83,7% utilizam algum
tipo de equipamento (máscaras) de proteção individual, enquanto que 16,3% não utilizam
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nenhum tipo, onde muitas vezes são levados aos hospitais por causa da intoxicação dos
produtos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil as políticas de produção agrícola são mais preocupadas na quantidade dos
produtos esquecendo um pouco da qualidade dos mesmos, tendo como foco principal a
produtividade. É realidade que ainda não são frequentes programas destinados à educação,
programas estes, que tragam uma sensibilização referente ao uso desses agrotóxicos, onde
principalmente os agricultores são os mais afetados, sofrendo sérios riscos devido ao contato
direto com os produtos, por isso eles têm que ser, portanto, os primeiros a tomarem
providências, já que dependem do meio ambiente para produzirem, tendo assim que preserva-lo.
Também é perceptível a falta de preocupação por parte dos próprios agricultores, acabam agindo
de maneira ―natural‖, além de não terem o conhecimento dos prejuízos à saúde, não se
importam em conhece-los.
Um dos métodos para essa conscientização, seria políticas de investimentos voltadas ao
meio ambiente, em especial como utilizar esses agrotóxicos de maneira correta, mostrando seus
possíveis riscos se utilizado de maneira errada, o que se obteria mais saúde à todos os seres.
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INTRODUÇÃO
A ocupação de áreas suscetíveis, ou seja, predisponentes a processos geoambientais tem
se tornado comum em diversos locais ocupados por moradias e, em casos mais raros, por
construções de uso comercial que se apresentam principalmente como irregulares. Os processos
se tornam complexos quando os relacionamos à presença e ação humana no meio, interferindo
diretamente na dinâmica existente em determinadas áreas.
Tal fato acontece corriqueiramente na área urbana do município de Garanhuns, o qual
funciona como um polo comercial, médico e de educação, o que chama a atenção e traz pessoas
de diversos lugares para a cidade, intensificando sua expansão urbana. Além disso, existe uma
significativa quantidade de loteamentos oferecidos pelo governo para a população, maioria de
baixa renda, com alguns localizados em áreas de riscos que podem consequentemente trazer
danos sociais, ambientais e econômicos.
No Brasil, a maior preocupação em relação as áreas de risco é a indevida ação humana,
com cortes inadequados de taludes, construção de fossas sépticas no topo das encostas ou
lançamento de águas servidas e a construção nesses locais de moradias, modificando, assim, o
equilíbrio da encosta e interferindo na sua dinâmica, resultando, por conseguinte, na
intensificação dos processos erosivos lineares e deslizamentos.
Deste modo, faz-se necessário aprofundar as pesquisas a respeito da dinâmica natural do
terreno antes da ocupação humana para facilitar e melhorar o planejamento da ocupação urbana
do município, mitigando os danos causados por estas ocupações irregulares.
Diante do exposto, o presente artigo surgiu de uma pesquisa de Iniciação Científica que
tem como objetivo elaborar um mapa de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e
erosão no município de Garanhuns.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada baseia–se de duas premissas trazidas pelo JTC -1, em que: 1) o
passado é um guia para o futuro, de modo que é possível ocorrer novamente estes mesmos
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processos e a 2) que afirma que em áreas com topografia, geologia e geomorfologia similares as
áreas onde ocorreram os processos de erosão e movimentos gravitacionais de massa, há uma
tendência de também serem suscetíveis a estes tipos de ocorrências. Partindo-se destas
premissas o desenvolvimento deste trabalho seguiu três etapas: levantamento e análise dos
dados, processamento dos dados e elaboração dos mapas temáticos e por fim, a síntese, que é a
etapa de confecção do mapa de suscetibilidade.
Para a elaboração dos mapas de suscetibilidade foram usados somente a declividade, a
curvatura e os solos, por não haver outras bases temáticas em escalas próximas do mapeamento
proposto (1:10.000).
A fase síntese destinou-se a elaboração do mapa de Suscetibilidade à movimentos
gravitacionais de massa e erosão na escala 1:10.000 a partir da aplicação do método qualitativo,
baseado em conhecimento (knowledge based), mais precisamente, do método heurístico com a
associação de graus de suscetibilidade 1, 2, e 3 para cada classe de cada parâmetro (declividade,
curvatura e solos) utilizados no modelo, baseado em Torres (2014). O uso do inventário de
feições erosivas e cicatrizes de deslizamentos, bem como de documentos como o mapeamento
de risco elaborado pela defesa civil do município foi fundamental para embasar a associação dos
graus de suscetibilidade dos parâmetros analisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A área urbana de Garanhuns localiza-se sobre associações de solos LATOSSOLOS e
ARGISSOLOS, predominando os primeiros, principalmente os Latossolos Amarelos sobre os
topos planos e os segundos sobre as encostas. São solos considerados suscetíveis à erosão,
devido a infiltração da água rapidamente e contribuem na aceleração do processo erosivo.
Tais características lhe confere uma maior suscetibilidade a ocorrência de erosão do tipo
linear (sulcos, ravinas e voçorocas), estas últimas são denominadas desta forma quando atingem
o lençol freático. Os deslizamentos são frequentes nas bordas destas voçorocas.
A partir do conhecimento da área, com o subsídio da elaboração do inventário e do
conhecimento de pesquisadores sobre a temática, as classes dos fatores condicionantes a
processos erosivos e de movimentos de massa foram definidas quanto a suscetibilidade a estes
processos.
A declividade foi dividida em 6 classes em que os intervalos de declividade de 0° a 11°,
referente ao relevo plano a suave ondulado, com baixo índice de erosão linear / deslizamento ,
foi definido com baixa (1) suscetibilidade; de 11° a 27°, referente ao relevo ondulado com
índice moderado de erosão linear e deslizamentos, a com média suscetibilidade (2); e acima de
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27°, referente ao relevo forte ondulado onde pode ocorrer instabilização do material devido à
saturação hídrica e inclinação da vertente como de alta suscetibilidade.
A curvatura foi classificada em 3 classes. A Côncava/Convergente, apresenta a maior
suscetibilidade aos processos analisados, uma vez que aumentam o fluxo hídrico para uma
determinada direção, resultante no desgaste excessivo com o escoamento superficial
concentrado. A convexa/divergente, foi definida como média suscetibilidade, pois promovem a
dispersão do fluxo hídrico ao longo da encosta. E por fim a classe Retilínea/Planar foi definida
como baixa suscetibilidade, pois apresenta uma forma pouco expressiva com relação ao fluxo
hídrico, onde o escoamento superficial é bem dispersado sem causar danos na encosta.
As unidades de mapeamento de solos predominantes identificadas no município foram a
PA‘16; LA2 (EMBRAPA, 2000). Essas duas classes apresentam uma suscetibilidade a
processos erosivos e movimentos gravitacionais de massa considerada alta. Os demais solos
identificados foram classificados como baixa suscetibilidade.
Após a aplicação do modelo heurístico de suscetibilidade observou-se que as áreas de
média e alta suscetibilidade coincidem com as áreas de voçorocas já formadas, com ênfase para
o bairro Aloísio Souto Pinto, em que há uma maior dissecação do relevo, os bairros de São José
e Heliópolis. O bairro do Magano também apresentou uma grande quantidade de áreas de
elevada suscetibilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tem-se como considerações finais o fato que, se nada for feito pelos gestores municipais
em caráter de urgência, principalmente no provimento de infraestrutura necessária e controle
sobre a ocupação do espaço urbano, os processos erosivos tenderão a aumentar ainda mais e os
transtornos causados a população poderão ser maiores e irreversíveis.

ÓRGÃOS DE FOMENTO
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ALIMENTAR A CIDADE: COMÉRCIO E ABASTECIMENTO DE
VÍVERES NO RECIFE DO SÉCULO XIX (1825-1840)
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INTRODUÇÃO
Uma das grandes preocupações das autoridades e da população oitocentista era a
disponibilidade de alimentos. Nos jornais pernambucanos dos oitocentos as queixas sobre
monopólio, carestia e falta de gêneros de primeira necessidade estão espalhadas por inúmeras
páginas. Sua falta era extremamente sentida, pois eram essenciais para a alimentação de grande
parte da população. Vendedores ambulantes, barqueiros, merceeiros, açougueiros, negociantes
de gado, importadores, agricultores, negros, forros, livres de cor, brancos, escravos, e livres
participavam de um complexo sistema comercial. O abastecimento envolvia uma série de
pessoas trabalhando ativamente para disponibilizar gêneros de primeira necessidade.
A dieta de boa parte dos habitantes se baseava em dois itens: farinha de mandioca e
carne verde. A farinha era uma excelente fonte de energia: 650 gramas equivalem a 2.500
calorias, que é a quantidade diária necessária para um trabalhador nos trópicos. Na província da
Bahia oitocentista, por várias décadas, a farinha representou mais de 85% das vendas do celeiro
público, os outros 15% eram compostos por arroz, feijão e milho. A carne verde era a fonte de
proteína animal, que complementava a dieta. A sua falta era sentida e associada a períodos de
instabilidade e escassez. Os que tinham maiores poderes aquisitivos também usufruíam de
outros produtos, geralmente importados: vinho, azeite, cerveja, queijo, farinha de trigo e uma
variedade de guloseimas (cf. GRAHAM, 2013, p. 21-22).
Abastecer as cidades só foi possível através do trabalho escravo. A escravidão estava
espalhada pelo tecido social do Brasil. Não encontramos escravos apenas nas plantations, pelo
contrário, os que estavam lá não era maioria no total (MARQUESE e SALLES, 2016, p. 127128). O que supõe que estavam envolvidos com trabalho urbano, e muitos deles diretamente
com o abastecimento das cidades. O trabalho de escravos, de homens forros e mulheres forras
eram essenciais para manter o comércio de víveres.
A presente pesquisa tem o objetivo de fazer uma análise sobre o abastecimento de
gêneros alimentícios de primeira necessidade na cidade do Recife no século XIX. Assim, será
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possível entender a dinâmica do abastecimento, as redes de comércio espalhadas pelo Mundo
Atlântico, a quantidade de embarcações que chegavam anualmente, os agentes do envolvidos
(companhias, cossignatários de embarcações) e como este comércio externo era importante para
a manutenção do comércio local. Também será dada uma atenção especial à variação de preços
e de oferta dos gêneros, buscando os reflexos dessa falta, ou da grande oferta. Outro fator de
extrema importância é a atuação das autoridades na regulamentação do comércio e na oferta de
alimentos. Aliar esse fator quantitativo ao qualitativo é essencial, pois, aqui, os dados
estatísticos não serão tomados como absolutos. Para entendê-los será necessário buscar as
respostas nas especificidades criadas e vividas pelos agentes históricos do Recife oitocentista.

METODOLOGIA
Através dos jornais da época, especialmente o Diário de Pernambuco, as notícias sobre a
chegada de embarcações serão colocadas em série, buscando identificar elementos comuns
(locais de onde vinham as embarcações, quem eram os cossignatários e as variações no tempo
de viagem). Com abordagem quantitativa, será dada uma ênfase na noção de número e
quantidade, de valores a serem medidos. Para isso serão feitas várias estatísticas com o objetivo
de identificar a variação do número de embarcações através dos anos e das décadas, a
quantidade de embarcações que foram trazidas de determinados locais, quantas embarcações
foram trazidas pelo(s) mesmo(s) cossignatários, variações e flutuações de preço, etc.
Entretanto, o objetivo não é fazer uma mera descrição. Os dados serão problematizados,
buscando a explicação para os mesmos em contextos mais amplos e que envolvam aspectos
qualitativos. Também serão analisados relatórios provinciais, a postura da câmara municipal,
dando uma ênfase aos decretos e emendas, e uma gama de material bibliográfico que retrate os
aspectos ocorridos na província durante o recorte temporal e espacial desta pesquisa.
Contextualizar os dados obtidos será um dos aspectos essenciais. A seleção das fontes será feita
para privilegiar os gêneros de primeira necessidade, especificamente a farinha de mandioca e a
carne seca.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estudar abastecimento não se resume apenas a ver a alimentação dos habitantes. Uma
das características do mesmo é apresentar uma enorme dinâmica de funcionamento e várias
profissões trabalhando em conjunto. O alimento percorre um caminho extenso até chegar às
mãos dos consumidores: agricultores e boiadeiros, transportadores, vendedores, merceeiros,
jangadeiros e muitos outros fazem parte desse processo. Outro ponto que merece atenção são as
feiras e os mercados. Além de proporcionar a compra de gêneros de primeira necessidade, era lá
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onde os moradores e escravos se encontravam e conversavam. Ele se revela um ponto de junção
entre a História Social, Cultural e Econômica. Neles estavam mais que meros vendedores e
compradores: teciam redes de contato, formavam amizades, exerciam sua vida social,
compartilhavam tradições culturais, etc.
O estudo sobre abastecimento não fica restrito apenas a cidade do Recife e a província de
Pernambuco. Ao fazer uma breve análise das embarcações que chegavam ao Recife é possível
ver a conexão entre várias partes do Atlântico. Baltimore, Nova York, Liverpool e Buenos
Aires, são apenas alguns locais que aparecem como origem das embarcações que chegam ao
porto da província. A infinidade de produtos também é outra marca latente: farinha, carne seca,
farinha de trigo, vinho, bacalhau e muitos outros produtos fazem parte destes circuitos
mercantis. Paralelo a isso, ainda há o próprio comércio de cabotagem: Rio Grande do Sul, Rio
de Janeiro e Bahia também estão presentes. Sem esse comércio interconectado, seria dificílimo
abastecer toda a população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
A presente pesquisa busca contribuir para um maior conhecimento sobre a temática do
abastecimento em Pernambuco, especificamente na capital da província. No que tange a estudos
referentes a esta temática, a historiografia ainda se encontra com lacunas. Através da abordagem
utilizada será possível entender a dinâmica do comércio de víveres, as redes de comércio
espalhadas pelo mundo atlântico, mensurar a importância deste comércio externo para o bom
funcionamento da oferta de víveres, construir dados estatísticos sobre os gêneros de primeira
necessidade, buscando ver variações e permanências no comércio, e dar voz a agentes históricos
outrora esquecidos: pequenos proprietários de terras, comerciantes, mestres de embarcações, etc.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho surgiu em decorrência da vivência de dois bolsistas, de Iniciação a Docência
do curso de Licenciatura em História da Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns.
Onde foi desenvolvido um subprojeto interdisciplinar tendo em vista a utilização de poemas
como fonte e ferramenta pedagógica na pesquisa e no Ensino de História. Vale ressaltar que o
uso de poemas e de várias outras fontes para o estudo da história só foi possível a partir do
século XX, com a Escola dos Annales, tendo como principais protagonistas Marc Bloch e
Lucien Febvre.
Abordamos esse tema devido, os poemas serem uma forma de estudar a história, que na maioria
dos casos é deixada de lado pelos professores. Assim os educandos tem a oportunidade de
estudar com o novo modelo pedagógico diferente do tradicional de apenas transferir o
conhecimento sem possibilitar os meios para a construção da aprendizagem como trata Freire
(2011, p. 24), ―criar possibilidades para a sua produção e a sua construção‖.
Mesmo o poema proporcionando um vasto conhecimento e incentivo à prática da leitura e a
reflexão, é pouco trabalhado nas escolas. Com toda essa desvalorização pode-se observar um
grande déficit de leitura e conhecimento desse gênero textual, por parte de muitos alunos e
professores. Por vezes quando a fazem não lançam um olhar crítico sobre este tipo de texto, ou
pode até fazê-lo, mas o poema que está sendo trabalhado pode não agradar aos alunos. Algo
muito comum, que ocorre no trabalho com a poesia na sala de aula é os alunos relacioná-la com
a música. Essa relação é feita geralmente pelo fato dos estudantes desconhecerem os poetas,
tanto os mais reconhecidos e trabalhados nas escolas, quanto os do próprio lugar onde vivem.

METODOLOGIA
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Contendo como principais referências Marisa Lajolo, Sandra Pesavento, Marc Bloch e Circe
Bittencourt. Desenvolvemos aulas expositivas, declamações de poesias e atividades escritas, no
qual fizemos uma seleção das obras de Manoel Bandeira, Ariano Suassuna, Cecília Meireles
dentre outros. Que refletisse de forma indireta a realidade dos alunos considerando que estes
poetas não trabalharam como temática a cidade de Garanhuns, além disso, trabalhemos com a
produção poética do componente do grupo Samuel Tenório Pinto. Objetivando gerar o incentivo
para que os alunos produzissem seus próprios poemas. Para o desenvolvimento das aulas
utilizamos slides no PowerPoint, cartolinas, lápis de cor, etc.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da nova visão dos alunos, adquirida no decorrer do desenvolvimento das aulas, aos
poucos eles foram escrevendo alguns poemas quando eram solicitados. Deixamos livre para
escolha da temática abordada, com a exceção de uma vez em que o professor regente nos
orientou a seguinte temática: o que gosto de fazer? Ao analisar a produção notamos que muitos
deles demonstraram conhecimento a cerca da estrutura da poesia moderna, onde se destacam os
versos livres, versos brancos, relatos das atividades do dia a dia, dentre outras características.
Como o desenvolvimento do trabalho trata do uso de poemas como fontes históricas, não
poderiam destacar somente a sua estrutura, algo que é mais comum à área de português. No
entanto, até mesmo nesta disciplina a forma com que, a literatura é trabalhada nas escolas sofre
críticas de alguns autores como Marisa Lajolo (1993), onde ela aborda como as discussões são
deixadas de lado com relação à literatura. Ao analisamos os poemas produzidos pelos estudantes
com visão histórica é notório que relataram a condição humana que sejam de forma real ou
fictícia, como as manifestações culturais, as dificuldades, as condições de trabalhos.
Toda essa análise do contexto histórico só foi possibilitada ao campo da história a partir da
Escola dos Annales, que ampliou imensamente as possíveis fontes para os historiadores, prova
disso é o que fala Marc Bloch (2001), que tudo produzido pelo homem deve ser considerado
como documento histórico. Isso nos dá a possibilidade de fazermos uso de vários tipos de fontes
no âmbito do estudo da história, como a música, imagem, literatura.

CONSEDERAÇÕES FINAIS
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A experiência no PIBID foi muito importante, passamos por momentos de dúvidas e
insegurança sobre o que produzir e de segurança quando decidimos o que trabalhar. Foi
desafiador para nós iniciantes tanto na elaboração do projeto como no contato com os alunos.
Todavia foi muito gratificante ver os olhos de nossos alunos brilharem ao apreciar a poesia com
uma nova visão, e não unicamente para estudar a gramática da língua portuguesa, além de
despertar o gosto da leitura de poemas, pois alguns alunos asseguraram que nunca tinham lido
um poema.
No primeiro momento, as nossas metas foram alcançadas, espero que neste segundo momento
fase final do projeto, tenhamos resultados semelhantes ou melhor do que este que foi bastante
desafiador, mas, contribuiu muito para a nossa formação.
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INTRODUÇÃO
No século XIX, o Brasil e a Província de Pernambuco estavam na rota de passagem de
muitos viajantes estrangeiros. Parte desses viajantes desembarcou em portos nacionais
procurando o exótico, o diferente. Alguns vieram como pesquisadores, cientistas, botânicos e
artistas. Já outros eram profissionais liberais e comerciantes dispostos a empreender alguma
aventura lucrativa nas Américas. Todos eles descobririam no Brasil uma nação escravista, onde
a principal fonte econômica era baseada na produção e exportação de derivados agrícolas, como
a cana-de-açúcar, o algodão, o fumo e o café, um sistema produtivo sustentado pela mão de obra
escrava. A presente pesquisa busca discutir a viabilidade de se usar relatos de viagem como
fonte histórica, fazendo um estudo de caso do diário do francês Louis Léger Vauthier, bem
como a relação desses diários com a etnografia.

METODOLOGIA
Ilka Boaventura Leite é uma autora que inspirou diretamente este trabalho, com seu livro
―Antropologia da Viagem: Escravos e libertos em Minas Gerais no século XIX‖. Peter Burke,
na coleção de ensaios: ―Variedades de História Cultural‖, que possui um capítulo dedicado ao
trato com esse tipo de fonte (diários de viagem). Outro autor que está em voga nessa discussão é
o antropólogo Cliffod Geertz, que soma na discussão em torno da relação entre a história e a
antropologia, e principalmente no entendimento da etnografia. Etnografia esta, consolidada com
Malinowski que foi muito inspirada por esses diários de viajantes estrangeiros. E o diário, usado
como estudo de caso, de Louis Léger Vauthier, francês que esteve em Recife no século XIX,
que teve seu diário traduzido por Gilberto Freyre, de título: ―Um Engenheiro Francês no
Brasil”.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Escola dos Annales, surgida na França em fins da década de 1920, foi responsável pela
renovação da História. Autores como Marc Bloch e Lucien Febvre deram início a uma nova
forma de se pensar o oficio do historiador, passando este saber e essa nova abordagem para as
gerações que se seguiram. Intelectuais de peso como Fernand Braudel e, posteriormente,
Jacques Le Goff, entre outros historiadores, que modernizaram os recortes da pesquisa histórica
e mudaram toda a forma de enxergar a historiografia. O segredo dessa renovação estava na
interdisciplinaridade. Essa ―Nova História‖ passou a olhar para outros tipos de metodologias, de
outras ciências sociais, bem como passou a lidar com outras possibilidades de fontes históricas,
dentre as quais, os registros informais, as memórias escritas e oralizadas, a literatura de viagem.
Sobre os relatos de memória, Peter Burke alerta que é necessário lembrar que esses relatos
não são atos inocentes da memória, são também tentativas de convencer. E não se lê a memória,
a verdade é que o que se lê, já passara por um, ao menos, processo de transformação: a própria
escrita (BURKE, 2006). Também tem que ser visto com cuidado o trato com o diário e com a
comparação dos mesmos, já que muitos deles se cortejam, se copiam. Compreender que os
viajantes, seja do século XVII, XVIII ou XIX, já chegavam com uma ideia estereotipada do que
iriam presenciar é extremamente importante para identificar generalizações e preconceitos dos
mesmos. Burke aponta que na Europa, já no século XVII, era extremamente comum circular
livros de ―arte apodêmica‖, ou ―arte de viajar‖, que promovia uma receita, um método (BURKE,
2006). Nesses livros de ―metodologia de viagem‖, estavam escritos indicações de elementos
contidos nessas outras culturas que deveriam ser observados: casas, prédios, pinturas,
religiosidade, sistema político, monumentos etc. Demasiadas vezes os viajantes observam uma
região copiando diretamente o diário de outro viajante anterior. Procurando confirmar (ou ver
com seus próprios olhos) esses espaços (BURKE, 2006).
Problemáticas no trato com a literatura de viagem como fonte histórica podem existir, mas
não retira a viabilidade dessas narrativas como material a ser problematizado, pois o aspecto de
alteridade está muito presente, e quando se encara essa análise a luz da etnografia e do olhar
antropológico, esses relatos são uma fonte inesgotável de estudos, seja identificando os
elementos culturais que eles registram, seja identificando a própria mentalidade do viajante.
Peter Burke lança uma análise muito importante, para se pensar essa fonte, do olhar de viajantes
ingleses sobre a Itália no período da reforma protestante, no ensaio ―O discreto charme de
Milão: viajantes ingleses no século XVII‖.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa demonstra a viabilidade das narrativas de viagem como fonte histórica. Por
mais que esses relatos tenham sido estudados exaustivamente pela historiografia brasileira ainda
são fontes de indagação para historiadores e antropólogos da contemporaneidade. Alguns desses
relatos beiram a uma espécie de etnografia, onde as descrições de sociedades ditas outrora como
exóticas não se resumem apenas ao espaço geográfico, mas sim às populações heterogêneas e
seus costumes e hábitos. Esta pesquisa pretende em seu andamento identificar a etnografia
contida no diário de Louis Léger Vauthier, viajante que esteve na Província de Pernambuco
durante século XIX.
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A HISTÓRIA DO BRASIL NO CINEMA NACIONAL: MÉTODOS DE
PESQUISA E ANÁLISE DE FILMES HISTÓRICOS
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INTRODUÇÃO
Desde que o cinema foi inventado (1895), a história foi um de seus temas favoritos.
Representar o passado em imagens em movimento tornou-se algo corriqueiro. Segundo Michèle
Lagny (2009), basta ―constatar que um dos maiores gêneros da produção cinematográfica é o
‗gênero histórico‘‖. Assim, toda uma cultura histórica foi criada em torno do cinema e de suas
outras ramificações audiovisuais (televisão, vídeo, internet, etc.), alterando fortemente a
mentalidade histórica das sociedades dos séculos XX e XXI. Como bem afirma Jean-Claude
Carrière (2015), ―gostando disso ou não, aceitando-o ou não, nossa visão do passado e talvez até
nosso sentido de história nos chegam agora, principalmente, através do cinema‖. Com os filmes,
adquirimos uma nova maneira de ―ler‖ o passado, pois ―(...) palavras e imagens trabalham de
maneiras diferentes para expressar e explicar o mundo‖ (ROSENSTONE, 2015, p. 21).
Ao observar a história do cinema brasileiro desde os seus primórdios, é impossível não
notar uma considerável quantidade de filmes ditos históricos. Diante disso, o historiador não
pode ficar alheio, pois esses mais de cem anos de relação entre cinema brasileiro e história do
Brasil também foram responsáveis por um grande universo de significados e produção de
sentidos acerca do passado nacional.
Mapear a produção de filmes com temática histórica no Brasil, além de contribuir para a
própria história do cinema nacional, possibilita que o pesquisador compreenda as modificações
que ocorreram na própria historiografia brasileira. Além disso, é possível analisar os filmes sob
a ótica da ―leitura histórica do cinema‖, ou seja, como ―testemunhos de seu tempo‖, como
fontes históricas para entender o seu contexto de produção (FERRO, 1992). Estudar os filmes
históricos produzidos no Brasil implica em examinar como os próprios brasileiros enxergam seu
passado. E ainda vale ressaltar que os filmes históricos são poderosos formadores de memória,
constituindo-se em agentes da construção de uma identidade nacional.
O presente trabalho é fruto das minhas pesquisas para o TCC (em forma de monografia),
para a graduação em Licenciatura em História, pela Universidade de Pernambuco. Essas
pesquisas tem como objetivo geral o levantamento de um inventário das produções de filmes
com temática histórica no Brasil. Portanto, será realizado um estudo das representações
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historiográficas no cinema nacional, possibilitando o entendimento das mudanças e/ou
permanências na mentalidade, nos discursos e nas instituições históricas da sociedade brasileira.

METODOLOGIA
Esta pesquisa toma ares de uma abordagem serial, porém devido a sua amplitude e seu
grande recorte temporal, se faz necessário uma leitura/interpretação de cunho qualitativo. Isso é
possível porque cada filme, de uma forma ou de outra, faz parte de algum tipo de forma fílmica
existente em sua época; e mais: cada filme dialoga com a tradição historiográfica de seu tempo.
Para a interpretação e estudo desses filmes históricos serão tomados conhecimentos e
proposições do campo das teorias do cinema e da análise fílmica. No que se refere ao
levantamento do inventário, a metodologia adotada consiste em uma pesquisa intensiva em
catálogos, guias de filmes, livros sobre história do cinema brasileiro, plataformas na internet
(incluindo o site da Cinemateca Brasileira e outros arquivos digitais), etc.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O primeiro resultado desse trabalho de pesquisa é a catalogação e sistematização de um
inventário de filmes de ficção com temática histórica produzidos no Brasil. Através desse
levantamento será possível a realização do estudo das representações cinematográficas da
história nacional. Em consequência disso, o campo estará aberto para análises das rupturas e
permanências do entendimento e da mentalidade histórica da sociedade brasileira, das
construções identitárias, da memória e do nacionalismo. Deste modo, outro resultado obtido será
um panorama das relações da sociedade com os discursos históricos sobre o seu passado.
Além disso, através da análise desses filmes como documentos históricos, é possível
compreender o seu contexto de produção, isto é, examinar a sociedade que os produziram. Outro
resultado primordial da presente pesquisa será a contribuição com o aprofundamento teóricometodológico para a análise de filmes históricos, especialmente daqueles chamados de
ficcionais. Por fim, essa pesquisa disponibilizará um acervo de filmes sobre a história do Brasil
que, eventualmente, o professor poderá utilizar como material pedagógico no ensino de história.
O ―gênero histórico‖ no cinema brasileiro perpassa pela representação de diferentes
temáticas e períodos da história do Brasil. Podem ser encontrados vários títulos sobre os
períodos colonial, imperial e republicano, além de momentos e temáticas específicas como a
Ditadura Civil-Militar, o Estado Novo, a história indígena, o cangaço, a Guerra do Paraguai, a
Inconfidência Mineira, etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo das representações cinematográficas da história brasileira, além de contribuir
para o conhecimento da história do cinema nacional, tem sido um modo eficiente de
compreensão da mentalidade histórica da sociedade brasileira. A história audiovisual mudou
drasticamente a maneira como os indivíduos e as sociedades de relacionam com o seu passado,
assim como também o fez a invenção da imprensa no século XV. Portanto, a pesquisa do filme
histórico no Brasil contribui para o aprofundamento de temas como nacionalismo, memória,
identidade e consciência histórica.
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INTRODUÇÃO
Enquanto houve escravidão, houve resistência. Durante os mais de três séculos da
instituição escravista foram inúmeros os artifícios utilizados para fugir deste sistema: fugas para
dentro das cidades, fingimento de doenças e em alguns casos extremos, suicídio ou assassinato
de seus senhores. Porém, o mais emblemático caso de fuga é o chamado quilombo. Palavra
originada do idioma banto e utilizada para designar acampamentos improvisados, ela se tornou
extremamente popular na linguagem das autoridades coloniais encarregadas de reprimir essas
comunidades.
Muitas comunidades que se originaram no contexto da diáspora africana e da própria
escravidão resistiram e podem ser encontradas até hoje. É o caso das comunidades do Castainho
e Estivas, localizadas na zona rural do município de Garanhuns, agreste pernambucano. A
comunidade se reconhece como quilombola, tendo seu território demarcado pelo INCRA e
registrado na Fundação Palmares, órgão responsável pela catalogação de comunidades
quilombolas.
Este trabalho é fruto do programa de extensão da Universidade de Pernambuco Campus
Garanhuns em parceria com as comunidades acima citadas. Ele é formado por uma equipe
multidisciplinar, envolvendo graduandos dos cursos de medicina, história, psicologia e ciências
biológicas. A presente pesquisa busca, com o auxilio da etnografia, entender o cotidiano desses
―bairros rurais de negros‖ (MONTEIRO, 1985).

METODOLOGIA
Para entender a distinção entre quilombo histórico e antropológico foi utilizado o livro
―Mocambos e Quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil‖, de Flávio dos Santos
Gomes . Entender as especificidades dessas divisões é um dos fatores primordiais, visto que as
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comunidades estudadas correspondem a estas duas classificações, dependendo do período
histórico que seja direcionada as pesquisas. Outro livro importante é ―Castainho: etnografia de
um bairro rural de Negros‖, de Anita Maria de Queiroz de Monteiro. Através dele é possível
entender o cotidiano da comunidade no ano de 1985, buscando mudanças e permanências entre
este período e a atualidade. No âmbito da Antropologia serão utilizadas duas obras: ―Os
Argonautas do pacífico ocidental‖, de Bronislaw Malinowski, considerada uma obra seminal na
compreensão da etnografia contemporânea e ―A interpretação das culturas‖, de Clifford Geertz,
considerado um clássico do campo da Antropologia.
A abordagem utilizada será de cunho etnográfico. Existem algumas problemáticas ao
trabalhar com esse enfoque. Para a compreensão dessa ―abordagem‖, e não necessariamente
―método‖, Geertz vem dar uma luz sobre o entendimento da mesma. O que o etnógrafo enfrenta,
salve quando está em processo de coleta de dados, ou até mesmo dentro dela, é uma
―multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas
umas às outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem de,
alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar.‖ O fazer etnográfico se assemelha a
leitura de um manuscrito nebuloso, desbotado, cheio de suspeitas, tendenciosidade contradições
(GEERTZ, 2012, p. 07).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O caso mais emblemático de resistência escrava na história do Brasil foi o quilombo dos
Palmares. Liderado por Ganga Zumba e posteriormente por Zumbi, ofereceu resistência ao
sistema escravista por mais de 100 anos, sendo destruído por um grupo de colonos auxiliados
por indígenas e liderados pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Com seu centro localizado
na serra da Barriga, Alagoas, foi se espalhando e criando ramificações por toda a região,
descendo pelo vale do Rio Una. Segundo o relato oral de integrantes da comunidade, o
quilombo do Castainho tem ligação direta com Palmares, sendo uma das ramificações do extinto
quilombo.
Com o advento da ―Nova História‖, as regiões de fronteira entre as ciências humanas
estão cada vez mais passíveis de rompimento. Os historiadores perceberam que podem somar as
suas análises o olhar antropológico e os Antropólogos também seguiram o mesmo caminho. Se
a Antropologia pode somar tanto para a pesquisa histórica, porque não se utilizar da etnografia
como possibilidade de melhor observação?
Dentro dos campos de estudos da história e da antropologia há uma subdivisão entre
quilombo histórico e quilombo antropológico. O primeiro termo refere-se às comunidades
criadas dentro do contexto da escravidão e diáspora africana e o segundo as comunidades que se
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originaram ou que permaneceram vivas após 1888. Castainho e Estivas fazem parte dos dois
grupos e ambas as possibilidades podem ser trabalhadas dentro do projeto de extensão. No mês
de Outubro/2017 foi feita a primeira visita as comunidades com o objetivo de conhecer a
estrutura e a localização das mesmas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Na visita feita no dia 26 de outubro de 2017, ao conversar com a liderança do Castainho
ficou nítida a importância que tinha para eles as plantas medicinais, como valor cultural e de
verdadeira cura caseira. Nessa reflexão, a pesquisa procurará em breve, através da escrita
etnográfica, estudar a simbologia acerca dessas plantas e a atribuição de valor dada pela
comunidade. O papel da liderança também entrará em voga como objeto de estudo, identificar
como é a escolha do líder, a função e a sua relação com as problemáticas de sobrevivência da
comunidade é de grande importância para o estudo.
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HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DO OITOCENTOS: O PERCURSO
HISTORIOGRÁFICO DE FRANCISCO ADOLFO VARNHAGEM E
CAPISTRANO DE ABREU.
Damião Monteiro da Silva1 (damiaomonteiro.upe@outlook.com); Fernando da Silva Alexandre2
(fnando257@gmail.com); Bruno Augusto Dornelas Câmara3 (brunohist@hotmail.com)
1

Estudante do Curso de Licenciatura em História da UPE, 2Estudante do Curso de Licenciatura em Geografia da
UPE, 3Professor Adjunto do Curso de Licenciatura em História da UPE.

Palavras-Chave: História, Historiografia, oitocentos.
INTRODUÇÃO
O século XIX é o grande período da produção historiográfica brasileira, em que
ocorreram profundas mudanças no modo de pensar e escrever a história. A consolidação do
Estado Imperial, sob a égide da coroa de Pedro II, e a fundação do IHGB (1838-9) dão Impulso
a uma relativa produção historiográficas. Dois autores se destacam no panteon desta
historiografia oitocentista: Francisco Adolfo Varnhaguen e Capistrano de Abreu. Apresente
comunicação pretende discuti justamente a produção intelectual desses historiadores que
marcaram a historiografia brasileira no século XIX, abordando as principais tendências da
produção historiográfica da época e os procedimentos metodológicos adotados por cada um
desses autores, e também a influência de intelectuais nacionais e internacionais na produção de
suas respectivas obras.
METODOLOGIA
A pesquisa historiográfica brasileira do século XIX dedicou-se, sobre tudo, a
reconstrução e a intepretação do Brasil, sobretudo na obra do já citado historiador Francisco
Adolfo de Varnhagen e Capistrano de Abreu e das publicações do IHGB. Assim o presente
estudo tem metodologia trilhar o caminho de uma história das ideias e das representações. Os
trabalhos do historiador José Carlos Reis servirão de base teórica para discutirmos a
―produção/construção‖ da historiografia oitocentista do Brasil. Nossa intensão é conhecer e
analisar as obras dos pioneiros da nossa historiografia. Além do trabalho da pesquisa, ocorrerão
reuniões periódicas com o orientador para discussão e sistematização das leituras. Outra
atividade dessa pesquisa é o processo de tratamento e análise das fontes documentais. Por fim,
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ocorrerá também a elaboração dos relatórios para as atividades da pesquisa, um relatório parcial
e um final com o resultado da análise específica fruto do trabalho de síntese.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto se propõe a fazer um estudo sistemático dos discursos e representações acerca
da Historiografia oitocentista, nas obras produzidas por intelectuais e historiadores diletantes do
século XIX. É importante destacar que o período histórico que cobre essa pesquisa é justamente
o momento em que o trabalho do historiador está se profissionalizando em parte da Europa. No
Brasil, o século XIX foi marcado pelas tentativas de se escrever uma história, de se elaborar um
entendimento do passado, que abrangesse a heterogeneidade de seu imenso território e de sua
complexa formação. Pretendemos entender o contexto em que tais trabalhos e pesquisas foram
produzidos e a que fins eles buscavam atingir. A partir da análise da temática do projeto em
questão será possível compreender o processo de construção de uma história nacional, seus
interesses políticos e suas representações de poder.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa Historiográfica ainda está em processo de andamento e todos os resultados
obtidos até o seguinte momento são possíveis de alteração, devido também a própria
historiografia ser este processo constante de renovação e revisão da história. Contudo o trabalho
nos oferece uma compreensão acerca da influência de autores nacionais e internacionais nessa
nova produção historiográfica em que Varnhaguem e Capistrano de Abreu se propuseram a
realizar uma interpretação da história do Brasil.
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INTRODUÇÃO

O trabalho consiste em uma revisão de literatura em que consideramos, neste estudo, Euclides
da Cunha e Mia Couto como dois criadores de linguagens. A literatura, a grosso modo,
enquanto arte pela arte, nos permite essas criações que são tão verossímeis e pouco fantasiosas.
Euclides da Cunha é um escritor brasileiro da fase do Pré-Modernismo, que teve seu auge
enquanto escritor com a publicação da obra “Os sertões”, originalmente publicada no ano de
1902 e que, hoje, tem tomada uma significativa importância no campo dos estudos literários,
dos estudos sociológicos e antropológicos. Escritor de caráter eminentemente crítico, construiu
um ―monumento‖ literário carregado de imagens metaformoseadas que se transformam a cada
leitura feita, a cada gesto empregado; um verdadeiro caldeirão de vozes que ecoam
reminiscências e que fala muito de um momento histórico esquecido (SANTOS, 2016). Mia
Couto, por sua vez, não fica atrás desse cenário de significativa importância; autor
moçambicano conhecido mundialmente pelas suas obras que resgatam à tradição oral, ele tem
ganhado espaço, também, nas literaturas (africanas) de língua portuguesa e com isso a cultura
moçambicana tem sido passada de gerações a gerações. “Terra Sonâmbula”, romance
publicado em 1992, é seu primeiro livro e a obra foi considerada pela crítica como um dos dozes
melhores livros africanos do século XX. Avelino (2016), em seu trabalho: ―Terra Sonâmbula,
de Mia Couto: o ideário construtivo entre a realidade e o sonho‖, assevera que: ―Mia Couto
utiliza-se da língua do colonizador para recriar através da sua literatura, uma cultura local.
Literatura essa, rica de neologismos, provérbios, mitos e sonhos que figuravam em um universo
híbrido permeado pela tradição do povo moçambicano [...]‖ (AVELINO, 2016, p. 130). Assim
sendo, e pensando nessas questões iniciais, é notório que autores pertencentes a culturas
diferentes carregam consigo, por meio de seus costumes ancestrais, imagens metaformoseadas
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na condição humana e na cultura de cada povo e vozes – essas sempre ou quase sempre por um
viés simbólico -, vozes que ecoam sentimentos, denúncias e buscam na tradição refúgio à
libertação e à reconstrução de identidades. Diante do exposto, este trabalho tece uma análise
comparativa entre um escritor pré-modernista brasileiro, Euclides da Cunha, e um escritor
moçambicano, Mia Couto, com vistas a discutirmos algumas questões introdutórias acerca
desses dois escritores que criaram duas obras centrais ao escopo literário e que, ao modo de cada
um, construíram imagens que muito mais falam do que se fossem pressentidas, imagens que
num jogo intersemiótico, são detentoras de saber e de valor de um Brasil esquecido pelos traços
republicanos e de uma Moçambique esquecida através de várias devastações e críticas a que o
país foi acometido.

METODOLOGIA

O presente trabalho está empreendido em uma análise comparativa em que se pretende verificar
nas duas obras supracitadas ―Os sertões‖, de Euclides da Cunha‖ e ―Terra Sonambula‖, de Mia
Couto, como que ambos os autores criaram obras que abordam temas tão comuns da nossa
sociedade e que ―mexem‖ de alguma forma nas feridas humanas. Perceber como as imagens de
uma cultura esquecida foi passando por mudanças ao decorrer dos tempos [é o que chamamos,
neste trabalho, de um processo de metaformose] e com isso foi dado vozes aos silenciados, é o
nosso principal interesse neste estudo. A análise ela se dará de maneira exploratória.
Inicialmente, traçaremos um esboço sobre as duas obras, buscando deixar claro sobre o que cada
uma aborda; em seguida, voltaremos nossos olhos para a questão central que nos propusemos
aqui: o de perceber como as imagens metamorfoseadas e as vozes ecoantes acontecem nas obras
em discussão; no terceiro momento, separaremos trechos das obras para melhor exemplificar e
clarear nossas análises e, por fim, no quarto momento, discutiremos como e em que perspectiva
Euclides da Cunha e Mia Couto se assemelham e se divergem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho encontra-se em fase de elaboração e que, portanto, os resultados e as discussões
postas aqui, a nosso ver, são preliminares. O estudo até o presente momento tem nos mostrado o
quão é rica a literatura produzida por Euclides da Cunha e por Mia Couto. Se pensarmos no
caráter fenomenológico das obras discutidas aqui para análise, podemos perceber que Euclides
da Cunha e Mia Couto assemelham-se muito, principalmente, nos relatos que fazem de seus
países e de suas culturas; ou seja, Cunha cria uma obra que foge das ideias totalitárias de um
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período histórico que fica ―escondido‖ das ideias controversas da oposição, refiro-me aos
republicanos, pelo contrário, Euclides da Cunha faz uma denúncia escancarada de tão triste e
caótica é a vida do sertanejo que luta até o fim por condições melhores e que nas palavras do
próprio Cunha é um homem forte, corajoso e destemido e essa visão do sertanejo é mantida até
o final. Já Mia Couto, também, foge da ideia de deixar esquecido sua cultura e suas raízes
mediante ao cenário triste que Moçambique viveu. Couto assim como Cunha soube
brilhantemente transformar o que até então não tinha explicação, como foi o caso da extinção de
vários dialetos e etc, em uma obra singular para a cultura moçambicana, que muito fala e
preserva a tradição oral. Diante disso, consideramos que as imagens e as vozes que se
metamorfoseiam em Euclides da Cunha e em Mia Couto muito diz de um Brasil pouco
favorável às condições do sertanejo frente à cultura moçambicana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES

Com esse estudo, podemos perceber a riqueza que a tradição oral constitui para a cultura
moçambicana, pois, provida de uma sociedade essencialmente ágrafa, com altos índices de
analfabetismo e descaracterizada culturalmente, até meados da década de 80, a oralidade era o
principal veículo de transmissão e perpetuação das tradições. É interessante mencionar também
que até os dias atuais, a oralidade ainda permanece viva na sociedade moçambicana. Nesse
contexto, a literatura produzida por Mia Couto é de suma importância nesse sentido, pois,
carrega nas entrelinhas traços da oralidade, coletados pela voz do outrem, isso é o que podemos
perceber em ―Terra Sonâmbula”, de 1992, de Mia Couto. Em ―Os sertões”, de 1902, de
Euclides da Cunha, encontra-se uma literatura caracterizada pela criticidade, já que esta é uma
das características produzida pelos pré-modernistas, e que revela, como já discutido, nas
palavras de Araripe Júnior (1903, 3, 92): ―Os sertões são um livro admirável, [...] único, no seu
gênero, se atender-se a que reúne a uma forma artística superior e original uma elevação
histórico-filosófica impressionante [...]‖.
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INTRODUÇÃO
Concebemos a escrita como um recurso de comunicação que deve ser coeso e coerente,
ou ainda como um fenômeno de interação verbal que permeia nossas vidas em diferentes esferas
comunicativas. No entanto, ao analisarmos especificamente a escrita de textos – do ponto de
vista gramatical, semântico e discursivo - encontramos algumas características básicas que
compõem sua textualidade e que devem ser comtempladas para atingirmos os efeitos de sentido
pretendidos. A atividade de escrita, portanto, não é tão simples quanto se pensa, pois exige que
o escritor consiga atender aos critérios de textualidade, como também consiga se fazer entender
bem pela pessoa que vai ler o que está sendo dito no texto. Para os Parâmetros Curricular
Nacional de Língua Portuguesa (1997, p.48):
Um escritor competente é, também, capaz de olhar para o próprio texto como um
objeto e verificar se está confuso, ambíguo, redundante, obscuro ou incompleto. Ou
seja: é capaz de revisá-lo e reescrevê-lo até considerá-lo satisfatório para o momento.
É, ainda, um leitor competente, capaz de recorrer, com sucesso, a outros textos quando
precisa utilizar fontes escritas para a sua própria produção.

Sabemos, no entanto, que no Ensino Médio, por exemplo, os discentes concluem o ciclo
da educação básica perfazendo no mínimo um total de doze anos de aulas com o ensino de
Língua Portuguesa. Ao final desse ciclo, espera-se, portanto, que esses alunos consigam ser
escritores proficientes de alguns gêneros textuais ensinados durante sua vida escolar, e é através
de uma redação dissertativa-argumentativa, cobrada em muitos exames vestibulares como o
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio - que o aluno é avaliado com o objetivo de
descobrir se ele consegue associar bem os elementos linguísticos e as ideias do texto. Dessa
maneira, objetivamos analisar o texto a partir da ´perspectiva de alguns critérios textuais,
discursivos e pragmáticos apresentados logo mais a seguir.
METODOLOGIA
Esse trabalho analisa elementos de ordem linguística, pragmática e discursiva de textos
dissertativos-argumentativos produzidos por estudantes em fase final da educação básica
matriculados no Curso Pré-Vestibular da Universidade de Pernambuco – PREVUPE. Para isso,
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utilizamos as produções escritas dos estudantes do PREVUPE do polo de Bom Conselho,
situado no agreste de Pernambuco. A análise comtempla o estudo dos recursos de ordem
linguística; referentes à coesão e à coerência; os recursos de ordem pragmática atinentes à
informatividade e à intertextualidade; e de ordem discursiva referentes à interdiscursividade e à
composição de diferentes vozes no texto. Com base nos postulados teóricos de Koch (2002),
Koch & Travaglia (1991), Marcuschi (2008), Costa Val (2004), Resende e Ramalho (2011)
analisaremos as produções de alguns alunos do cursinho, para avaliarmos como os
vestibulandos estão utilizando os recursos textuais e discursivos em suas redações.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados e discussões referentes às reflexões geradas através desse trabalho
contemplam a importância de um entendimento mais amplo e denso da composição textual e
discursiva do texto. Ou seja, consideramos a competência de escrita como uma atividade
imprescindível para o indivíduo que por sua vez deve apresentar bom conhecimento dos fatores
discursivos e textuais. Para fins de ilustração, apresentaremos brevemente o recorte de uma das
análises desse trabalho.

Fonte: texto produzido em 01 de julho de 2017, por JMCSC.

As ideias apresentadas ao longo texto são um tanto confusas, e por vezes incoerentes,
uma vez que o autor faz uso de referentes linguísticos que dificultam uma depreensão efetiva do
texto.

O título ―Desastres Ambientais‖ não condiz com as características de um texto

dissertativo-argumentativo, pois remete as especificidades de uma informação, logo tem-se a
percepção inicial de estarmos diante de um texto informativo. No primeiro parágrafo temos:
“Desde o inicío do século XXI. (1) O Brasil está sofrendo vários desastres ambientais, que são
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provocados pela ação humana como (2), seca deslizamentos e enchentes”. Nesse trecho, temos
no item (1), um corte na oração ocasionado pela pontuação mal empregada. Nesse caso, a
vírgula é trocada por um ponto final o que acarreta um prejuízo na leitura do texto. Já em (2),
falta um operador argumentativo que possa dar uma maior consistência ao que está sendo
exemplificado. No segundo parágrafo, o autor escreve: “No entanto, (3) aconteceu um desastre
marcante para a região Nordeste (4), onde erradicou (5) uma grande quantidade de animais,
que (6) ficou conhecida como a seca do Nordeste, que (7) foi cometida entre (8) aos anos de
2011 à 2017, contudo (9) provocados pelo desmatamento florestal de toda a população
Nordestina”. Em (3), o escritor do texto não estabelece uma ideia de oposição ou contradição
em relação ao parágrafo anterior, logo o operador argumentativo ―no entanto” não foi bem
empregado. No item (4), o texto cita um desastre acontecido no nordeste, contudo, não explicita
ou declara abertamente, isto é, de maneira objetiva e direta, do que se tratou esse acontecimento.
Não há no item (4) uma referência feita a outros textos ou discursos que possam consolidar esse
acontecimento no texto, ou dar credibilidade ao que está sendo enunciado. Logo mais à frente, o
texto em (5) emprega a palavra ―erradicou‖ que em sentido ―literal‖ coloca que o acontecimento
eliminou grande quantidade de animais. Em (6) e (7), tem-se uma repetição do pronome relativo
―que‖, acarretando nesse contexto, uma pobreza de elementos coesivos. Em (8), o autor deixa de
usar a palavra ―entre” que organiza as ideias no tempo e espaço e empega a preposição ―aos”
acarretando um certo prejuízo de ordem sintático-semântica. Em (9), a conjunção adversativa
―contudo‖ é equivocadamente empregada com relação ao termo anterior. No penúltimo
parágrafo, o autor afirma que ―Com (10) o aquecimento solar dos últimos anos (11), causol (12)
temperatura do sol nas águas marinhas gerando a vaporização (13) da água, além de
ocasionar condensação (14) sendo transformados nas fortes chuvas na região Sudeste (15)
acontecendo milhares de deslizamentos na capital dos Estados (16)”. Nesse parágrafo, percebese que o operador argumentativo ―com‖ em (10) não se relaciona com o verbo ―causou‖
utilizado em (12). Logo, entende-se que a coesão e a coerência desse trecho são comprometidas.
Em (13) e (14), há junção de processos químicos de transformação da matéria distintos, o que
confunde a leitura do texto. No item (15), o texto fala especificamente da região Sudeste,
anteriormente não discutido ou apesentado no texto. Por fim, em (16), o texto aponta que os
deslizamentos acontecem somente na capital dos Estados. Em ―gerando”, ―sendo”
“transformados” e ―acontecendo”, temos o uso do gerúndio, voz passiva e gerúndio
respectivamente, utilizados sem a devida conexão com os termos precedentes e antecedentes.
No parágrafo conclusivo, o autor aponta que “Portanto, (17) cabem aos órgãos
governamentais, fazerem com que (18), sejam cumpridas as leis de desmatamentos florestal
para (19) que, não gere problemas, mas também, transmitir propagandas em: radios, Tvs, e
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jornais enpressos para concientizar as pessoas a plantarem mais, além de (20) desmatar”. Em
(17), o ―portanto” é bem empegado com relação a tudo que foi dito anteriormente, introduzindo
uma ideia de conclusão das ideias expressas no texto.Em (18) e (19), temos novamente a
repetição do elemento coesivo que.Faltou em (19) algum elemento coesivo. Talvez com a
expressão ―além de evitar o desmatamento‖ ou ―além de não desmatar‖, o texto teria atendido
corretamente ao propósito comunicativo esperado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
. Inferimos a pertinência de um estudo mais aprofundado das produções escritas para o
bom convívio social, uma vez que vivemos em um mundo letrado e imerso numa grande
diversidade textual que requer uma compreensão significativa por parte daqueles que fazem
parte da sociedade. A partir disso, entendemos também que só a coesão e a coerência textual não
dão conta do estudo discursivo que abrange um leque maior de representações e significações
ideológicas. Por fim, ressaltamos o sentido do texto como um fator proeminente. Os efeitos de
sentidos pretendidos pelo autor, vão fazer uso de vários recursos necessários à sua construção.
Logo, a coesão, a coerência, a informatividade, a intertextualidade, a interdiscursividade, a
multiplicidade de vozes e tantos outros recursos textuais, discursivos e pragmáticos servirão de
estratégia para a pretensão comunicativa do autor.
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Esta pesquisa tem como finalidade analisar o processo de nasalização e desnasalização presente
em final de vocábulos e a redução ou não dos ditongos e monotongos nasais átonos na
comunidade de fala de Cachoeirinha – PE, analisando quais condicionantes linguísticos e
extralinguísticos contribuem para a ocorrência da variante. Para tanto, nosso estudo está
embasado dentro da perspectiva teórico-metodológica da Teoria Variação Linguística, de Labov
(2008 [1972]). Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi elaborado um corpus, mediante
entrevistas que tendem a durar, em média, 15 minutos. Em seguida, os dados serão descritos e
analisados a partir dos fatores internos: contexto fonológico precedente, contexto fonológico
seguinte e classe de palavras; e, dos fatores externos: faixa etária (15-61 anos), escolaridade
(médio/superior) e sexo (homem/mulher), sendo um total de 36 entrevistas. Depois de serem
transcritas, serão codificadas no software computacional Goldvarb X (2005), um programa de
análise estatística e probabilística, para que sejam apresentados os valores de frequência da
variante e seu peso relativo. Defendemos que a pesquisa em tela corrobora para a descrição do
perfil sociolinguístico dessa comunidade de fala.

PALAVRAS-CHAVE: Desnasalização. Nasalização. Fonética. Fonologia. Teoria Variacionista.
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INTRODUÇÃO
Diferentemente do que se prega, de forma geral, no senso comum, as identidades não são
definidas biologicamente, isto é, não são inerentes às pessoas. Elas são construídas socialmente,
em interação. As práticas discursivas ocupam uma posição fundamental nesse processo, pois é
por meio do discurso que o indivíduo se (re)constitui e assume diferentes posicionamentos. Por
este motivo, torna-se indispensável uma discussão acerca dessas questões que permeiam tanto o
lado individual quanto o social do ser humano. Aconselha-se a abandonar a visão essencialista e
passar a observar as identidades sob a ótica socioconstrucionista (MOITA LOPES, 2002). É
preciso evidenciar que as identidades de cor, raça, gênero, classe social, entre outras são
exercidas de maneira simultânea nas pessoas, o que confirma a existência dos ―três traços [que]
têm sido apontados como características das identidades sociais: fragmentação, contradição e
processo‖ (MOITA LOPES, 2002),
A escola desempenha uma função muito importante, já que é uma das primeiras
instituições das quais o indivíduo faz parte. Isso implica dizer que as atividades desenvolvidas
nela contribuem para a formação cidadã do sujeito. É no âmbito escolar que as identidades são
legitimadas ou reposicionadas. Além disso, as práticas discursivas fora da escola também
influenciam e podem, por sua vez, contradizer as identidades construídas em sala de aula. Essa
pesquisa focaliza o processo de construção identitária recorrente na escola, pois ―as implicações
sociais do discurso em sala de aula para as ações das pessoas no mundo social são imperiosas‖
(MOITA LOPES, 2002).
Nesse sentido, o presente trabalho investiga a influência do letramento escolar no
processo de (re)construção de identidades, focalizando, especialmente, os gêneros sociais. Além
disso, busca-se fazer um diálogo entre o embasamento teórico adquirido na universidade e a
prática docente no Ensino Fundamental II (EFII).

METODOLOGIA
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Esse trabalho é de cunho qualitativo e visa a identificação do grau de pertinência das
práticas de letramento na construção de identidades – tanto do aluno quanto do professor. Para
tanto, foi feita a análise da coleção de livros didáticos (LD‘s) de Língua Portuguesa do EFII que
foram utilizados em 2016 na Escola de Aplicação Ivonita Alves Guerra (Garanhuns – PE),
atentando para a representação de masculino e feminino nos diferentes gêneros textuais
abordados nos LD‘s.
Na coleção do livro Português: Linguagens de Cereja e Magalhães, foram verificados os
textos, autores, personagens e gêneros trabalhados. Para tanto, selecionamos a seção direcionada
à leitura e à produção textual para realizar o levantamento. Isso enquanto corpus restrito, mas
salientamos que foi feita uma vistoria mais ampla no material.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O objeto de análise dessa pesquisa é a coleção Português: linguagens, de William
Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, autores de renome quando o assunto é Livro
Didático (LD) de Língua Portuguesa. Esse material foi analisado por ser um dos recursos mais
tradicionais de ensino, onde se trabalha questões gramaticais, leitura e produção, gêneros
textuais etc., apresentando, evidentemente, concepções que permeiam a realidade e que pode
influenciar olhar daqueles que fazem seu uso.
Nos textos sugeridos para a leitura, observamos os gêneros sociais dos autores, enquanto
na parte de produção, focaliza-se o tema abordado e o gênero social dos personagens
representados. Utilizamos os seguintes símbolos: (M) para gênero masculino, (F) para gênero
feminino, (A) ambos os gêneros, (*) não especificado, (I/II/III/IV) para as unidades das quais os
gêneros/capítulos são pertencentes. Segue a tabela do 6º ano para melhor visualização:
LEITURA (gênero social dx(s)
autorx(s))

PRODUÇÃO (gênero social
dx(s) personagem(ns))

Temas indicados para
PRODUÇÃO

I.Conto (M)

Conto (A)

Fantasia e aventura

Conto (A)

Fantasia e aventura

I.Conto (M)

Contos orais (A)

Fantasia e aventura

II.Quadrinhos (M)

Quadrinhos (A)

Cotidiano

II.Quadrinhos (M)

Quadrinhos (A)

Cotidiano

I.Pintura (M)
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II.Quadrinhos (M)

Quadrinhos (M)

Cotidiano

III.Relato pessoal (M)

Relato pessoal (A)

Identidade e vivências

III.Carta pessoal (M)

Carta pessoal (*)

Preferências

III.Diário (F)

Diário (*)

Vivências

III.Blog (*)

Blog (*)

Estudos ou outro

IV.Texto de opinião (F)

Texto de opinião (*)

Cuidados com os animais

IV.Anúncio (*) e crônica (M)

Texto de opinião (*)

Meio ambiente

IV.Cartaz (*)

Cartaz (*)

Meio ambiente

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens, 6º ano. 7. ed. Reform. São Paulo, Saraiva,
2012.

Os resultados apontam que, nos capítulos em que se pode verificar claramente os
gêneros sociais dos autores e personagens, há uma discrepância entre a presença masculina e a
feminina nos LD's analisados, evidenciando maior ocorrência da primeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Diante do fato de que as pessoas não nascem com a identidade estabelecida, existe a
necessidade de se verificar como esta se constrói. Deve-se reconhecer a natureza social das
identidades, as quais se constituem a partir de algo indispensável para a vida humana: a
linguagem. Nesse sentido, o discurso ganha destaque.
Na interação das práticas discursivas, cada indivíduo (re)define-se e muda, também, o
outro e o mundo em que está inserido, isso porque o discurso é uma maneira de agir no mundo.
É cada vez mais interessante discutir sobre a construção de identidades e as contribuições
recebidas por intermédio das manifestações discursivas.
Portanto, percebemos que se faz necessária um maior equilíbrio entre os gêneros
masculino e feminino, tanto no que se refere aos autores, conferindo maior espaço a autoras,
como também aos personagens presentes nos textos, conferindo papeis distintos para as
mulheres, não apenas o papel de princesa e de dona de casa, nem tampouco o espaço do lar
quase que exclusivamente.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa visa realizar um estudo descritivo sobre o apagamento do morfema ‗d‘ nos
verbos do gerúndio do português brasileiro na fala de Cachoeirinhenses, sob a ótica da
Sociolinguística Variacionista (LABOV,2008[1972]), que entende que a língua não pode ser
concebida ou estudada a partir do indivíduo, mas somente a partir de sua face social.
Se não houvesse necessidade de contrastar este trabalho com o estudo
da língua fora do seu contexto social, eu preferia dizer que se trata
simplesmente de linguística. É relevante, portanto, indagar por que
deveria haver a necessidade de uma nova abordagem da linguística
com uma base social mais ampla. Parece bastante natural que os
dados básicos para qualquer forma de linguística geral seja língua tal
como usada por falantes nativos comunicando-se uns com os outros
na vida diária. (LABOV, 2008[1972] p.216-2017)
Essa variante ocorre devido ao apagamento do morfema /d/, uma vez que essa supressão
atinge apenas os morfemas de gerúndio, sem modificar a raiz da palavra. Assim, formas como
‗Cantando‘, ―Comendo‖, ―Pondo‖, ―Dormindo‖ podem realizar-se, respectivamente, como
―Canta[no]‖, ―Come[no]‖, ―Po[no]‖ e ―Dormi[no]‖. À vista disso, nossa pesquisa se
desenvolverá apenas nas formas de gerúndio, devido a esse apagamento não ocorrer em outros
tipos de morfemas, como nas palavras Fernando, segundo, profundo, dentre outras.
Tendo em vista a ocorrência desse fenômeno na fala pernambucana e a escassez de
estudos a respeito do apagamento do /d/ em verbos do gerúndio em Cachoeirinha-PE, é que
desenvolveremos esse estudo. Selecionamos como fatores extralinguísticos: sexo, faixa etária e
escolaridade e como fatores linguísticos: segmentos vocálicos anteriores; contextos posteriores à
redução e extensão do vocábulo.
A presente pesquisa tem como objetivo Analisar os fatores linguísticos e
extralinguísticos que favorecem o apagamento do /d/ nos verbos do gerúndio, no português
informal de Cachoeirinha-PE.
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Desta forma, acreditamos que esta pesquisa, aliada aos diversos estudos linguísticos da
área, pode contribuir para o conhecimento de variações possíveis no português falado em
Cachoeirinha – PE.
METODOLOGIA
O aparato metodológico desta pesquisa será constituído mediante recortes de falas de
cachoeirinhenses que serão feitos através de entrevistas orais em contexto de fala espontânea.
Os integrantes da pesquisa serão divididos em sexo: masculino e feminino; faixa etária,
representada por três grupos, respectivamente: 15 a 30 anos, 31 a 45 anos e 46 a 61 anos; e por
fim, dois níveis de escolaridade: nível fundamental e nível superior.
Como essa pesquisa se fundamenta em uma perspectiva Sociolinguística, que tem como
objetivo observar, analisar e descrever a fala em contexto real de uso, procuraremos ao máximo
fazer com que a fala dos informantes seja espontânea, excluindo o Paradoxo do Observador que,
segundo Labov (1972 [1972], p. 244) ―[...] o objetivo da pesquisa linguística na comunidade
deve ser descobrir como as pessoas falam quando não estão sendo sistematicamente observadas
– no entanto, só podemos obter tais dados por meio da observação sistemática‖.
Para isso, elaboramos um guia de perguntas voltado a assuntos de interesse da
comunidade em que vivem, como política, cultura, fatos históricos, e as mudanças que
ocorreram na cidade durante o tempo. Cada entrevista durará entre 10 a 15 minutos e os dados
serão gravados por meio de gravadores digitais e transcritos ortograficamente, de acordo com a
fala dos informantes, posteriormente, os dados serão selecionados para um tratamento
quantitativo e probalístico, de acordo com os postulados teórico-metodológicos da Teoria da
Variação Linguística (LABOV, 1972 [2008]). Daremos início à codificação e análise estatística
utilizando o software GoldVarb X que é muito utilizado na área da Sociolinguística
Variacionista. Esse programa fornece os valores de frequência de ocorrência e o peso relativo de
cada fator investigado e, ao final, aponta quais as variáveis que, de fato, contribuem para a
aplicação do fenômeno variável, neste caso, a supressão do /d/ em verbos do gerúndio no
português falado em Cachoeirinha – PE.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da analise quantitativa do corpus que está sendo desenvolvido, descreveremos
primeiramente o perfil sociolinguístico dos falantes da cidade de Cachoeirinhinha-PE e verificaremos
quais fatores linguísticos e extralinguísticos influenciam a marcação da variante, sendo assim:
observaremos os segmentos vocálicos que induzem o apagamento do morfema /d/; analisaremos quais
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são os contextos superiores à supressão que condicionam o apagamento; observaremos se a extensão
do vocábulo condiciona o apagamento; analisaremos quais sexos (Masculino/Feminino) realiza com
maior frequência o apagamento do morfema /d/ nos verbos do gerúndio e verificaremos quais faixas
etárias tende (m) à supressão do morfema /d/ no gerúndio verbal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento da pesquisa e análise quantitativa do corpus composto por recortes
de fala de 36 informantes cachoeirinhenses em uso vernacular, divididos em duas faixas etárias,
sexo e dois níveis de escolaridade, possibilitará a observação da marcação da forma padrão e
não padrão na fala de cachoeirinhenses, através do fenômeno linguístico da redução do morfema
‗d‘ nos verbos do gerúndio, verificado, por meio de análises, quais fatores linguísticos e
extralinguísticos influenciam na realização dessa variante.
A pesquisa é de grande relevância, já que os estudos sobre esse fenômeno na região são
escassos, assim, procuramos ao máximo trazer contribuições para compreensão da variante a ser
analisada, e salientar que o estudo da língua deve ser observado mediante o contexto
sociocultural em que o falante está inserido.
REFERÊNCIAS
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INTRODUÇÃO
Não é de hoje que os memes (cf. SOUZA, 2013: p. 131-134) têm chamado muito a
atenção dos estudos científicos, em especial das ciências da linguagem. Com uma denominação
de origem um tanto incerta, essas formas discursivas (SOUZA, 2013: p. 134) dotadas de humor
e de considerável relevância política (FERNANDES, 2016:207-209) são produzidas em
contexto virtual e propagadas rapidamente por milhões de pessoas.
Algo que nos chamou atenção nessas formas discursivas foi o modo como a
intertextualidade estava presente em quase todos os memes que analisamos. Essa análise foi
ocorreu durante a disciplina de Linguística Textual, quando discutíamos sobre fatores de
textualidade. Isso nos levou a indagar de que forma a intertextualidade ocorre nos memes e
como influência nos sentidos gerados pelos mesmos. Essa é a questão que direciona esse estudo
(mesma ideia que direcionou uma posterior pesquisa fomentada pela CNPq).
Acerca do conceito de intertextualidade, sabe-se que surgiu inicialmente em Kristeva na
década se 1960 a partir dos estudos dialógicos de Bakhtin (cf. RAMIRES, 2014: p. 6-7), mas
com um viés literário. Mais adiante, passou também a adentrar os estudos da LT. Pra Koch &
Elias (2006: p. 101) a intertextualidade acontece quando um texto faz remissão a outro
anteriormente proferido. Essa pode se manifestar de forma explícita ou implícita e se constituir
de diferentes modos (cf. NOBRE, 2013: p.66-73). Nessa constituição, embora haja referências a
outros textos, se formarão novos sentidos, visto que há uma recontextualização daquilo que foi
anteriormente postulado, como afirma Bazerman (2006: p.98). Sabendo disso, compreende-se a
importância da intertextualidade para uma compreensão dos sentidos do texto e aqueles que se
―anexam‖ a ele.
Sabendo disso, propomos, neste estudo, discutir como se constrói a intertextualidade e
os efeitos de sentidos gerados por ela nos memes, a partir de memes ligado tematicamente à
polêmica morte do então ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki em 19 de
janeiro de 2017. Tal discussão será fundamentada nos estudos da Linguística Textual (LT).
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METODOLOGIA
Para a análise/discussão foram selecionados memes que tivessem sido publicados em
páginas do Facebook entre os dias 19 e 21 de janeiro de 2017 e que remetessem, de algum
modo, à morte de Teori Zavascki. Como delimitação, foram escolhidos os memes com um
número de curtidas entre 500 e 4000. Esses memes serão analisados/discutidos de acordo com
os estudos da LT, como foi mencionado anteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A queda do avião que levava o então ministro do STF causou muita polêmica: enquanto
uns acreditavam que havia sido apenas uma fatalidade, outros defendiam que seria uma suposta
―queima de arquivo‖, tendo em vista que Zavascki era o ministro responsável pela futura
homologação das delações feitas durante as investigações da Operação Lava Jato, a qual
investigava escândalos de corrupção envolvendo políticos. Não demorou muito para que triste
ocorrido chegasse às redes sociais e que, a partir daí, se iniciasse uma grande produção de
memes, como os que serão vistos a posteriori.
Imagem 1: publicação da página Analfabeto político (Facebook).

No meme acima, o autor associa os frequentes acidentes aéreos provocados por colisões
com aves (urubus, no caso) à queda do avião em que estava o ministro, mas sugere que ― não é
só urubu que derruba avião‖. Se o texto for comparado a imagem de fundo, na qual aparece um
tucano, será possível compreender que o autor pretende associar o ―acidente‖ ao PMDB partido
político brasileiro que tem, historicamente o tucano associado a si. Nesse caso, a
intertextualidade constrói-se implicitamente, que, segundo Koch & Elias (2007:p. 108-109),
ocorre quando não há menção direta ao texto-fonte.
Imagem 2: publicada na página Jovens de esquerda (Facebook).

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

Neste meme, tal que está abaixo apresentado (imagem 2) , a intertextualidade se constrói
a partir da relação entre a queda do avião que transportava Zavascki a uma campanha lançada
pelo Governo Federal semanas antes da tragédia que tinha como enunciado ―gente boa também
mata‖. Quando texto ― gente que derruba governos eleitos democraticamente derruba qualquer
coisa‖ é associado à imagem do presidente Michel Temer e do avião ao fundo, sugere-se que
haja uma suposta ligação entre o presidente e a queda do avião. Para que isso seja apreendido, é
necessário que o leitor ative seus conhecimentos enciclopédicos, para que localize os textosfonte e consiga, assim, inferir sentidos ao texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com essa curta discussão, foi pretendido destacar o quanto a intertextualidade é
importante para a compreensão dos sentidos do texto. Foi também possível perceber o quanto a
intertextualidade se manifesta no interior dos memes e o quão é geradora de humor além de ter
grande importância para a relação autor – texto – leitor, visto que só pode ser compreendida
quando, na produção textual, o autor leve em conta o público a quem direciona seu texto e as
possíveis inferências que podem vir a ocorrem e, além disso, que no processo de leitura o leitor
seja atento as remissões, associações, alusões, citações ou a qualquer tipo de referencia a outro
texto, para que assim possa ter sucesso no processo de leitura; que consiga compreender o texto.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho é produto final de um trabalho de iniciação cientifica (PIBIC)
aprovado no edital 2016/2017, o qual abordou o conceito de área de figuras geométricas planas.
Esse conceito tem papel fundamental no currículo de matemática, pois é possível aplicálo na vida cotidiana e nas práticas profissionais, como por exemplo, na profissão do pedreiro,
que mesmo, muitas vezes, não conhecendo o conceito formal faz uso diário em seu trabalho.
Além do mais faz conexões com outras disciplinas como, por exemplo, a geografia no estudo de
densidade demográfica e se articula com outros conceitos da própria matemática, como, fração,
volume e etc.
Apesar dessa importância que o conceito de área de figuras planas tem para o currículo
de matemática, o ensino deste conceito vem sendo marcado por uma forte ênfase na aplicação
de fórmulas e no treino de conversões de unidades. Segundo os Parâmetros para Educação
Básica do Estado de Pernambuco (PCEB), ―Essa estratégia tem-se mostrado não só ineficiente,
em relação à aprendizagem, mas, muitas vezes, geradora de dificuldades para futuras
aprendizagens.‖ (PERNAMBUCO, 2012, p. 67).
Para minimizar essas dificuldades, concordamos com Douady & Perrin-Glorian (1989
apud TELES 2007, p. 28) quando consideram área como uma grandeza e recomendam que a
abordagem do conceito de área distinga os quadros geométricos, grandezas e o numérico. Dessa
forma, nos filiamos teoricamente, além das ideias dessas pesquisadoras, a adaptação do filtro da
grandeza área apresentado por Santos (2015). Para essa autora, o filtro da grandeza área é "um
instrumento teórico metodológico que norteia as análises do ensino de área de figuras planas.‖
(SANTOS, 2015, p.83).

Em relação ao livro didático, compreendemos que ele é uma das

principais ferramentas utilizadas pelos professores em sala de aula e que dependendo da relação
com o conteúdo a ser ensinado, no caso conceito de área de figuras planas, o livro didático pode
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influenciar no processo de ensino e aprendizagem. Também, reconhecemos que os alunos de
escola pública, na sua maioria, tem o livro didático como a única fonte de estudo e pesquisa.
Diante desse cenário, nos indagamos sobre, qual a abordagem do conceito da área de
figuras planas nos livros didáticos de matemática do 9º ano do ensino fundamental, adotados
(PNLD-2017) nas escolas públicas do Município de Garanhuns/PE?
Para responder este problema de pesquisa nos baseamos na Teoria Antropológica do
Didático (TAD) proposta por Yves Chevallard na década de 90, que é uma ampliação da
Transposição Didática. Esse autor entende que um saber é formado pelas noções de tipo de
tarefa, técnica, tecnologia e teoria e que a união dessas noções organizadas, para um tipo de
tarefa, gera uma organização praxeologica, que segundo Santos (2015, p 19) ―é uma ferramenta
teórico-metodológica que permite modelar as práticas sociais em uma instituição‖. Essa
organização tem origem matemática ou didática.
Portanto, esse trabalho tem por objetivo analisar a abordagem do conceito de área de
figuras geométricas planas no livro didático de matemática do 9º ano do Ensino Fundamental,
adotado nas escolas públicas municipais de Garanhuns/PE.
METODOLOGIA
Nossa pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, no qual procuramos analisar se o
livro didático dos anos finais, adotado nas escolhas públicas de Garanhuns/PE é adequado
quanto ao conceito de área de figuras geométricas planas, por meio da análise documental. De
forma mais específica tivemos por objetivos mapear os livros didáticos de matemática adotados
nas escolas públicas do município e caracterizar as praxeologias, didática e matemática,
existentes no livro didático do 9º ano do ensino fundamental, relativo ao conceito de área de
figuras planas.
Tomamos como critérios de análise a utilização do filtro da grandeza área, adaptado por
Santos (2015, p. 84) que considerou os seguintes tipos de tarefa:
TC - Comparar medidas de áreas de figuras geométricas planas;
TD - Determinar a medida da área de uma figura ou região;
TT - Converter unidades de medida de área;
TE - Estimar medidas de área de figuras planas;
TO - Operar com medidas de áreas de figuras planas;
TP - Produzir superfícies de área dada;
TG - Determinar o valor de uma grandeza diferente da área, em problema cujo
enunciado comporta dados relativos à área de figuras planas;
TU - Estudar os efeitos de deformações e transformações geométricas e numéricas
sobre a área de uma família de superfícies.

Para este trabalho, tomamos como analise do livro didático, apenas, a praxeologia
matemática do conceito da área de figuras planas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

Inicialmente realizamos o mapeamento dos livros didáticos utilizados nas escolas
municipais de Garanhuns-PE. Constatamos que, o município de Garanhuns adota a mesma
coleção para todas as escolas, ou seja, Vontade de saber Matemática, dos autores Joamir
Souza e Patricia Moreno Pataro, editora FTD aprovado no PNLD 2017. Logo, nossas análises se
efetivaram no livro didático do 9º ano do ensino fundamental.
Quanto à análise da organização matemática no capítulo referente à área de figuras,
identificamos mais um tipo de tarefa ao analisar especificamente, a área do círculo, a qual ainda
não havia sido encontrada nas pesquisas de Santos (2015), ou seja, determinar a medida da área
de uma figura ou região, em problema cujo enunciado comporta dados relativos à outra(s)
grandeza(s). A seguir apresentaremos na tabela 1 todos os tipos de tarefas identificadas no livro
didático relativas ao conceito de área.
Tabela 1 – Tipos de tarefas relativos ao conceito de área do círculo, identificados no capítulo do
livro didático analisado.
Tipos de tarefas
TC - Comparar medidas de áreas de figuras geométricas planas
TD - Determinar a medida da área de uma figura ou região
TO - Operar com medidas de áreas de figuras planas
TG - Determinar o valor de uma grandeza diferente da área, em problema cujo
enunciado comporta dados relativos à área de figuras planas
TU - Estudar os efeitos de deformações e transformações geométricas e numéricas
sobre a área de uma família de superfícies
TS - Determinar a medida da área de uma figura ou região, em problema cujo
enunciado comporta dados relativos à outra(s) grandeza(s).
Total

Quantidade
de tarefas
04
41
04
05

Percentual
6,6%
68,3%
6,6%
8,3%

01

1,6%

05

8,3%

60

100%

Fonte: (autoria própria)

Como podemos observar na tabela acima o autor do livro didático dá ênfase nas tarefas
de determinar, tanto que elas representam aproximadamente 68,3% do total de tipos de tarefa
abordados no capítulo. E também percebemos que alguns tipos de tarefa aparecem, mas de
forma tímida e outros nem aparecem, o que nos leva a acreditar que o autor não deu a devida
importância para os demais tipos de tarefa, focando apenas em TD.
Identificamos um tipo de tarefa, que não aparece no filtro das grandezas proposto por
Santos (2015), que é Determinar a medida da área de uma figura ou região, em problema cujo
enunciado comporta dados relativos à outra(s) grandeza(s). Aqui identificamos cinco tarefas,
que consiste em calcular a área da figura dado o seu perímetro. A técnica consiste na aplicação
de fórmulas, inicialmente, calcula o perímetro do círculo, encontra a medida do lado da figura
ou do raio e após aplica a fórmula para cálculo da área.
Não identificamos na análise do livro didático, os tipos de tarefas TT - Converter
unidades de medida de área, TP - Produzir superfícies de área dada e TE - Estimar medidas de
área de figuras planas. Entendemos que a presença desses tipos de tarefas poderia melhorar o
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repertório conceitual dos estudantes, usuários do livro, assim como, favoreciam uma abordagem
mais significativa do conceito de área, especificamente, do círculo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De uma forma geral, o livro adotado apresenta uma abordagem numérica quanto ao
ensino do conceito de área do círculo, pois traz um enfoque pautado em tarefas de determinar e
em resolução de atividades através da aplicação de fórmulas, sem um contexto para o ensino.
Entendemos que as fórmulas são muito importantes nesse ano de escolaridade, já que os alunos
estão em transição para o ensino médio, no entanto o seu uso de forma exaustiva não contribui
para o conceito de área enquanto grandeza. Portanto, esperamos que o professor altere a
abordagem do livro didático de matemática, nas escolas municipais de Garanhuns, de forma a
contemplar outros tipos de tarefas, que estão ausentes no livro e que colaboram para uma
aprendizagem significativa.
ÓRGÃOS DE FOMENTO
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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INTRODUÇÃO
Diversos pesquisadores se preocupam com os elevados índices de reprovação nos cursos
de Cálculo Diferencial e Integral nas universidades brasileiras e obviamente aos enormes
prejuízos associados. Segundo Rafael e Escher (2015), a disciplina de Cálculo Diferencial e
Integral está inserida em diferentes cursos do Ensino Superior, dentre eles, o curso de
Matemática, os cursos de Engenharia, Ciências contábeis, Economia e Administração, entre
outros e, devido a sua importância para a formação do estudante, tornou-se objeto de estudo
entre os pesquisadores.
Nesse mesmo sentido, Rezende (2003) tratando também sobre a questão do ensino de
cálculo, observa como fator limitante do aprendizado, a omissão das ideias básicas e dos
problemas construtores no ensino dos conteúdos. Em sua tese de doutorado Rezende (2003), diz
que o ―fracasso‖ no ensino de cálculo e os índices de reprovação não são apenas uma realidade
nacional, e apresenta em seu trabalho as propostas de algumas instituições para solucionar o
problema.
Em conformidade a isto, o presente trabalho apresenta os resultados iniciais de um projeto
de iniciação científica que visa apresentar uma breve revisão de literatura referente ao ensino de
cálculo diferencial e integral e investigar possibilidades de apresentação do conteúdo
relacionado à incongruência da trombeta de Torricelli que é um exemplo clássico no ensino de
sólidos de revolução, visando contribuir para o ensino de cálculo diferencial e integral (CDI).
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METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho compreende uma Revisão de literatura acerca do ensino de
cálculo diferencial e integral e estudo dos conteúdos necessários à compreensão do tema, como
também a análise dos livros que contém o problema da trombeta de Torricelli.

Volumes de sólidos de revolução
Seja f: [a, b] → ℝ uma função contínua tal que f(x) ≥ 0, para todo x

[a, b].

Consideremos o sólido de revolução obtido pela rotação da região limitada pelo eixo Ox e pelo
gráfico de f, em torno do eixo Ox (Neto, 2012).
De acordo com Stewart (2001) a definição se dá da seguinte forma: Seja S um sólido que
está entre x=a e x=b. Se a área da secção transversal de S no plano Px, passando por x e
perpendicular ao eixo x, é A(x), onde A é a função contínua, então o volume de S é:
∑

∫

.

A Trombeta de Gabriel
Como citado por Silva (2016) O nome Trombeta de Gabriel é uma referência à bíblia,
livro sagrado dos cristãos, onde o Anjo Gabriel é considerado o mensageiro de Deus e
supostamente um dos anjos a tocar uma das trombetas que anuncia eventos apocalípticos, ou
seja, o dia do juízo final. Associando assim o divino, ou infinito, com o finito. Tomando a
região R={(x, y)| x

1, 0 y 1/x} e girando em torno do eixo OX, obtemos a Trombeta de

Torricelli.

Figura 1: Trombeta de Torricelli

Conforme Silva (2016, p. 73) ―A incongruência da Trombeta de Gabriel consiste no fato de, ao
se analisar a área e o volume dessa trombeta de comprimento infinita, temos que a área de sua
superfície é infinita, enquanto seu volume é finito‖.

Análise dos livros
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O primeiro livro analisado foi de Stewart (2001). No capítulo onde trata de técnicas de
integração, a trombeta de Torricelli é apresentada com um exemplo. O exemplo resolvido
consiste em determinar se a integral ∫ ( )

é convergente ou divergente.

Neste mesmo capítulo, na seção de exercícios o problema aparece novamente, contudo, é
{

pedido para demonstrar que a rotação da região

|

em torno do

eixo x gera um sólido com volume finito.
A integral estudada tem o seguinte formato: ∫

, nesse sentido, o livro trás outro

exemplo resolvido onde determina para quais valores de p a integral ∫

é convergente.

O segundo livro analisado, foi o de Munen et al (1982). Nele é repetida a ideia do livro de
Stewart. Apresenta um exemplo que trata de determinar a área de uma região A no primeiro
quadrante limitado pela curva 1/xp , supondo p >1, e o eixo x e a reta x=1. Assim conclui que
∫

converge para p>1 e diverge para p≤1.
No terceiro livro, foi o de Leithold (1994). Ele aborda o problema, em forma de exemplo

de calcular a área sobre o gráfico da função f(x) = 1/x com x

[a, + ] e em seguida rotacionar

essa região e calcular o volume do sólido gerado.

Exemplo comumente encontrado nos livros textos
Para quais valores de p a integral ∫
Solução: ∫

∫

Se p>1, então p-1 > 0; assim, quando t
∫

é convergente?

,

e 1/tp-1 0. Portanto,

se p >1 e, nesse caso, a integral converge. Mas se p<1, então p-1< 0 e assim,
quando t

Em resumo, ∫

e a integral diverge.

é convergente se p>1 e divergente se p 1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A preocupação com o ensino do Cálculo diferencial e integral é evidente nos trabalhos
de diversos autores, que investigam e discutem os motivos dos índices de reprovação da
disciplina e os fatores associados. Ao realizar levantamento da bibliografia sob Cálculo
disponível na biblioteca da UPE/Campus Garanhuns e avaliar quais são os livros de Cálculo que
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comtemplam o conteúdo em estudo, foi notório que, apesar dos livros apresentarem exemplos
de regiões que geram a trombeta de Torriceli por meio da rotação em torno do eixo OX, em
nenhum momento é citado o nome ―Trombeta de Torricelli‖. Os livros tratam como um recurso
para compreensão do conteúdo de integrais impróprias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão de literatura sobre o ensino e a aprendizagem de cálculo diferencial e integral
foi evidente o ―fracasso‖ existente nas universidades, revelado, por exemplo, através dos dados
de reprovação publicados, e a preocupação dos autores em e investigar este problema. Com o
desenvolvimento desta pesquisa, percebe-se a necessidade de utilizar a teoria, juntamente com
os assuntos dos livros textos e propor uma forma de explicação da incongruência de Torricelli,
também conhecida como paradoxo do pintor. Em trabalhos futuros, estão sendo estudadas
formas de apresentação desta incongruência em sala de aula visando contribuir pra o ensino de
cálculo diferencia e integral.
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INTRODUÇÃO
Microcefalia é definida como o perímetro cefálico que meça mais de três desvios padrão
abaixo da média para idade e sexo (KLIEGMAN, 2009). É um sinal e não um diagnóstico e
pode ser classificada de várias formas, de acordo com o tempo de início: microcefalia congênita,
quando presente ao nascimento, e microcefalia pós-natal, quando há falha de crescimento
normal, ou seja, um cérebro normal ao nascimento, também chamada de "microcefalia
secundária".
Já quanto à etiologia, a microcefalia pode-se dividir em genética – em diversas
síndromes, como Síndrome de Cornelia de Lange; Síndrome Cri-du-chat (síndrome do ―miado
do gato‖); Síndrome de Down (Trissomia 21); Síndrome de Edwards (Trissomia 18), e de causa
ambiental ou externa - insulto hipóxicoisquêmico; alterações vasculares; desordens sistêmicas e
metabólicas; exposição a drogas, álcool e certos produtos químicos na gravidez, desnutrição
grave na gestação (desnutrição intraútero), fenilcetonúria materna, infecções do sistema nervoso
central no período pré-natal, perinatal e pós-natal (como rubéola congênita na gravidez,
toxoplasmose congênita na gravidez, infecção congênita por citomegalovírus). (KLIEGMAN,
2009)
No início de 2015, um surto de vírus Zika foi identificado no Nordeste brasileiro. Sendo
assim, até recentemente, a Zika não era considerada ameaça (apesar de não ser novidade) pelo
fato de, em sua maioria, ser uma infecção viral silenciosa ou apresentar sintomas relativamente
leves.
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Segundo dados da SES-PE, até a metade de janeiro de 2016, havia pouco mais de 1200
casos notificados no Estado, o que corresponde a aproximadamente 35% dos casos notificados
em todo o País, o que fez a Organização Mundial de Saúde (OMS) caracterizar o Brasil como o
epicentro da epidemia nas Américas. Esses números sugerem uma forte relação da microcefalia
com o surto de infecção por Zika vírus que acomete o Brasil atualmente. Objetivos desta
pesquisa:
· Avaliar os casos suspeitos de microcefalia no Agreste Meridional do Estado de
Pernambuco notificados à Vigilância Epidemiológica do Estado desde o início do surto
de microcefalia em 2015.
· Determinar incidência de casos de microcefalia secundária a infecção congênita por
Zika vírus na amostra de recém-nascidos notificados.
· Relacionar perfil socioeconômico, demográfico, epidemiológico e clínico dos casos
confirmados de microcefalia.
· Correlacionar achados à tomografia computadorizada de crânio sem contraste com os achados
clínicos e o valor do perímetro cefálico dos casos confirmados de microcefalia.

METODOLOGIA
O estudo foi do tipo qualitativo e descritivo, executado no ambulatório de
Neuropediatria do Hospital Regional Dom Moura, referência para a V Geres de PE. A
população foi estimada em 150 recém-nascidos (todos notificados à Secretaria de
Saúde com microcefalia) e suas puérperas, tendo como critérios de inclusão crianças
notificadas com microcefalia de até 1 ano de idade; e de exclusão, crianças com idade
superior a 1 ano e/ou que não apresentem microcefalia. Todos foram avaliados por
neuropediatra através de anamnese (além de Questionário de Atendimento dos Casos
de Microcefalia, formulado pelo MS em 2015) e exame físico (inclusive neurológico)
minucioso.
Após avaliação foram solicitados exames às crianças com perímetro cefálico (PC) abaixo
da média para idade e sexo por mais de três desvios padrão, a serem feitos em instituições
vinculadas ao SUS: hemograma completo, punção liquórica (PCR no LCR para dengue,
Chikungunya e Zika); sorologia IgM e IgG para toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus,
chikungunya, parvorírus B19 e dengue; VDRL, tomografia computadorizada de crânio sem
contraste (em busca de achados como calcificações, atrofia cerebral, ventriculomegalia),
fundoscopia. Além disso, foram encaminhados a profissionais vinculados aos SUS
(fonoaudióloga,

otorrinolaringologista,

terapeuta

acompanhamento a nível ambulatorial com especialista.

ocupacional),

além

de

mantido
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram avaliados, entre agosto de 2015 a janeiro de 2017, 103 RNs notificados à
Vigilância Epidemiológica de Pernambuco (V Geres) referente ao Agreste Meridional durante
este período. Este número corresponde a 68,6% da amostra esperada (150 RNs), o que pode ser
justificado pelo início tardio do atendimento na V Geres, logo muitos RNs notificados foram
atendidos e acompanhados (se necessário) em serviço de alta complexidade na capital
pernambucana.
1. 80% dos RNs foram descartados na primeira consulta, por erro na medida do
perímetro cefálico (PC) ou por nos prematuros não utilizar a curva de PC correta,
resultando em medida menor.
2. Nos casos confirmados com microcefalia (11), 45% eram do sexo masculino e 55% feminino.
Perímetro Cefálico

25-32cm

Via de Parto

Vaginal 91%

Peso do RN ao nascer

1835-550g

Idade gestacional

A termo 91%

Renda média familiar

1 salário mínimo

Exantema durante gestação

Sim 45%

Não 55%

Uso de cocaína na gestação

Sim 9%

Não 91%

Tabagismo durante gestação

Sim 27%

Não 73%

Idade materna

15-39 anos

Cesáreo 9%

Pré-termo 9%

3. Dos casos confirmados foi evidenciado 1 caso (9%) com sorologia reagente para dengue IgM;
2 casos (18%) com IgM parvovírus reagente; 1 (9%) caso com IgM e IgG para CMV (PCR na
urina) reagentes; 1 (9%) secundário a esquisencefalia. Além desses, alguns continuam em
investigação quanto a possível causa da microcefalia. Da amostra apenas 1 caso (9%) obteve
confirmação para Zika vírus através de sorologia reagente e 1 caso suspeito de Zika congênita
mas sem microcefalia (sendo, por isto, excluído da pesquisa). Nenhum dos casos de
microcefalia confirmada teve sorologia reagente para Zika vírus em LCR. Além disso, dos
confirmados apenas um caso tem como causa provável o Zika vírus, o que não corrobora com a
epidemia prevista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Muitos RNs notificados (referentes a V Geres) no início do surto foram atendidos
inicialmente na capital pernambucana, em serviço de alta complexidade, por ausência dessa
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assistência na V Geres, muitos mantendo acompanhamento nestes locais. Isso explica o fato da
pesquisa ter alcançado apenas 68,6% da população esperada para a mesma.
Ainda são necessários mais estudos sobre os efeitos a curto e longo prazo da
microcefalia por Zika vírus, bem como da infecção congênita provocada por este vírus.
Observou-se que 18% dos casos confirmados obtiveram sorologia reagente
para parvovírus; enquanto apenas 1 caso (9%) teve Zika vírus confirmado por
sorologia, mas ainda não se pode afirmar com certeza que a microcefalia foi
decorrente o mesmo. Em todo o Brasil houve uma estabilização na quantidade de
casos notificados e confirmados nos últimos meses, bem como em Pernambuco.
Torna-se evidente que uma melhor assistência durante pré-natal é crucial para minimizar
os custos ao Estado e diminuir a morbimortalidade.
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INTRODUÇÃO
A Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina define Liga Acadêmica como uma
associação científica livre, de duração indeterminada, sem fins lucrativos, com sede e foro na
cidade da instituição de ensino que a abriga, que visa complementar a formação acadêmica em
uma área específica do campo médico, por meio de atividades que atendam aos princípios do
tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. A formação de uma Liga Acadêmica propicia
uma maior aproximação da prática médica em uma área determinada, além de integração com
colegas, identificação com um grupo, qualificação do currículo e maior autonomia do aluno
sobre seu aprendizado. As Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina apontam a importância
da construção de um profissional crítico, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no
processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção,
prevenção e perspectiva de integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e
compromisso com a cidadania.
Ainda de acordo com as DCN's de 2014, para que esse modelo de profissional seja
atingido, os alunos devem conquistar, ao longo da graduação, competências e habilidades em
atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e
em educação permanente. Também estão previstas nos currículos, atividades complementares,
que incluem monitorias e estágios, iniciação científica, programas de extensão, estudos
complementares e cursos realizados em outras áreas afins. Nesse sentido, a formação de uma
Liga Acadêmica tem um enorme potencial para desenvolver habilidades de trabalho em equipe,
liderança, auto-gestão do conhecimento, afirmação e amadurecimento do estudante enquanto
futuro profissional, essenciais para o exercício humanizado da medicina.
A área voltada para a Ginecologia e Obstetrícia se revestiu de olhares à medida que os
estudos relacionados à saúde da mulher, ao nascer e às necessidades da parturiente e do lactente
se tornaram mais complexos e cheios de necessidades. Tal realidade foi acrescida de técnicas
inovadoras e olhares precisos sobre a mulher e sobre a gestante e o filho em desenvolvimento,
com direções ora biomédicas, ora holísticas.
O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) lançado no início dos anos
80 deu ênfase aos cuidados básicos de saúde e destacou a importância das ações educativas no
atendimento à mulher. Muitas gestantes chegam ao serviço de saúde sem nunca ter ido ao
ginecologista ou qualquer profissional médico até o momento da gestação, sendo esta, muitas
vezes, um momento crucial para promover a educação em saúde sexual e reprodutiva. A isso,
dedica-se a Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia de Garanhuns-PE, tendo como

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

principal norteadora, as necessidades de saúde da comunidade, a produção de conhecimento e a
prática da extensão universitária.
Objetivos Gerais e específicos
Na área de ensino, são objetivos da LAGOG:
I. Promoção de aulas teóricas e práticas sobre temas da Ginecologia e Obstetrícia,
preferencialmente atuais e de importância para a formação médica, aprimorando o estudante
para enfrentar de maneira efetiva os principais problemas da sociedade nessa área.
II. Estimular a elaboração e apresentação de casos clínicos e relatórios vinculados à vivência
teórico-prática. Desta forma, estimula-se o relato científico, que é de extrema importância para o
aprendizado acadêmico e profissional, coletando dados e fazendo análises para encontrar
problemas, sugerir soluções e analisar resultados.
III. Participação de membros discentes em ambulatórios ou qualquer tipo de atendimento em
Saúde da Mulher (hospitais, clínicas, etc.), acompanhados por médicos e/ou profissionais de
saúde, como forma de ampliar a vivência prática de seus integrantes.
Na área de pesquisa, são objetivos da LAGOG:
I. Perfil social, reprodutivo e sexual das mulheres atendidas em um ambulatório de GO
II. Identificar a periodicidade e os motivos da mulher para a realização da consulta ginecológica
e o nível de conhecimento da mulher sobre as medidas de prevenção
III. Convidar membros discentes a participar de projetos de pesquisas ou estudos promovidos
por qualquer instituição de ensino ou pesquisa das áreas da Ginecologia e Obstetrícia, conforme
disponibilidade previamente divulgada.
Na área de extensão, são objetivos da LAGOG:
I. Contato com usuárias do nível de atenção à Saúde da Mulher do Sistema Único de Saúde
(SUS) ou de qualquer serviço especializado de atendimento na área de saúde sexual e
reprodutiva.
II. Desenvolver atividades assistenciais de prevenção e tratamento de doenças, bem como de
proteção e recuperação da saúde sob supervisão médica. Através da professora orientadora,
busca-se direcionar o conhecimento acumulado nas práticas da LAGOG para dar um retorno à
população, de tal maneira que haja uma redução nos números de mortalidade ao decorrer da
execução da Liga, a favor do benefício comum.
III. Estender serviços à comunidade, buscando integração com as instituições de ensino, para a
solução dos problemas médico-sociais. Neste aspecto, busca-se resgatar a confiança da
população na relação médico-paciente, realizando palestras de conscientização e outros serviços
em hospitais públicos e privados, centros de atendimento psicossociais e outros, que busquem
informar e cuidar da comunidade, através da promoção de saúde.

METODOLOGIA
A liga mantém atividades nos eixos de ensino, pesquisa e extensão. As atividades de ensino
possibilitam a capacitação dos estudantes por meio da intensificação dos estudos na área. Os
ligantes, sob supervisão da professora orientadora e/ou profissionais da área convidados,
ministram aulas em formato de seminários, abertas para estudantes do curso de Medicina da
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UPE Campus Garanhuns, contribuindo com a amplificação do conhecimento e expansão da
participação acadêmica. O trabalho na área da pesquisa ajuda a trazer, tanto para o ensino - no
âmbito da Universidade - quanto para o serviço prestado à população, o que há de mais
atualizado em termos de evidências científicas, visando contribuir com a elevação da qualidade
da saúde da comunidade. Também permite aos estudantes a ampliação da visão crítica e
capacidade de reflexão. Todas as ações executadas pela Liga são registradas e os dados
coletados utilizados para possível publicação de artigos em periódicos e confecção de trabalhos
para eventos científicos. O programa de extensão vinculado à Liga é estruturado, de modo a
fornecer intervenções diretas nos níveis de saúde das mulheres, bem como indiretas, através do
desenvolvimento de atividades de educação permanente junto aos profissionais de saúde da
rede. Para tanto, é importante a vinculação da liga ao Curso de Medicina da UPE – Campus
Garanhuns, à Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns, à Secretaria Estadual de Saúde, por
meio da V GERES; à Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina e demais
entidades de interesse.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Embora o primeiro ano da LAGOG ainda esteja em vigência, muitas atividades abrangendo o
tripé acadêmico já foram realizadas:
- Seminário de Instrumentação Cirúrgica e Assepsia em integração com a Liga Acadêmica de
Trauma e Emergência de Garanhuns;
- Participação na Roda de Conversa ―Mães e Universidade: dos desafios à resistência‖;
- Palestra na Escola Municipal Professora Giselda Vieira Belo sobre Saúde da Mulher;
- Participação no 43º Congresso Pernambucano de Ginecologia e Obstetrícia;
- Prática de colocação de DIU com simulador;
- Participação da Marcha das Flores com realização de pinturas de barrigas;
- Participação na Semana de Acolhimento da Turma 07 de Medicina;
- Apresentação do Projeto de Extensão Humanize no Fórum Regional Materno Infantil da V
Geres Garanhuns;
- Apresentação de trabalho sobre Aleitamento materno e fatores que contribuem com o
desmame precoce no II Simpósio de Pediatria do Agreste Meridional;
- Palestra sobre Saúde da Mulher aberta a todos da UPE Garanhuns no Outubro Rosa;
- Apresentação de seminários abertos aos estudantes de medicina da UPE Garanhuns, com
temas de Ginecologia e Obstetrícia, de abril a dezembro;
- Realização de 6 encontros de gestantes nos PSF Liberdade e Manoel Xéu, além de
acompanhamento semanal em consultas de pré-natal e puerpério nesses PSFs;
- Práticas em sala de parto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
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A LAGOG, em sua essência, visa atender as mulheres de uma maneira geral, promovendo a
saúde sexual e reprodutiva para aquelas em condições suscetíveis a adoecimentos e ajudando, de
maneira qualitativa e quantitativa, aquelas que sofrem de enfermidades, bem como de informar
e conscientizar a sociedade sobre a importância da quebra do estigma relacionado a assuntos
sexuais e reprodutivos, para a prevenção e promoção de saúde. Além de preconizar a assistência
humanizada. Desta forma, a expectativa por resultados favoráveis se estende por todo um
conjunto de ações voltadas para um bem comum: a saúde em todas as suas características, e não
somente no afastamento da doença. Para que tudo funcione como previsto, é necessária uma
integração de diversas áreas da saúde, em seus mais diversos níveis de complexidade. Da
atenção básica aos hospitais de média e alta complexidade da região, a união e cooperação deve
existir para que o maior número possível de pessoas entre em contato com as atividades da Liga
Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia de Garanhuns-PE. Independentemente de gênero, cor,
ou até mesmo classe social, a LAGOG prestará - através de seus conhecimentos adquiridos
durante o funcionamento do projeto - serviço para todos a que a ela recorrerem. O conhecimento
produzido durante a Fundamentação Teórica e Encontros Científicos instigará outros alunos e
mestres da Universidade a estudarem e se interessarem por assuntos tão importantes da
ginecologia e obstetrícia. A LAGOG servirá, também, como um vínculo entre pessoas não
universitárias e a própria instituição de ensino, demonstrando a importância do trabalho
acadêmico não somente para estes, mas para todos.
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Resumo
Vários fatores tornam a infecção do trato urinário (ITU) uma relevante complicação do período
gestacional, agravando tanto o prognóstico materno quanto o prognóstico perinatal.. Hoje, sabe-se que
a gravidez, como evento isolado, não é responsável por maior incidência de ITU; as mudanças
anatômicas e fisiológicas impostas ao trato urinário pela gravidez predispõem à transformação de
mulheres bacteriúricas assintomáticas (BA) em gestantes com ITU sintomáticas.. Seu diagnóstico é
microbiológico e baseia-se em duas uroculturas apresentando mais que 105 colônias/mL de urina,
identificando-se o mesmo germe. Além disso, o hemograma com contagens globais e diferenciais de
glóbulos brancos, uréia e creatinina são exames importantes para identificar a agressividade da
infecção traduzida por alterações hematológicas e parâmetros da função renal.

Metodologia
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir de um levantamento bibliográfico nas bases
de dados eletrônicas: Scientific Eletronic Library On-line (SciELO), Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online (MedLine) e PubmedOs descritores em português empregados na revisão
bibliográfica foram Infecção urinaria na gravidez Infecção urinaria na gravidez: analises de métodos
para diagnostico e tratamento Relevância do diagnóstico e tratamento da infecção do trato urinário
em gestantes . Infecções urinárias e gravidez - diagnóstico, terapêutica e prevenção Foram
encontrados ao todo _4_ artigos. A revisão priorizou estudos com período de publicação compreendido
entre os anos de 2009 e 2017.
DISCUSSÃO
Como ITU entende-se a presença e replicação de bactérias no trato urinário, provocando danos aos
tecidos do sistema urinário. Complicam cerca de 20% das gestações e são responsáveis por 10% dos
internamentos durante a gravidez.(4)
A gravidez como evento isolado, não é responsável por maior incidência de infecção urinária.
No entanto, as mudanças anatômicas e fisiológicas impostas ao trato urinário pela gravidez
predispõem a transformação de mulheres bacteriúricas assintomáticas em gestantes com ITU
sintomáticas,(1). As alterações anátomo-funcionais que ocorrem
no trato urinário durante a gestação tornam-se mais evidentes no segundo e, principalmente,no
terceiro trimestre (2) Dentre estas alterações, sobressaem a dilatação do sistema e o aumento do
débito urinário. A associação destes fatores à redução do tônus vesical favorece a estase,
transformando as infecções assintomáticas em sintomáticas(1)
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Sabe-se que a redução da capacidade renal de concentrar a urina durante a gravidez reduz a
atividade antibacteriana deste fluido. Observa-se também que a urina da grávida apresenta pH
mais alcalino, situação favorável ao crescimento das bactérias presentes no trato urinário.
Escherichia coli é o uropatógeno mais comum, responsável por aproximadamente 80% dos
casos.(1).
Dentre as complicações perinatais das ITU, destacam-se o trabalho de parto e parto pré-termo,
recém-nascidos de baixo peso, ruptura prematura de membranas amnióticas,paralisia
cerebral/retardo mental e óbito perinatal3, As infecções podem ser agrupadas em quatro entidades
clínicas diferentes, de acordo com a localização anatômica do agravo: bacteriúria assintomática,
uretrite, cistite e pielonefrite. A bacteriúria assintomática é a entidade clínica mais frequente (2-10%),
seguida da cistite aguda (1-1,5%) e da pielonefrite aguda (0,5-2%).(4)
A triagem da BA no pré-natal com a urocultura de duas amostras urinárias obtidas em
tempos distintos. O cultivo de amostra única pode fornecer resultado falso(4). Esta medida
possibilita a instituição de tratamento precoce(4)O teste do nitrito se baseia na capacidade
de certas bactérias para reduzirem o nitrato urinário em nitrito. Tem sensibilidade de 50%
alta especificidade Considera-se a urocultura como padrão-ouro para o diagnóstico
laboratorial das ITU. Caracteriza-se por ser o método mais preciso para quantificar
bactérias na urina, com elevada sensibilidade6. o achado de mais de 105 colônias/mL de
urina sugere infecção. (1)
Hemograma com contagens globais e diferenciais de glóbulos brancos, uréia e
creatinina são exames importantes para identificar a agressividade da infecção traduzida
por alterações hematológicas e parâmetros da função renal. (2)Segundo o conhecimento
atual, parece que a coloração de amostra urinária pelo Gram é o melhor dos testes
rápidos disponíveis para screening de ITU, apresentando sensibilidade e especificidade
satisfatórias. Consiste na observação microscópica da urina corada pelo Gram,
melhorando a acurácia da uroanálise microscópica. No entanto, não supera a
urocultura(1)Considera-se a ecografia de rins e vias urinárias um exame complementar
importante nos casos de infecção urinária.
Deve-se solicitar urocultura precocemente no pré-natal, para diagnosticar e tratar os casos de
bacteriúria assintomática (2)
Conclusão

Com a presente revisão percebe-se que a ITU em gestantes está associada a diversas
complicações maternas e fetais e tendo em vista que grande parte das bacteriúrias
assintomáticas evolui para infecções urinárias mais graves é fundamental identificar este
tipo de infecção e tratar com precocidade
Referências
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INTRODUÇÃO
Relatada inicialmente em 1961 por Sandberg, a Síndrome de Jacobs é caracterizada pela
duplicidade de cromossomos Y e ocorre em 1 a cada 1.000 nascidos vivos e geralmente não é
herdada, ocorrendo por distúrbios da espermatogênese. Os pacientes costumam manifestar
dimorfismo físico, níveis normais de testosterona, dificuldades de aprendizagem, atraso na
linguagem e tiques motores (BRYANT et al., 2012). Além disso, apresentam com mais
frequência epilepsia focal e, também, um maior volume de matéria branca e cinzenta na
ressonância magnética (BRYANT et al, 2012). O comportamento costuma se caracterizar por
traços autísticos, impulsividade, hipoprosexia e heteroagressividade. Alguns estudos mostram
uma prevalência 20 vezes maior na população carcerária que na geral (JACOBS et al., 1968), o
que, todavia, é motivo de intensa discussão.

RELATO DE CASO
Paciente de sexo masculino, 10 anos, não hipertenso, não diabético, sem passado
cirúrgico, pardo, trazido pela genitora por comportamento agressivo e agitação psicomotora
desde o primeiro ano de vida. O paciente foi atendido em 2016 no ambulatório de neurologia e
sua história revelou que era produto de pais não consanguíneos, segundo da prole e de gestação
sem intercorrências hemorrágicas ou infecciosas, com mais que cinco consultas de pré-natal,
estando a mãe com 26 à época do parto, o qual se deu após termo, por via normal. Ao vir à luz
se mostrou cianótico, sendo tratado com incubadora. Não foi amamentado (agalactia). Arquilalia
bilabial aos oito meses, arquibasia aos três anos, única crise convulsiva, de padrão tônicoclônico e generalizado, aos cinco anos. Relato de baixa tolerância a frustrações, com reações
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heteroagressivas, e constante inquietude motora. Ao exame físico: plagiocefalia (labdóide de
fusão precoce à direita, pé direito latero-vertido, macrotia, perímetro cefálico de 54 cm, índice
cefálico novo de 1 (Biaricular = 33 cm/Glabela-íneo = 33 cm), reflexos simétricos (+), eumetria,
acatisia, discinesias oro-buco-linguais, crises de perda de contato ao longo do exame físico.
Inteligência limítrofe. Massa de 40 kg, altura 149 cm, ambas acima do esperado para a idade.
Chega em uso de clorpromazina, risperidona, biperideno, ácido valpróico. Tomografia de crânio
mostra hipotrofia encefálica com dismorfismos de giros mal formados. Eletroencefalograma
com pontas negativas em temporais. Eletrocardiograma normal. O cariograma mostra 44, XYY.
Diagnosticado com Síndrome de Jacobs, retardo mental leve e epilepsia. A medicação é
reajustada para risperidona, clonazepam e carbamazepina, com controle total das crises parciais
complexas e redução da agressividade e inquietude.

DISCUSSÃO
Desde as primeiras pesquisas sobre o XYY, estabeleceu-se uma forte associação entre as
pessoas com genótipo 47, XYY e a população carcerária (KNECH, 1993). Essa associação,
contestada em seu determinismo por estudos posteriores (SCHIAVI, 1984; ROSS, 2012), está
atrelada às hiperplasias frontais presentes em pacientes com a síndrome de Jacobs, as quais têm
sido associadas a comportamentos violentos (VISSER et al., 2014). Em contrapartida, quadros
de hipoplasias frontais são descritos associados à menor percepção de risco e impulsividade
(RAINE et al. 2004). Cabe ponderar também que alterações na histoarquitetura mostram maior
volume de substância cinzenta e branca, contrastando com um menor número de sinapses e com
matéria alba proporcionalmente menor em regiões frontais e matéria acinzentada maior na
ínsula direita. Ademais, o aumento da substância branca e a redução da cinzenta no lóbulo
parietal superior, no giro pós-central e no lobo occipital são determinados pela superexpressão
das regiões homólogas dos cromossomos X e Y ou apenas do Y (BRYANT et al, 2012), o que é
o caso do gene NLGN4Y, o qual, segundo investigações introdutórias, está possivelmente
relacionado com sintomas autísticos e com a responsividade social. Sendo essa definida como a
bilateralidade discursiva que assiste à pessoa a capacidade de ser autônoma e de se autoafirmar.
A hiperexpressão gênica decorrente da síndrome do 47, XYY pode explicar, dessarte, o aspecto
impulsivo da pessoa com síndrome de Jacobs. Todavia, para a confirmação efetiva do presente
raciocínio, ainda se requerem estudos posteriores (ROSS, 2015).
Em consonância com o raciocínio perquirido, sabe-se que o córtex pré-frontal é essencial na
formulação de julgamento morais (MOLL; ELSINGER; OLIVEIRA-SOUZA, 2001). Em geral,
distúrbios neuropsiquiátricos que afetem tal julgamento e, por conseguinte, o comportamento
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social estão correlacionados com anormalidades no referido córtex e em regiões proximais.
Bechara, Damasio e Damasio (2000) apontam uma disfunção órbito-fronto-amigdaliana em
sociopatas; tais dados foram corroborados posteriormente por Buckholtz et al (2008). Neles
também se faziam presentes aumento da substância branca do corpo caloso (RAINE; LENCZ;
TAYLOR, 2003) e anormalidade da alba frontal com hiperconectividade regional (SUNDRAM,
2012). Portanto, depreende-se que disfunções da formação frontal costumam ser preditivas de
comportamento agressivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O paciente com Síndrome de Jacobs parece apresentar um conjunto de anormalidades
ontogenéticas que distorcem o funcionamento frontal, o qual tem por corolário uma propensão
maior ao comportamento mais violento. Tal propensão é observada no caso descrito. Essas
alterações são determinadas pelo cromossomo Yantes do nascimento, já na fase embrionária
durante a neuro-ontogênese intrauterina. Dessarte, casos como este corroboram a tese que traços
habitualmente apontados como masculinos em relação ao comportamento socialmente
construído advêm de uma forte determinação genética, a qual, portanto, sofre pouca influência
do meio social.
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INTRODUÇÃO
A síndrome metabólica (SM) pode ser definida como um conjunto de fatores de risco
que contribuem para o desenvolvimento de uma doença cardiovascular (DCV) e/ou diabetes
mellitus tipo II (PENALVA, 2008). A aterosclerose que se define como um processo que causa
doença e processos inflamatórios nas artérias coronárias, cerebrais e periféricas (XUE-QIAO,
2012), pode ser originada por uma associação entre a obesidade e fatores de risco
cardiovasculares (LOPES, 2007). A obesidade é o principal fator de risco para SM, e está
intrinsicamente ligada ao desenvolvimento de resistência à insulina (RI) (PENALVA, 2008).
O tecido adiposo além de reservar gorduras também libera diversos mediadores
inflamatórios, que afetam a homeostase de indivíduos considerados obesos o que leva ao
desenvolvimento das placas aterogênicas, que são relacionadas, assim, aos hábitos de vida
(BARBALHO, 2015). Essa conjuntura torna pertinente a explanação do tema com o objetivo de
esclarecer os fatores predisponentes para a SM, assim como analisar a relação da aterosclerose e
a obesidade, com o intuito de evidenciar que o estilo de vida pode de fato afetar a saúde da
população.

METODOLOGIA
O trabalho baseou-se em uma revisão bibliográfica, que teve como fonte de pesquisa
filtragem nos sites de busca Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Google Academic.
Para a realização do trabalho, foram utilizados os seguintes descritores: Síndrome Metabólica,
doenças cardiovasculares, obesidade e aterosclerose sendo critérios de inclusão publicações no
período 2001 a 2015.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A definição da National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III
(NCEP-ATP III) de SM, a qual é a recomendada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia
devido a sua simplicidade e praticidade, indica que para diagnóstico de SM é necessária a
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combinação de pelo menos 3 dos seguintes fatores: deposição central de gordura, triglicerideos
elevados, baixos níveis de HDL colesterol (HDL-c), pressão arterial elevada e glicemia em
jejum elevada. (SBC, 2005).
A aterosclerose é oriunda da associação entre disfunção endotelial e de inflamação, que
afeta o endotélio vascular provocando alterações funcionais adaptativas (RABELO, 2001).
Diversos fatores contribuem para a sua patogênese, como dislipidemia, fatores inflamatórios e
imunológicos, ruptura da placa e tabagismo (XUE-QIAO, 2012). Assim é evidente que a
conjuntura de fatores envolvidos na SM promove um aumento do risco de doença
aterosclerótica.
Portadores de obesidade tem um perfil inflamatório diferenciado devido ao excesso de
tecido adiposo. Em um indivíduo com obesidade moderada, há maior liberação de adipocinas
pró-inflamatórias como como IL-6, IL-18, resistina, lipocalina-2 e TNF-α, entre outras, e menor
liberação de adipocinas anti-inflamatórias, como a adiponectina (BARBALHO, 2015).
Ademais, a hipertrigliceridemia tem diversas consequências dentre as quais a elevação dos
níveis de LDL colesterol (LDL-c) e a diminuição dos níveis de HDL-c, anormalidades que
desempenham papel crítico para o desenvolvimento da aterosclerose (XUE-QIAO, 2012). O
HDL-c tem efeito protetor por iniciar a retirada do colesterol das células e o seu transporte para
o fígado para ser excretado, além de atuar na prevenção agregação das partículas de LDL-c na
parede arterial (RABELO, 2001).
É válido ressaltar que a RI acompanha, muitas vezes, a obesidade, e assim tem papel
fundamental para as doenças cardiovasculares (PENALVA, 2008). Dentre os diversos
mecanismos fisiopatológicos presentes cabe destacar que os produtos glicados promovem
diretamente a modificação endotelial, ocorre redução da produção de óxido nítrico, o que afeta a
vasodilatação do endotélio e a RI contribui para a hipertensão (LOPES, 2007), a qual aumenta a
tensão da parede arterial, como também leva potencialmente a processos de reparação
perturbados e a formação de aneurismas (XUE-QIAO, 2012).
Tendo em vista que a perda de peso melhora o perfil lipídico, abaixa a pressão arterial e
a glicemia, além de melhorar a sensibilidade à insulina, é pertinente a mudança dos hábitos de
vida com o aumento da atividade física e modificação da alimentação, para, assim, se diminuir
os riscos de desenvolvimento de aterosclerose, como também de vários outros acometimentos e
doenças cardiovasculares (PENALVA, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que a síndrome metabólica é um mal que deve ser combatido, tendo em
vista seu potencial aterogênico, bem como os diversos efeitos sistêmicos presentes por causa da
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resistência à insulina, hipertensão e dislipidemia. É pertinente a conscientização populacional de
que os hábitos alimentares inadequados e o sedentarismo podem trazer consequências futuras,
que poderiam ser facilmente evitadas.

ÓRGÃOS DE FOMENTO
Pesquisa realizada com recursos dos próprios autores.
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INTRODUÇÃO
A anemia ferropriva é um importante problema de saúde pública. A deficiência de ferro
é o transtorno nutricional mais comum e generalizado globalmente e estima-se que afete 500
milhões a 2 bilhões de pessoas no mundo (YAISH et al., 2017). A anemia por carência férrica
geralmente é atribuída à perda de sangue crônica ou a ingestão dietética inadequada, porém uma
nova causa do sintoma foi recentemente identificada e aponta o caráter hereditário como fator
causal de um subtipo da anemia ferropriva classificada como refratária ao ferro. (BHATIA et
al., 2017).
A anemia causada por limitações na absorção férrica determinada hereditariamente é
denominada Anemia Ferropriva Refratária ao Ferro (IRIDA). Essa designação realça a
refratariedade à terapêutica com ferro porque a condição é totalmente resistente ao tratamento
fornecido oralmente e parcialmente resistente ao íon fornecido de outras formas, como por
exemplo, via intravenosa. Essa forma de anemia tipicamente tem um padrão de herança
autossômica recessiva devido a mutações no gene TMPRSS6, codificador de uma serina
protease transmembrana tipo II produzida pelo fígado que regula a expressão do hormônio
regulatório de ferro, hepcidina. (RAPOSO et al., 2015).
O objetivo deste trabalho é elucidar o conhecimento atual sobre IRIDA e caracterizar as
consequências funcionais dessa doença para conscientizar sobre esta questão e facilitar o
reconhecimento de casos desse transtorno hereditário autossômico recessivo considerado o mais
comum entre os casos de anemias microcíticas "atípicas".
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METODOLOGIA
Trata-se de um estudo do tipo secundário, no qual foi realizada revisão descritiva e qualitativa
da literatura mediante a busca eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de dados
Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Google Acadêmico, PubMed, ScienceDirect e
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Após consulta aos Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS), foram identificadas as palavras-chaves correspondentes à pesquisa: ―anemia ferropriva
refratária ao ferro‖, ―Iron-Refractory Iron Deficiency Anemia‖, ―IRIDA‖, e ―TMPRSS6‖. Os
critérios de inclusão adotados foram o idioma do trabalho e a abordagem do tema pesquisado.
Foram pesquisados 22 artigos, entre os anos 2008 e 2017, dos quais 8 foram utilizados para
realização do trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A anemia ferropriva refratária ao ferro trata-se de uma doença de hereditariedade
autossômica recessiva e desenvolve-se devido a mutações no gene TMPRSS6, codificador da
matriptase-2 (MT-2). A matriptase-2 é uma serina protease transmembrana de tipo II, expressa
principalmente em hepatócitos. Ela desempenha um papel na minimização da expressão da
hepcidina nas células do fígado. A hepcidina, regulador mestre do metabolismo do ferro, é um
pequeno péptido sintetizado no fígado. Em casos de sobrecarga de ferro, a expressão de
hepcidina é induzida a inibir a absorção de ferro intestinal, enquanto a deficiência de ferro
resulta em expressão reduzida de hepcidina para aumentar a disponibilidade para eritropoiese.
(RAPOSO et al., 2015).
A matriptase-2 possui um ectodomínio complexo, incluindo uma proteína protegida com
serina C-terminal e sua ativação requer uma clivagem autocatalítica. As mutações da matriptase2 foram relatadas em vários pacientes com anemia ferropriva refratária ao ferro. Até à data,
foram identificadas mais de 50 mutações TMPRSS6 em indivíduos com o fenótipo da IRIDA.
(SILVESTRI et al., 2009).
Em um estudo celular, a matriptase-2 demonstrou regular a expressão de hepcidina pela
clivagem de hemojuvelina (HJV), uma proteína encontrada na membrana plasmática de
hepatócitos, para promover a expressão de HAMP, gene que codifica a hepcidina. (SILVESTRI
et al, 2009). O efeito final da matriptase-2 é a atenuação da ativação da hepcidina. Portanto, a
perda de atividade dessa serina protease, causada por mutações TMPRSS6, resulta em elevada
expressão de hepcidina. (CAMASCHELLA, 2017).
A hepcidina exerce seus efeitos reguladores de ferro vinculando-se à ferroportina (um
exportador de ferro celular expresso na membrana basolateral dos enterócitos) na membrana
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plasmática dos macrófagos e nos hepatócitos. Como a ligação à hepcidina leva à internalização
e degradação da ferroportina nos lisossomos, a absorção de ferro na dieta e a mobilização de
ferro dos macrófagos são diminuídas se os níveis de hepcidina estiverem elevados. Portanto, a
diminuição da expressão de ferroportina através da hepcidina pode explicar o desenvolvimento
de deficiência de ferro e falta de resposta ao ferro oral em casos de IRIDA. (YILMAZ;
YENICESU, 2015)
Embora o número de casos relatados até agora na literatura não exceda 100, essa
desordem é considerada a mais comum das anemias microcíticas "atípicas". (YILMAZ;
YENICESU, 2015). O crescimento e desenvolvimento normal de pacientes portadores da
IRIDA e seus achados hematológicos quase normais na idade adulta impedem a determinação
precisa do distúrbio e, se não houver uma abordagem cuidadosa na presença de suspeita clínica,
ocorrerá um diagnóstico errôneo. (BEUTLER et al., 2010)
Para evitar o subdiagnóstico dessa condição, existem pontos clínicos sutis na história e
avaliação inicial que devem despertar para o diagnóstico de IRIDA. Os sintomas dessa forma de
anemia podem incluir fadiga, fraqueza, pele pálida e outras complicações como alterações das
unhas, alopecia, glossite atrófica, disfagia e síndrome da perna inquieta. Estes sintomas são mais
pronunciados durante a infância, embora tendam a ser leves. (TOTARO et al., 2010). Alguns
pontos podem ajudar no diagnóstico "clássico" na prática clínica: se presente, a natureza
familiar da doença; a presença de parâmetros atípicos de ferro discordante do quadro clássico de
anemia ferropriva, apresentando níveis de ferritina sérica normais ou que acompanham
saturação de transferrina muito baixa; e a ausência da resposta hematológica após a
administração de ferro oral. Se há uma alta suspeita de IRIDA, o diagnóstico pode ser
confirmado com demonstração das mutações no gene TMPRSS6 (FINBERG et al., 2008).
A prevalência de IRIDA parece ser mais frequente e mais heterogênea do que se previa
anteriormente. Essa condição certamente foi subdiagnosticada até agora e deve ser levada em
consideração quando todas as outras causas conhecidas de anemia por deficiência de ferro forem
descartadas. (FINBERG et al., 2008). Deve haver um alerta para a importância de considerar
esta nova entidade no diagnóstico diferencial do doente que apresente anemia microcítica e
hipocrómica refratária a terapêutica com ferro oral e endovenoso, doseamento de ferro sérico e
saturação de transferrina baixos e valor de ferritina no limite superior da normalidade.
(YILMAZ; YENICESU, 2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mutações e polimorfismos do gene TMPRSS6 são responsáveis pela anemia
ferropriva refratária ao ferro, forma mais comum das anemias microcíticas atípicas, causada por
codificação errônea da enzima proteolítica matriptase o que gera uma inibição defeituosa da
hepcidina, condicionando níveis séricos inapropriadamente altos deste polipeptídeo. Esta
condição gera distúrbio anêmico microcítico e hipocrômico caracterizado por volume
corpuscular médio muito baixo de eritrócitos, baixa saturação de transferrina, ausência de
resposta ou responsividade inadequada ao ferro oral e apenas uma resposta parcial ao ferro
parenteral.
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INTRODUÇÃO
A doença de Parkinson (DP) é causada por alterações na via direta do circuito frontoestriato-talâmico. O principal neurotransmissor envolvido e afetado no circuito alterado é a
dopamina, produzida, principalmente, pela parte reticular da substância negra. A acetilcolina é
outro neurotransmissor ―deficiente‖, de importância considerável no desenvolvimento da DP,
pois ela está ligada à modulação da liberação de dopamina e, supostamente, à sobrevivência de
neurônios.
A principal forma de tratamento da DP é o farmacológico. Os fármacos mais utilizados
são os precursores de dopamina (levodopa), anti-colinérgicos e inibidores enzimáticos, os quais,
apesar de proporcionarem uma melhora significativa no início do tratamento da maioria dos
pacientes, o uso, ao longo do tempo, pode perder seu efeito.
Nessa perspectiva, há uma busca por opções não farmacológicos úteis para o tratamento
da DP. Por isso, esse trabalho teve como objetivo verificar quais alternativas têm sido utilizadas
para o tratamento da DP, como estimulações a partir da música, teatro, fisioterapia e exercícios
físicos voltados para a reabilitação, verificando suas eficácias e os possíveis benefícios para a
qualidade de vida do indivíduo com DP.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura sistemática a partir de trabalhos publicados entre
2007 e 2017. Foram encontrados 35 artigos científicos nos idiomas português e inglês, teses e
dissertações relacionadas à Doença de Parkinson (DP). Destes, 19 foram selecionados e apenas
10 correspondiam aos períodos de publicação dos últimos 10 anos, utilizados então na fase de
análise do tema. As plataformas de pesquisa utilizadas foram: Scielo, PubMed e Google
Acadêmico. Na revisão foram destacadas as principais características da Doença de Parkinson,
apontando tratamentos alternativos de origem não farmacológica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As principais alternativas não farmacologias que têm sido utilizadas para o tratamento da
DP são a musicoterapia e atividades lúdicas, além da fisioterapia. Doenças neurodegenerativas,
como a DP, apresentam problemas sociais relacionados à enfermidade, como o isolamento
social e a depressão aos quais muitos pacientes acabam se submetendo devido à doença, e suas
características incapacitantes, aos olhos do paciente. A musicoterapia se apresenta como um
processo saudável que auxilia na ressocialização, melhoria da autoestima e encontro da
identidade do paciente após o seu diagnóstico, auxiliando no convívio com a doença e na
possível preservação da cognição do paciente.
A eficácia da musicoterapia é descrita de longa data por casos relatados pelo Dr. Oliver
Sacks (1999), nos quais Eletroencefalogramas (EEG) de pacientes com DP que apresentavam
imobilidade análoga ao coma, voltavam a apresentar atividade diferente do padrão patológico
durante a atividade musical, seja esta prática ou imaginativa.
Seguindo o ideal da musicoterapia, o teatro vem sendo utilizado, ainda que
experimentalmente, como forma de tratamento alternativo para a DP. Como, por exemplo, um
estudo realizado com pacientes afetados em estágio mediano por meio da separação em grupo
controle (pacientes que seriam submetidos à fisioterapia) e grupo de estudo (pacientes que
fariam oficina de teatro). O grupo da oficina do teatro demonstrou boa evolução tanto motora,
quanto emocional, devido a necessidade incitada pelo teatro de o indivíduo estar consciente e
controlar cada movimento que produzirá, além do tom de voz e expressões dos personagens,
estimulando diferentes vias sensoriais e motoras.
Os problemas de déficit de equilíbrio são comuns em pacientes diagnosticados com DP
devido a degeneração da via nigro-estriato-palidal. Vários estudos confirmam a utilidade da
fisioterapia no processo de melhoria da qualidade de vida dos pacientes, por meio de técnicas de
exercícios de alongamento de membros superiores, inferiores e tronco, bolas suíças (para
fortalecimento da musculatura), e atividades recreativas para estimulação do equilíbrio e
coordenação motora entre os cíngulos dos membros superiores e inferiores, propriocepção e
cognição.
Além dos problemas de equilíbrio, a fisioterapia pode ser uma ferramenta na melhoria da
qualidade da respiração do paciente, pois os pacientes submetidos a seções melhoram a função
respiratória. Disfunções respiratórias são muito comuns em pacientes com DP em estado
avançado, isso ocorre tanto pelo seguimento normal da doença, quanto pelos efeitos colaterais
do tratamento medicamentoso com altas doses de levodopa, o que gera dispneia, hipoventilação,
atelectasias e retenção de secreções pulmonares, aumentando o risco de infecção. Os exercícios
realizados durante as sessões de fisioterapia são compostos por respiração diafragmática com
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objetivo de aumentar a eficiência dos músculos respiratórios e diminuir a dispneia; expiração
costal para melhoria do padrão respiratório e maior expansão torácica, além de mobilizações e
alongamentos em tronco e região cervical, alongamento de intercostais externos e exercícios de
inspiração profunda. A eficácia dos exercícios pode ser demonstrada em avaliação feita em
paciente submetido a sessões de fisioterapia, a avaliação inicial demonstrou pressões
respiratórias máximas e ventilação voluntária máxima moderadamente diminuídas, a avaliação
final demonstrou melhora da capacidade de ventilação, e consequente diminuição das queixas
do paciente em relação a dispneia após esforço e apneia noturna.

CONCLUSÕES
A partir desta revisão, foi percebida a importância e influência dos tratamentos não
farmacológicos para a melhora na qualidade de vida dos portadores da DP. Foram apontadas,
nos artigos escolhidos, as magnitudes da música e teatro como terapias auxiliares, visto suas
relações com a amenização de algumas alterações cognitivas marcantes associadas à DP, as
quais, com o avançar do tempo, e progressão geram um quadro, altamente prevalente, de
demência.
Percebeu-se ainda os resultados positivos utilizando atividades físicas, como o
tratamento fisioterapêutico, o qual alia estímulos motores e cognitivos, promovendo melhora
significativa no equilíbrio de sujeitos com DP, ao lado da eficiência da fisioterapia respiratória,
como forma de amenizar a sintomatologia respiratória e, talvez, prolongar a independência e a
sobrevida dos pacientes. Isso que converge para uma ampliação do olhar sobre o indivíduo.
Foi evidenciado, portanto, o fato de que o enfrentamento da DP precisa contemplar, além
de seus sinais e sintomas, aspectos relacionados à qualidade de vida, a fim de não subestimar a
complexidade do sujeito e a repercussão subjetiva da doença e/ ou tratamento. Ou seja, os
tratamentos alternativos não farmacológicos podem significar uma melhoria da qualidade de
vida dos indivíduos com DP.
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Palavras-Chave: Diabetes, Obesidade central, Circunferência abdominal.
INTRODUÇÃO
Diabetes Mellitus é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em
comum hiperglicemia resultante em defeito na ação da insulina, na secreção da insulina ou em
ambas. Já considerada uma epidemia, estima-se que a doença atinja cerca de 348 milhões de
pessoas no mundo com previsão para alcançar 471 milhões em 2035. No Brasil, a estimativa é
de 11,9 milhões de diabéticos na faixa etária de 20 a 79 anos sendo estimados 19,2 milhões para
2035. Tal distúrbio pode ser classificada em quatro classes clínicas, sendo as principais delas:
Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) (SBD, 2016).
A DM2 é a forma mais frequente da doença, verificada entre 90% a 95% dos casos.
Caracterizada por defeitos na ação e secreção da insulina e na regulação da produção hepática
de glicose, é causada por uma junção de fatores genéticos e ambientais (SBD, 2016). Dentre os
fatores de risco modificáveis estão a obesidade total ou sobrepeso, a obesidade central, o
sedentarismo e a tolerância a glicose diminuída (MARINHO, 2012).
O acúmulo de adiposidade na região abdominal é considerado fator de risco para
diversas morbidades, representando risco diferenciado quando comparado com outras formas de
distribuição da gordura corporal (SOUZA, 2016). Para o diagnóstico de obesidade central são
levadas em consideração a circunferência abdominal, a etnia e o sexo como critérios
obrigatórios (no caso de sul-americanos e américa central, ≥ 90 cm para homens e ≥ 80 cm para
mulheres), além de dois ou mais dos critérios secundários: triglicerídeos ≥ 150 mg/dl, pressão
arterial sistólica ≥ 130 mmHg, Pressão arterial diastólica ≥ 85 mmHg, HDL > 40 mg/dl em
homens e > 50 mg/dl em mulheres e glicemia em jejum ≥ 100 mg/dl (ABESO, 2016).
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Diante do exposto, o presente trabalho tem o objetivo de realizar uma revisão sistemática
relacionando a obesidade central como um importante fator de risco para a DM2 a fim de
auxiliar no estabelecimento de ações preventivas eficazes.

METODOLOGIA
Esse trabalho foi realizado por meio de uma revisão, de forma sistemática, utilizando as
bases de dados SciELO, BVS, BIREME e Portal periódico CAPES. A estratégia utilizada na
pesquisa foi o cruzamento das palavras chave Diabetes e obesidade central ou circunferência
abdominal.
Localizados os artigos, foi aplicado um conjunto de critérios de elegibilidade seleção e
exclusão que auxiliaram no direcionamento da pesquisa. Foram considerados elegíveis os
artigos realizados entre janeiro 2012 e outubro de 2017, em língua portuguesa. Foram excluídos
os artigos de revisão sistemática, teses, dissertações, estudos de caso que não eram condizentes
com o questionamento levantado. Em seguida, foi feita uma leitura dos títulos e resumos dos
artigos pesquisados. Após eleição dos artigos pertinentes houve a leitura integral do texto de 8
artigos e extraído dos mesmos as informações relevantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 12.744 artigos, 52 na base de dados SciELO, 787 na BIREME, 6 no
Portal de Periódico CAPES e 11.751 na BVS. Desses, 12.729 foram descartados por não atender
aos critérios de elegibilidade e 5 foram descartados por estarem duplicados, resultando em 8
artigos.
Todos os 8 artigos incluídos na revisão relacionaram diretamente a obesidade central
como fator de risco para o desenvolvimento da DM2. Apenas 2 (LIMA, 2014 e PONTES, 2016)
dos estudos demonstraram uma porcentagem de portadores de obesidade central abaixo de 40%,
3 (MORETTO, 2016; VALENTE, 2012 e MAZZUCCHETTI, 2014) demonstraram
porcentagem de obesos centrais entre 40% e 80% e 3 (MARINHO, 2012; BARROSO, 2017 e
MACHADO, 2012) obtiveram porcentagem de obesos centrais a cima de 80%. A partir da
análise dos artigos também foi possível perceber que a porcentagem de mulheres portadoras de
obesidade central é notavelmente maior que a de homens e que o gênero masculino possui maior
número percentual de sobrepeso ou obesidade total.
Nos estudos de Marinho (2012), realizado com adulto, foi evidenciado que cerca de 98%
da amostra apresentou algum nível de risco para DM2. Em relação aos fatores associados, os
mais prevalentes foram a circunferência abdominal aumentada (84%), seguida do sedentarismo
(83,3%) e do excesso de peso (57,9%).
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A noção de que a adiposidade abdominal contribui mais efetivamente com o
desenvolvimento da doença em relação a obesidade total pode estar ligada ao fato de que os
adipócitos intra-abdominais têm maior atividade lipolítica do que os dos outros depósitos
liberando ácidos graxos livres para a circulação portal, expondo o fígado a altas concentrações
de ácidos graxos livres (SOUZA, 2016). Adipocinas e citocinas que são diferencialmente
secretadas por depósitos de adipócitos podem desempenhar um papel nas complicações
sistêmicas da obesidade uma vez que, nessa morbidade ocorre diminuição dos níveis de
adiponectina (tipo de adipocina), que aumenta a sensibilidade à insulina e a oxidação lipídica,
juntamente com o aumento dos níveis de resistina e RBP4 (também adipocinas), que podem
induzir a resistência à insulina, contribuindo para o desenvolvimento de patologias relacionadas,
como a DM2 (HARISSON, 2017).
A maior concentração de obesidade central em mulheres encontrada nos artigos lidos
pode ser atribuída a diferenças hormonais e gestações somando-se o fato de que o processo de
envelhecimento ocasiona um declínio dos hormônios de crescimento, da taxa metabólica basal e
redução natural do nível de atividades física aumentando, assim, a redistribuição progressiva da
gordura (BARROZO, 2017).
A controvérsia encontrada nas pesquisas lidas foi que, apesar das chances de
desenvolvimento de obesidade central serem mais elevadas em pessoas do sexo feminino, o
gênero masculino esteve mais prevalente na categoria de risco elevado para DM2, corroborando
com estudos nacionais e internacionais e o aumento da prevalência daqueles classificados em
risco alto foi diretamente proporcional ao aumento do índice corporal (MARINHO, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O índice de massa corporal é o indicador antropométrico de obesidade mais utilizado em
todo o mundo, porém, como os estudos realizados mostram, é incapaz de determinar o risco de
desenvolvimento de DM2 isoladamente. Para tal finalidade, outros indicadores estão, cada vez
mais, sendo aplicados. O fato de muitos indivíduos serem diagnosticados com obesidade
abdominal, mesmo sem o diagnóstico de obesidade geral pelo Índice de Massa Corpórea (IMC),
ratifica a necessidade de avaliar os indicadores de obesidade central na população, combinados
ao IMC, especialmente em grupos mais expostos a fatores de risco cardiovasculares, como os
diabéticos.
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INTRODUÇÃO
A gastrite consiste numa inflamação da mucosa gástrica, desenvolvendo-se de forma
aguda ou crônica. Essa inflamação ocorre devido à formação exacerbada de secreção ácida,
diminuição da produção de bicarbonato e agravo direto à mucosa. Os sintomas clínicos da
gastrite são dores no epigástrio, náuseas e falta de apetite (JANICKE; GRUNWALD, 2009, p.
97).
Estudos recentes na literatura apontam a imensa diversidade de substâncias químicas
isoladas de plantas que detêm atividade antiulcerogênica. Este fato pode encaminhar ao
descobrimento de novos compostos aproveitáveis para o desenvolvimento de novas drogas, de
baixo custo, consequentemente a preços mais baratos para boa parte da população, tornando-se
numa opção de tratamento com menor agressividade. (JANICKE; GRUNWALD, 2009, p. 104).
O Brasil é conhecido mundialmente como dono da maior reserva florestal diversificada
do planeta, dessa forma, apresenta uma enorme variedade da flora natural. Entretanto, devido a
tamanha extensão de diversidade, boa parte da flora regional ainda se encontra inexplorada.
Aloe Vera, popularmente chamada de babosa, é uma planta da família Xanthorrhoeaceae
encontrada em regiões tropicais, usada desde tempos remotos para fins medicinais. Suas
principais

ações

biológicas

são:

antimicrobiana,

antioxidante,

anti-inflamatória,

imunomoduladora, cicatrizante, hidratante, etc (PARENTE, 2013, p. 33).
No Brasil, a Aloe Vera tem seu uso bastante difundido em todo território nacional. Dessa
forma, cabe analisar e levantar evidências do tratamento da gastrite por meio da utilização da
Aloe Vera, suas propriedades e principais utilizações. Além disso, é importante observar a
importância desses estudos, no tratamento da gastrite e observar seus efeitos no tratamento da
enfermidade.

METODOLOGIA
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Esse trabalho foi realizado por meio de uma revisão da bibliográfica utilizando artigos
científicos selecionados por meio de bancos de dados científicas: Scielo, Pubmed, Lilacs e
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram selecionados artigos publicados entre os períodos
1995 a 2017. O período de tempo selecionado para obtenção da amostragem foi de 2000 a 2017.
Foram selecionados para obtenção da amostra base, 12 artigos, e após detalhada análise, 5
destes foram escolhidos para composição e elaboração deste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como se sabe, a aloe vera é uma planta medicial. As substâncias ativas das plantas
medicinais são de dois tipos, os produtos de metabolismo primário, indispensáveis a planta, e os
de metabolismo secundário, que aparentemente são inúteis para a planta, entretanto, tem efeito
terapêutico notável (COELHO et al., 2006, p.529).
Suas folhas podem ser divididas em duas partes. Da mais externa pode se extrair um
suco concentrado e seco chamado de Aloé. O suco de coloração marrom escura, obtido da
camada externa, escorre de forma espontânea das folhas cortadas, e possui forte odor e sabor
bastante amargo. Sua composição é principalmente dos derivados antracênicos sendo as aloínas
(barbaloína e isobarbaloína) os mais conhecidos Além de derivados antracênicos, a Aloe Vera
apresenta outros inúmeros componentes, presentes em diferentes concentrações, tanto no látex,
como no gel da folha da planta. (ATHERTON, 1997, p. 176).
Os componentes do gel e do látex tem ação farmacológica muito importante para todo o
organismo. Sua ação auxilia no tratamento desde dores de cabeça até problemas intestinais
(ATHERTON, 1997, p. 183). Na gastrite, pode ser vista que a ação da planta é semelhante à de
todas as da família das liláceas. Entretanto, a Aloe Vera age mais intensamente e com
profundidade para tonificar todo o metabolismo, em especial o estomáquico, sanando as
disfunções estomacais, além de ser purgativo e colagogo, o que eleva a secreção biliar. Como
uso tópico, favorece a cura de feridas, inclusive as estomacais. É uma planta que combina uma
forte vitalidade a uma inflamação sulfurosa contida, abrange de modo ativo os constituintes do
ser humano dissociados por doença ou ferimento, estimulando a regeneração e acalmando o
sofrimento (PELIKAN, 2012, p. 157).
Além de notável ação no trato gastrointestinal, a aloína, um dos componentes da planta,
é usada como laxante, e é vermífugo, além de atuar eliminando os protozoários que parasitam o
intestino. Em conjunto com a aloe-emodin-9, também apresenta efeito bactericida
(ATHERTON, 1997, p. 195).
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CONCLUSÃO
Após a revisão bibliográfica, pode-se ver, que a Aloe vera, tem um grande potencial para
o tratamento da gastrite, seja por sua ação de destruição parasitária, como pela sua ação de
tonificar o metabolismo.
Dessa forma, o Aloe Vera, conforme seu valor nutricional, possui uma vasta diversidade
de elementos em sua estrutura. Possuindo assim atividades farmacológicas que atuam no
organismo, proporcionando efeitos anti-inflamatórios, antibióticos, emolientes, hidratantes,
entre outros.
É necessário, maiores estudos para melhor aprofundamento do tema, e também maior
investimento da indústria farmacológica para popularização da planta, como medicamento
refinado.
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Pesquisa realizada com recursos do próprio autor.
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Introdução
O processo de tomada de decisões morais é fundamental na formação do indivíduo e de sua
conduta social. Esse processo é coordenado majoritariamente pelo córtex pré-frontal, que está
relacionado ao planejamento, decisões, memória espaço-temporal, entre outras. Alterações nessa
área podem gerar condutas moralmente impróprias, com perda das convenções éticas e sociais
que o indivíduo respeitava previamente à lesão, como exemplificados em casos clássicos da
neuropsiquiatria, como o de Phineas Cage.
Metodologia
Realizou-se uma revisão bibliográfica, analisando a produção de 2010 até 2016 sobre o tema. Se
utilizou como critérios de seleção artigos indexados nas bases de dados pubmed.
Resultados e discussão
Moralidade é um componente essencial das culturas humanas, sendo definida como
normas a respeito de como as pessoas devem tratar umas às outras, envolvendo conceitos como
justiça e direitos Cui, F., Ma, N., & Luo, Y. (2016). Sendo assim, indivíduos que se comportam
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de forma imoral podem violar direitos civis e ameaçar a liberdade individual dos outros, às
vezes tornando-se violentos ou agressivos.
Essas características são definidas pelo córtex pré-frontal, que está ligado à diversas
outras áreas cerebrais corticais, como parietais e temporais, e sub-corticais, como núcleos da
base e cerebelo, através de conexões talâmicas. Tais características anatomofisiológicas
proporcionam ao córtex pré-frontal uma ótima posição para participar de funções complexas,
como aprendizado, raciocínio, comportamento e tomada de decisões (Marino Júnior,2010).
Quando recebemos estímulos externos, o cérebro sempre formula uma resposta inconsciente, e
cabe ao córtex pré-frontal o papel de executa-la ou não, com base nas convenções sociais
adquiridas.
As áreas do cérebro que participam do processamento moral podem ser influenciadas pela
genética, fatores endócrinos e fatores ambientais. Hormônios podem modular o comportamento
moral através de seus efeitos no cérebro.
Polimorfismo genéticos podem predispor a agressividade e violência, o que fala a favor de uma
predisposição para a moralidade. A partir de estudos, descobriram que variações de sequencias
de DNA pode influenciar a composição comportamental na faixa de 49-81% em relação aos
fatores ambientais. (Gunter et al. 2010).
Nos últimos anos a neurociência tem demonstrado um grande interesse na moralidade
humana e vem progredindo no entendimento cognitivo e emocional dos processos morais, os
substratos anatômicos e neurológicos do comportamento moral anormal.
Pessoas que sofrem dano no córtex pré-frontal ventromedial são incapazes de evocar
uma resposta normal para situações hipotéticas em que o outro tenta, mas não consegue, matar
alguém. Elas avaliam uma situação pelo resultado somente, não assumindo que um indivíduo
mal-intencionado possa ser moralmente responsável pela sua conduta – já que, efetivamente,
não causou problema.
Em estudos realizados por pesquisadores na Califórnia, jovens com lesões no córtex préfrontal apresentaram dificuldade na formulação de respostas emocionais a diversas situações
como a ilustrada acima, entretanto sua capacidade de raciocínio lógico permanece intacta,
demonstrando a importância dos circuitos emocionais para a formação da moralidade do
indivíduo.
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Quando confrontados com tentativas falhas de prejudicar, os pacientes não tiveram
problemas em entender as intenções do autor, mas eles falharam em enquadrá-lo como
moralmente responsáveis. Os pacientes ainda julgaram a tentativa de agressão como mais
admissível que as de danos acidentais (tais como o envenenamento acidental por alguém) – uma
inversão do padrão observado em adultos normais.
Portando, os estudos demonstraram que a construção da moralidade passa por pelo
menos dois circuitos básicos. Um circuito lógico e um circuito emocional, estando este último
relacionado ao córtex pré-frontal ventromedial.
Conclusão:
O fato de comportamento moral anormal surgir de anormalidades funcionais ou anatômicas, ou
ainda endócrinas, que devem ser diagnosticados e tratados, traz potenciais aplicações clínicas
para a neurologia do comportamento moral.
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INTRODUÇÃO
Segundo Moya-Albiol e Rosa (2009), a violência humana está presente em todos os
contextos sociais onde o ser humano está imerso, como por exemplo no ambiente doméstico, em
ambientes acadêmicos e no trabalho. Até aproximadamente os anos 70, acreditava-se que a
testosterona era a única substância relacionada ao comportamento agressivo. A relação era de
que um nível mais elevado de testosterona produzia um nível de agressão maior. Naquele
tempo, os estudos eram básicamente realizados em roedores gonadectomizados masculinos, os
quais recebiam doses de testosterona. Atualmente, a literatura científica aponta que o
comportamento e a violencia agressivos provavelmente são mediados por uma complexa
interação conjunta de diferentes sistemas hormonais, dentre os quais se destacaria o eixo
hipotalámico hipofisário gonadal, com varios neurotransmissores e outras substâncias, fatores
genéticos e, naturalmente, o meio ambiente, que inclui fatores fundamentais, como abuso de
substâncias psicoativas ou maltrato infantil.
Sabe-se que a secreção de andrógenos nos homens aumenta em três períodos de vida
diferentes. O primeiro pico ocorre durante o período fetal, aproximadamente, desde a décima
primeira semana de gestação até o nascimento, sendo responsável, por exemplo, pela
diferenciação dos órgãos genitais externos e hipotálamo no sexo masculino. O segundo pico
ocorre de dois meses após o nascimento até alguns meses depois, mas sua função ainda não está
clara. O terceiro e maior pico ocorre na puberdade e regula o crescimento, a maturação dos
órgãos sexuais e o aparecimento de características sexuais secundárias. Dessa forma, os níveis
plasmáticos de Testosterona estão associados a comportamentos agressivos e impulsividade
agressiva ao longo da vida (MOYA-ABIOL; ROSA, 2009).
De acordo com Moraes (2014), existem diversas pesquisas apontando que indivíduos
que possuem antecedentes violentos e que cometem condutas antissociais frequentemente
possuem níveis mais altos de testosterona. Isso nos permite estabelecer uma correlação positiva
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entre o início da adolescência e o das condutas antissociais, uma vez que nesse período da vida
os homens possuem mais testosterona do que em qualquer outro período.
―Em muitas espécies, assim como o homem, é apontada uma alta correlação entre níveis
de testosterona e comportamento agressivo‖ (Moraes, 2014). Dessa forma, é extremamente
importante buscar conhecer essa correlação existente entre testosterona e agressividade.
Visto isso, esse trabalho tem como objetivo, através de uma revisão detalhada da
literatura existente, compreender e elucidar a correlação existente entre o hormônio testosterona
e a violência na espécie humana, bem como demonstrar como a testosterona age em nosso
organismo levando ao aumento da agressividade, a fim de se prevenir consequências danosas da
violência para a sociedade de modo geral.

METODOLOGIA
O presente resumo usou como base artigos acadêmicos publicados nos anos
de 1987 até 2014, disponíveis nas plataformas eletrônicas Pubmed e Google
Acadêmico. Foram usadas em pesquisa nas tais plataformas palavras chave como:
testosterona, violência, comportamento agressivo.
Os artigos selecionados seguiam linha clara de raciocínio sobre o tema, concordando,
porém, que o comportamento violento está sim atrelado à violência, mas não como fator
exclusivamente determinante. Analisaram-se então, as principais teorias e chegou-se ao
equilíbrio comum do que se é aceito pela neuropsiquiatria moderna. Discutir exaustivamente
sobre o tema não é o objetivo desse trabalho, tampouco concluí-lo por completo, já que a mente
humana ainda permanece um mistério em muitos aspectos e conexões com o comportamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estudos com seres humanos ainda não são completamente conclusivos, já que a relação
entre Testosterona e violência não é simples. Portanto, está se tornando cada vez mais
necessário introduzir outras variáveis de estudo e controle, como a experiência anterior de
agressão física, por exemplo. Além disso, outras variáveis, como impulsividade, assertividade,
busca de novas sensações, dominância ou submissão, competitividade, medo, experiências
anteriores de derrota ou vitória e as conseqüências de ações violentas, podem estar
relacionadas. As relações dessas variáveis com a Testosterona podem ser mais próximas que as
da própria agressão.
Outros hormônios, como cortisol ou estrogênio, também podem estar moderando a
relação entre Testosterona e agressão. Finalmente, além das diferenças devido a variáveis
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psicossociais, sugeriu-se que as diferenças individuais na agressão em homens podem estar
associadas a diferenças na disponibilidade de Testosterona durante o período de
desenvolvimento, como no terceiro grande pico do hormônio, na puberdade (SUSMAN et al,
1996), o que direciona as diferenças na sensibilidade do tecido à Testosterona adjacente na
idade adulta.
Os mecanismos específicos que determinam a especificidade do tecido ainda não são
conhecidos, mas várias possibilidades foram sugeridas, tais como diminuições na
disponibilidade de T ou metabolitos ativos de T nos receptores dos tecidos alvo, diminuição da
disponibilidade celular total de receptores, alterações qualitativas nas propriedades do receptor,
como diminuição da afinidade dos receptores pelo hormônio ou alteração da especificidade do
hormônio e alterações na interação do hormônio e receptores de cromatina nuclear (CARRE,
McCORMICK, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
A análise dos resultados nos apresenta uma associação entre hormônios e
agressividade, visto que níveis hormonais desencadeiam comportamentos agressivos, bem como
momentos de agressões podem estimular alterações em níveis hormonais. De fato, como citou
(ANDREU et al, 2001) a testosterona pode ser considerada como causa e efeito, como
mediadora da agressão.
Estudos em animais corroboraram empiricamente a existência da supracitada relação
entre testosterona e agressão, sendo esta, bidirecional. No entanto, a análise em humanos não se
apresentou em conformidade, necessitando uma interpretação das diferenças individuais,
experiências pregressas, características do gênero que devem tomados seus devidos pesos na
avaliação.
Segundo Moya-Albiol e Rosa (2009) Os trabalhos analisados não estão isentos de
limitações e complicações metodológicas, o que leva a maioria dos autores a falar sobre uma
relação inconsistente. Assim, em primeiro lugar, os índices bioquímicos de testosterona, embora
potencialmente informativos, podem ser problemáticos porque são uma medida estática das
funções que são desenvolvidas em contextos dinâmicos e em mudança. Além disso, ser índices
periféricos para o SNC podem não refletir fielmente o que acontece no cérebro. Existem
também variáveis moduladoras que podem afetar medidas neuroendócrinas, como idade, sexo,
ciclo menstrual e nível de atividade entre outros.
Somando-se a isso, as diferenças entre espécies e os prospectos utilizados na
representação de cada uma, trazem impedimentos a extrapolações, pois, mesmo partindo do
compartilhamento de 90% da informação genética, a resposta agressiva exprimida por cada
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espécie é idiossincrásica e de difícil comparação. Por outro lado, segundo (Wingfield, 2005) é
essencial conhecer os sistemas cerebrais específicos que atuam no padrão comportamental.
Por fim, fica proposta, em avaliações futuras, uma análise pormenorizada da relação
testosterona-agressão, seus vínculos entremeados às características de gênero, idade, tipo da
amostra e agressão, contexto social, biológico e emocional.
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INTRODUÇÃO
A Sialolitíase é a formação de uma estrutura calcificada (sialólito) dentro de uma
glândula salivar ou de seu ducto excretor, resultando na redução do fluxo salivar por obstrução
ou, ainda, na dilatação do ducto da glândula. Acredita-se que essas estruturas calcificadas
surgem da deposição de sais de cálcio ao redor de um ninho de debris na luz do ducto, como
bactérias, muco espesso, células do epitélio do ducto ou corpos estranhos (figura 1). É
considerada a desordem das glândulas salivares mais comum e representa cerca de 1,2% do
aumento de glândulas salivares maiores unilaterais. A glândula salivar submandibular é a mais
acometida pela sialolitíase (80% de taxa de ocorrência), devido sua localização e trajeto sinuoso
do ducto. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de uma sialolitíase com
manifestação clínica atípica.

Figura 1 – ilustração da sialolitíase. Fonte: MARTINEZ, C.C. Sialolitos em los conductos
salivales. Universidad UTECI Iberoamericana. 2016.
RELATO DE CASO
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Homem, 39 anos, leucoderma, procurou atendimento queixando-se de aumento de
volume em assoalho bucal (lado direito) com evolução de 3 meses. Relatou diminuição da
sintomatologia dolorosa e do tamanho da lesão nas últimas semanas. Ao exame clínico,
observou-se um nódulo, único, de coloração amarelada, consistência amolecida, superfície lisa,
medindo aproximadamente 5mm (Figura 2). As hipóteses diagnósticas foram sialolitíase e
lipoma. Foi solicitado um exame radiográfico oclusal (Figura 3A), no qual constatou a presença
de uma área radiopaca, oval, bem delimitada do lado esquerdo, o que tornou mais provável o
diagnóstico de sialolitíase. Durante o procedimento cirúrgico foi realizada uma incisão na lesão
(lado direito), por onde foi drenada uma secreção purulenta. Em seguida, foi realizada uma
incisão do lado esquerdo para remoção do sialólito (Figura 3B). Na figura 4, pode-se observar
um pós-operatório de 7 dias. O paciente encontra-se em acompanhamento e sem história de
recidiva.

Figura 2 – Nódulo de coloração amarelada no lado direito do assoalho bucal.

Figura 3 – A) Radiografia oclusal apresentando imagem radiopaca, oval e bem delimitada do
lado esquerdo do assoalho bucal (esquerda); B) Sialólito após remoção cirúrgica de
aproximadamente 5 mm (direita).
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Figura 4 – Pós cirúrgico 7 dias após a remoção do sialólito.
DISCUSSÃO
A Sialolitíase consiste em uma obstrução das glândulas salivares ou de seu ducto
excretor devido à formação de um material mineralizado nessas regiões, os sialólitos. É uma
patologia bastante prevalente nas glândulas salivares maiores, comumente associada à glândula
submandibular (GABRIELLI et al., 2008; MARTINEZ, 2016; VIEIRA et al., 2012), similar ao
caso apresentado no presente trabalho, onde a lesão se encontra na região de assoalho bucal,
local onde o ducto excretor da glândula submandibular desemboca. Dos casos relatados sobre
sialolitíase, a glândula submandibular é a mais acometida devido sua localização e trajeto
sinuoso do ducto (83 a 94%) , seguida pela parótida (4 a 10%) e a sublingual (1 a 7%) (JORGE
et al., 2006). Indivíduos do sexo masculino, acima de 30 anos, são o grupo mais acometido por
essa patologia (SOARES et al., 2010; VASCONCELOS et al., 2012). Ratificando o caso
apresentado, paciente do sexo masculino, 39 anos.
A etiologia da sialolitíase ainda não está completamente elucidada, mas acredita-se que
que sua formação pode ser provocada por sialodenite crônica e obstrução parcial (SOARES et
al., 2010), ou resultar de fatores como infecções ou traumas (VASCONCELOS et al., 2012).
Clinicamente, observa-se uma tumefação na região da glândula envolvida, podendo ser
sintomática ou não. No presente caso, o paciente relatou uma história de tumefação, mas no
momento do atendimento a aparência clínica da lesão estava atípica, o que aconteceu pela
demora na busca do tratamento. Os achados radiográficos dos casos de sialolitíase são
tipicamente áreas radiopacas, bem delimitadas ao longo do trajeto do ducto excretor, as
radiografias oclusais são os exames de imagem de escolha (JORGE et al., 2006;
VASCONCELOS et al., 2012). Neste caso, o exame de imagem reforçou a hipótese diagnóstica
de sialolitíase, apresentando imagem radiográfica opaca, oval, bem delimita na porção mais
terminal do ducto excretor. O tratamento para esse tipo de lesão depende do tamanho e da
localização do cálculo, mas geralmente a excisão cirúrgica é a opção de escolha (JORGE et al.,
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2006; MARTINEZ, 2016), na maioria dos casos os sialólitos são menores que 10 mm
(SOARES et al., 2010), como o caso relato neste trabalho que possuía aproximadamente 5 mm.
Diante do exposto, considera-se que o caso relatado corrobora os achados encontrados na
literatura em relação a idade, sexo, localização, tamanho e características radiográficas.

CONCLUSÃO
O presente caso exibe uma manifestação clínica atípica, que pode ter ocorrido pela demora do
paciente em buscar atendimento. No entanto, isso não interferiu no bom prognóstico da lesão.
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INTRODUÇÃO
A valorização das relações humanas na formação em saúde é tão relevante quanto o
desenvolvimento da aprendizagem técnica e acadêmica. Baseado nesse pressuposto o estudante
e futuro profissional pode ter sua prática reorientada, distanciando-se do modelo centrado no
procedimento e passando a incluir em sua tomada de decisão o contexto social, as subjetividades
e sofrimento dos sujeitos sob sua responsabilidade clínica (FARIAS, 2015).
O foco em ações puramente curativas pode levar ao uso intensivo de tecnologias duras,
pouca análise dos determinantes sociais do processo saúde-doença, entre outras práticas que não
consideram a complexidade do humano (FERTONINE et al., 2015). Nesse contexto, a Política
Nacional de Humanização (PNH) foi lançada em 2003 com o propósito de estimular ―a
comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de
enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e
práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de
saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si.‖ (BRASIL, 2004).
Este trabalho se justifica ao promover o entendimento e a aplicação das diretrizes da
PNH para os graduandos, futuros profissionais de saúde. E tem como objetivo descrever as
diretrizes da PNH e sua aplicabilidade no cuidado em saúde.

METODOLOGIA
Foi realizada uma análise aos documentos oficiais referentes a PNH, além de literatura
relacionada diretamente à discussão das diretrizes dessa política.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A PNH possui 6 diretrizes que baseiam as orientações clínicas, éticas e políticas, que se
traduzem em determinados arranjos de trabalho, são elas: Acolhimento, Gestão Participativa,
Ambiência, Clínica ampliada, Valorização do Trabalhador, Defesa dos direitos dos Usuários
(BRASIL 2013). O Acolhimento se trata de compreender a necessidade de saúde do outro como
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singular e deve sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações. É construído de
forma coletiva, e promove relações de confiança, compromisso e vínculo. Possibilita uma
avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco (BRASIL 2013). Segundo Franco et al. (1999),
ele se propõe a mudar a lógica das práticas do serviço de saúde reorganizando o processo de
trabalho para uma proposta mais multiprofissional, que garanta a universalidade atendendo
todas as pessoas que buscam os serviços de saúde.
A Gestão Participativa inclui novos sujeitos nos processos de análise, decisão, pactuação
de tarefas e de aprendizado coletivo. A metodologia da roda é bastante utilizada a fim de
horizontalizar a construção colegiada, remediar as diferenças e provocar mudanças práticas. A
PNH estimula espaços de gestão participativa seja em colegiados gestores, câmaras técnicas,
grupos de trabalho entre outros (BRASIL 2013).
A Ambiência propõe criar espaços saudáveis, receptivos, inclusivos, acolhedores e
confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam
lugares de encontro entre as pessoas (BRASIL 2013). Ribeiro et. al. (2014) destacam a
importância de se respeitar as características e valores do local em que se está melhorando a
ambiência para que se desfaça o mito de ambientes de saúde sejam hostis e que esses ambientes
venham realmente a contribuir efetivamente na promoção de saúde e de bem-estar.
A Clínica Ampliada visa considerar a singularidade do sujeito e a complexidade do
processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações
de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Sugere o enriquecimento do diagnóstico a partir
de múltiplas variáveis para além do orgânico, valorizando e qualificando o diálogo de modo a
não menosprezar a autonomia do usuário em relação a sua saúde (BRASIL 2013). Almeida
Filho (1997) aponta que a Clínica Ampliada se trata de uma ferramenta capaz de reorganizar a
forma de abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, não privilegiando excessivamente
um conhecimento específico, pois busca uma compreensão ampliada do processo saúde-doença
de modo que considere a singularidade do sujeito. Esse apontamento traz um alerta para a
academia trazendo a preocupação com a crescente fragmentação do conhecimento e das ações
de saúde. A Clínica Ampliada busca mudar essa realidade, mas não desvaloriza nenhuma
abordagem disciplinar, ao contrário, busca integrar várias abordagens para possibilitar uma
administração efetiva da complexidade do trabalho em saúde, que se caracteriza como
transdisciplinar e, portanto, multiprofissional.
A Valorização do trabalhador se mostra fundamental na avaliação e qualificação dos
processos de trabalho. Os trabalhadores são capazes de promover uma mudança significativa de
práticas, valorizar sua voz fortalece os serviços de saúde, portanto sua contribuição nos espaços
de gestão também é desejável (BRASIL 2013). Pashe (2009) discute que para valorizar o
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trabalhador se faz necessário inclui-lo nas definições sobre o funcionamento da organização de
saúde, permitindo que haja uma descentralização do poder de decisão; deve-se garantir
melhorias nas condições concretas de trabalho, além de interferir sobre os fatores que interferem
na produção da saúde do trabalhador.
A Defesa de direitos dos usuários parte do direito primordial à saúde garantido pela
constituição e das leis que regulamentam o sistema de saúde e garantem a participação popular
nas decisões em saúde. O documento ―Carta dos direitos do usuário da saúde‖ traz descritos os
direitos fundamentais dos usuários, contudo nem sempre os usuários estão conscientes dos
direitos que possuem e estes são pouco divulgados o que compromete o exercício de sua
autonomia nesses espaços (BRASIL, 2013). Koerich et al. (2009) frisam que é importante que
os usuários conheçam seus direitos, como se dá o acesso ao sistema de saúde e assim venha a
ampliar a participação dos usuários na co-gestão e se qualifique mais a atenção em saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante frisar que a PNH surge a fim de dar estratégia ao tema humanização que já
vinha há anos pautando as discussões em saúde. Ela tenta promover uma aproximação da clínica
e da saúde coletiva na tentativa de formar profissionais de saúde com uma visão clínica em sua
dimensão biológica e em uma perspectiva social (FARIAS, 2015).
Essa proposta traz à tona a discussão o tema da humanização no processo de trabalho em
saúde, despertando reflexões sobre a importância, o alcance e o impacto social que uma prática
humanizada pode gerar para aqueles que necessitam de cuidados em saúde.
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INTRODUÇÃO
A gengiva é a região da mucosa oral mais comumente afetada por diversas lesões
ocasionadas por fatores irritantes locais, tais como, traumas, acúmulo de placa/tártaro,
restaurações com margens irregulares. Tais lesões originadas desses fatores irritantes são
denominadas lesões proliferativa não neoplásica (LPNN). Nessa classificação, quatro entidades
são entendidas como lesões reativas hiperplásicas: Granuloma Piogênico, Hiperplasia Fibrosa
Inflamatória, Fibroma Ossificante Periférico e Granuloma de Células Gigantes Periférico
(REYES et al, 2008).
O granuloma piogênico (GP) é uma lesão benigna constituída por tecido de granulação
que se origina no tecido conjuntivo da pele ou da membrana mucosa com história de
crescimento rápido. É uma lesão inflamatória hiperplásica e multifatorial associada a traumas
irritantes locais e pobre higiene bucal. O exame anatomopatológico é indicado para o
diagnóstico diferencial de outras lesões encontradas na gengiva ou mucosa alveolar
(FRACAROLI et al, 2012).
Na maioria dos casos, o granuloma caracteriza-se clinicamente por crescimento tecidual
exofítico, séssil ou pediculado, de coloração eritematosa, geralmente ulcerada e com
sangramento espontâneo (REYES et al, 2008). A superfície pode ser lisa, granular ou lobulada,
pode também apresentar áreas necrosadas dependendo da localização, mas não há presença de
pus.

Apresenta-se bastante vascularizado, de coloração avermelhada e que com o tempo de

evolução, torna-se mais rósea, evidenciando o envelhecimento da lesão devido ao acréscimo de
fibras colágenas. Histologicamente, o granuloma é caracterizado pela presença de um tecido
reacional de granulação, com evidente proliferação de células endoteliais e angiogênese, com
infiltrado inflamatório misto, com plásmócitos, linfócitos, e neutrófilos nas áreas de necrose
(WEISSHEIMER et al, 1996). O diagnóstico clínico diferencial é feito com as seguintes lesões:
hemangiomas, granuloma de células gigantes, sarcoma de Kaposi, que é conclusivo através de
biópsia e exame histopatológico (MORAIS et al, 2013).
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Diante da relevância dessa lesão na prática clínica e de sua significativa prevalência, o
presente trabalho tem como objetivo apresentar ao profissional clínico um granuloma piogênico
de características usuais.
RELATO DE CASO
Paciente J.E.S., 59 anos, melanoderma chegou referenciado ao Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) do município de Arcoverde com a queixa de ―um tumor na sua gengiva,
que o incomodava bastante‖. O paciente relatou evolução da lesão de 5 meses, sem
sintomatologia dolorosa e sem sangramento. Durante a anamnese, observou-se que o paciente
era hipertenso e tomava medicamento para controle da pressão arterial. Ao exame intra-oral
percebeu-se uma higienização deficiente, presença de cálculos, alterações periodontais e uma
lesão nodular, localizada em gengiva do lado esquerdo, na região inferior, única, de implantação
pediculada, coloração avermelhada, superfície lobulada, consistência fibrosa, contorno e limites
bem definidos (Figura 1). As hipóteses diagnósticas foram de granuloma piogênico e lesão
periférica de células gigantes. Diante destas hipóteses, foi realizada uma biopsia excisional, a
peça foi armazenada em formol 10% e encaminhada para processamento e exame
histopatológico. Microscopicamente, pode-se observar a presença de um tecido reacional de
granulação, com intensa proliferação de células endoteliais e consequente formação de
numerosos vasos sanguíneos de pequeno e médio calibre, além de um intenso infiltrado
inflamatório misto; discreta área de necrose, abaixo de um epitélio em formação, pode ser
observada (figuras 2). O diagnóstico definitivo foi de granuloma piogêncio. O paciente foi
encaminhado para tratamento periodontal e encontra-se em acompanhamento, sem história de
recidiva.

Figura 1 – Nódulo de coloração avermelhada na região de incisivos e caninos inferiores direitos.

Figura 2 – Histopatologia do granuloma piogênico demonstrando: 1) epitélio hiperplásico e tecido conjuntivo subjacente com
tecido reacional de granulação (imagem da esquerda – HE 40X); 2) epitélio de superfície, com discreta área de necrose
subjacente e tecido conjuntivo com a presença de vasos sanguíneos e moderado infiltrado inflamatório (imagem central – HE
100X); e 3) presença do intenso infiltrado inflamatório e vasos sanguíneos (imagem da direita – HE 400X)

DISCUSSÃO

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

Epidemiologicamente, o granuloma piogênico (GP) acomete mais adolescentes, adultos
jovens de 11 a 40 anos. Atinge 5% das mulheres grávidas, por isso é chamado também de
granuloma gravídico. É mais comum em mulheres devido os efeitos vasculares gerados pelos
hormônios femininos (OLIVEIRA et al, 2012; AVELAR et al 2008; RIVEIRO et al 1998). O
caso descrito acima relatou a presença de um GP em homem de idade avançada, o que não
corrobora os dados epidemiológicos citados anteriormente.
O GP é mais comum em gengiva, embora possa ocorrer em lábios, língua, mucosa bucal,
palato e áreas edêntulas. Apresenta maior predileção pela gengiva, na região anterior da maxila,
presumivelmente pela presença de biofilme e cálculos que tendem a se acumular no sulco
gengival dos dentes desta região. É um processo proliferativo reacional, composto por tecido de
granulação com extensa vascularização, provavelmente decorrente de uma irritação crônica de
baixa intensidade, como a má higiene bucal, biofilme, cálculos dentários, margens salientes de
restaurações, que evolui para inflamação gengival e consequentemente para doenças
periodontais (WILBER et al, 2009). No caso apresentado, o paciente exibia uma grande
quantidade de cálculo dentário e doença periodontal severa na região anterior inferior, fatores
etiológicos responsáveis pelo desenvolvimento da lesão nesta localização.
Devido ao seu rápido crescimento, o GP pode ser confundido com algumas neoplasias
malignas. Na maioria das vezes, clinicamente, ele é caracterizado por crescimento tecidual
exofítico, séssil ou pediculado, de coloração eritematosa, geralmente ulcerada e com
sangramento espontâneo (CHINA, et al 2011). Embora no presente caso, não tenha sido
observado sangramento e ulceração, todas as outras características clínicas apresentadas
coincidem com o que é referido na literatura. A ausência do sangramento e ulceração pode ser
justificada pelo tempo da lesão e sua característica mais fibrosada.
Nos seus aspectos histológicos, o GP possui um revestimento epitelial do tipo
pavimentoso estratificado queratinizado, sendo hiperplásico em algumas áreas e atrófico em
outras. Em regiões ulceradas e recentes, a lesão é recoberta por exsudato fibrinoso. Na região
central, encontra-se tecido de granulação por proliferação endotelial num estroma de tecido
conjuntivo frouxo e infiltrado inflamatório, formado por linfócitos, plasmócitos e neutrófilos,
principalmente nas áreas ulceradas (WILBER et al, 2009). Nas lesões antigas, há deposição de
colágeno pela substituição do componente vascular por tecido fibroso, assemelhando-se aos
crescimentos fibroepiteliais ou até mesmo fibromas. Numerosos espaços vasculares e muitos
agregados sólidos de células endoteliais podem ser observados, algumas vezes organizados em
agregados lobulares. O conteúdo de eritrócitos nos espaços vasculares é responsável pela
coloração vermelha da lesão e o estroma tecidual pode tornar-se fibrosado com o tempo, o que
torna tanto o aspecto clínico quanto o histopatológico em parte semelhantes aos da hiperplasia
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fibrosa. (WILBER et al, 2009; RIVEIRO et al ,1998; FRACAROLI et al, 2012). A presença de
região ulcerada, representada histologicamente por perda da continuidade do epitélio e presença
de neutrófilos, é mais comum em lesões jovens; já a lesão do caso apresentado possui um tempo
de evolução maior e corrobora os achados histopatológicos, citados acima, sobre lesões antigas.
A exérese cirúrgica é o tratamento mais empregado, geralmente combinada com
remoção dos fatores irritativos locais, através da terapia periodontal básica (sessões de
raspagem, alisamento e polimento corono-radiculares e orientação da higiene bucal (AVELAR
et al, 2008). Caso a terapia periodontal não ocorra, e o paciente não colabore com a mudança de
hábitos higiênicos, haverá recidiva da lesão. Esta informação faz do GP uma patologia de
prognóstico duvidoso, pois mesmo o tratamento periodontal sendo instituído, o paciente precisa
ser bastante colaborativo.
CONCLUSÃO
O presente caso exibe uma manifestação clínica típica de um granuloma piogêncio mais
fibrosado, que corrobora os achados encontrados na literatura em relação às características
clínicas e histopatológicas, porém se diferencia quando se trata da idade e sexo do paciente.
REFERÊNCIAS
1.

AVELAR, R.L. et al. Granuloma Piogênico oral: um estudo epidemiológico de 191 casos. RGO, Porto Alegre, v. 56,
n. 2, p. 131-135, abr./jun. 2008.

2.

CHINA, A.L.P. Granuloma Piogênico: relato de caso atípico em lábio inferior. Trabalho realizado no Serviço
Integrado de Diagnóstico Oral e Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia da
UFPA. Pará-FO, 2011.

3.

FRACAROLIL, T.S. Granuloma piogênico exuberante bilateral: tratamento cirúrgico. Surg Cosmet Dermatol, Rio
de Janeiro, 2012.

4.

MORAIS, S. H. Granuloma Piogênico : Relato de Caso Clínico, Pyogenic Granuloma: Case Report. Revista Gestão
& Saúde, Curitiba, v. 9, n. 2, p.12-19. 2013.

5.

OLIVEIRA, H. F. L. Granuloma Piogênico Com Características Clínicas Atípicas: Relato de caso. Rev. Cir.
Traumatol. Buco-Maxilo-Fac., Camaragibe v.12, n.3, p. 31-34, jul./set. 2012

6.

RIVEIRO, E.R.C.; ARAÚJO, L.M.A.Granuloma piogênico: uma análise clínico-histopatológica de 147 casos bucais.
RFO UPF, Passo Fundo, v. 3, n. 2, p. 55-61, jul./dez. 1998

7.

WEISSHEIMER, A.P. et al. Granuloma piogênico: Relato de Caso atípico em Lábio Inferior. R. Fac. Odontol. Porto
Alegre, v.27, n. 2, p. 9-10, dez, 1996.

8.

WILBER, A.; BRUST, A.; DOMINGUES, J.E.G. Tratamento e proservação de nove meses em um paciente com
granuloma piogênico: relato de caso. Revista de Odontologia da UNESP. 2009

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

A ESTOMATOLOGIA NA 6ª MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE
PERNAMBUCO: EPIDEMIOLOGIA DAS LESÕES ORAIS.
Adriano Referino da Silva Sobrinho1 (nanorssobrinho@gmail.com); Israel Luis Diniz Carvalho1
(raeldinizcarvalho@gmail.com); Izabelly Germinia Gomes de Melo1 (izabellyodonto13@gmail.com); Fernando
Flávio Souza Vaz1 (fernandoflavio.odonto@gmail.com); Marianne de Vasconcelos Carvalho2
(marianne.carvalho@upe.br); Stefânia Jeronimo Ferreira2 (stefania.jeronimo@upe.br).
1

Estudante do Curso de Bacharelado em Odontologia da UPE Campus Arcoverde; 2Professora Adjunta do Curso de
Bacharelado em Odontologia da UPE Campus Arcoverde.

Palavras-Chave: Estomatologia, Epidemiologia, Odontologia.
INTRODUÇÃO
Ao longo do tempo, no formato de ensino em Odontologia, a atenção era voltada para o
tratamento de lesões cariosas obstruindo a visão além do elemento dentário cariado (ALENCAR
et al, 2016). Ao passo em que o tratamento da cárie foi se tornando o foco principal da
Odontologia, o quadro epidemiológico deste agravo vem mudando, resultando em uma
diminuição do índice CPOD (Índice de dentes Cariados, Perdidos e Restaurados/Obturados) da
população. Nesse contexto, outros agravos relacionados à saúde bucal vêm tomando relevância,
como as lesões em tecido mole, que podem variar desde alterações sem muita importância
clínica até o câncer bucal (PINTO, 2006). A especialidade da Odontologia responsável pelo
estudo, prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças que acometem a boca e estruturas
adjacentes é denominada Estomatologia e cresceu bastantes ao longo dos últimos anos
(HILDEBRAND et al, 2006).
Os levantamentos epidemiológicos têm papel importante em pesquisas científicas, pois
são capazes de expor a realidade da população local, por meio da identificação de doenças mais
prevalentes e incidentes. Com isso, estes levantamentos estabelecem as necessidades da
população estudada, fazendo com que os profissionais estabeleçam ações de prevenção e
tratamentos mais direcionados (KNIEST et al, 2011). A Universidade de Pernambuco Campus
Arcoverde situa-se em uma região pobre em estudos epidemiológicos em Odontologia,
principalmente voltados para a área de Estomatologia e Patologia Oral. Em razão disso, notouse a necessidade de realizar um levantamento epidemiológico a nível regional, que permitisse
determinar a prevalência das lesões orais e variações de normalidade da população de estudo e,
consequentemente, potencializar o curso de Odontologia da Universidade de Pernambuco
Campus Arcoverde como um centro de referência regional em Estomatologia através da
demanda criada pelo levantamento epidemiológico.
METODOLOGIA
O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade de Pernambuco (Número do parecer: 2.265.030).
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A pesquisa está sendo realizada nos municípios da 6ª Microrregião de Saúde do Estado
de Pernambuco: Arcoverde, Buíque, Custódia, Ibimirim, Inajá, Jatobá, Manari, Pedra,
Petrolândia, Sertânia, Tacaratu, Tupanatinga e Venturosa. A população estudada são os
indivíduos residentes nestes municípios e o recrutamento é feito por meio de ações em feiras
livres das referidas cidades, de reuniões pré-agendadas em Unidades Básicas de Saúde e visitas
domiciliares programadas em bairros estratégicos de cada cidade. Para compor a amostra, são
utilizados os seguintes critérios de inclusão: 1) indivíduos saudáveis de todas as idades, 2) que
estiverem presentes no dia e horário das ações agendadas, 3) participarem ativamente de todas
as etapas do projeto e 4) terem lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Através das ações são realizados exames clínicos pela equipe pré-calibrada de
professores e alunos do curso de Odontologia da Universidade de Pernambuco Campus
Arcoverde. Os exames são feitos de forma sistemática em todas as estruturas da boca, por meio
de inspeção visual e palpação. Toda lesão clinicamente detectada é notificada em uma ficha de
coleta de dados. Nos casos onde houver presença de lesão, é feita uma anamnese mais detalhada
buscando informações do inventário de saúde do paciente, que possam facilitar o diagnóstico
definitivo.
Depois de concluído o exame, os pacientes que apresentam clinicamente alguma lesão
são encaminhados à clínica escola de Estomatologia do curso de Odontologia da Universidade
de Pernambuco, no município de Arcoverde, juntamente com as fichas de exame, e as
fotografias para comparação. Neste momento são realizados os procedimento e exames
complementares necessários, tais como biópsias, radiografias, exames laboratoriais, etc. Após a
confirmação do diagnóstico, que pode ser clínico, radiográfico ou histopatológico, os dados são
armazenados e processados a fim de se obter a prevalência das lesões orais mais frequentes
como resultado do levantamento epidemiológico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o presente momento foram realizadas 3 ações: 1 em comunidade rural e 2 em feira
livre no município de Arcoverde. Nessas ações foram examinados 49 indivíduos, dos quais 10
(22,4%) apresentaram alguma lesão e 3 (6,1%) apresentaram alguma variação da normalidade
em cavidade oral (Tabela 1). As variações da normalidade são definidas como alterações na
cavidade oral, que não provocam perda de função e, desta forma, não são consideradas
processos patológicos.
As idades dos indivíduos examinados variam entre 23 e 82 anos com média de idade de
54,2 anos, resultado bastante parecido com a média de idade de 47,2 anos encontrada por Kniest
et al (2011) e de 51 anos encontrada por Izidoro et al (2007).

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

Foram avaliados indivíduos de ambos os sexos, sendo a maioria homens (59%). O
percentual maior de homens corrobora com a prevalência masculina encontrada por Saravana
(2009), porém difere dos estudos de Kniest et al (2011) e Marin et al (2007), que por sua vez
encontraram um percentual de população feminina maior. Este achado pode ser explicado pelo
fato do local de realização das ações da pesquisa serem lugares onde há um predomínio de
trabalhadores rurais, que são em maioria homens.
Em relação a procedência dos indivíduos, a maioria (73,4%) era residente do município
de origem do estudo (Arcoverde), resultado semelhante ao encontrado por Kniest et al (2011)
que foi de 83,6%. Também foram avaliados indivíduos dos outros municípios na 6ª
Microrregião do Estado de Pernambuco como Buíque (6,1%), Pedra (2%), Itaíba (2%) e
Sertânia (2%).
Dos 49 indivíduos examinados, 10 apresentaram lesões e foi possível confirmar
diagnóstico em apenas 4 (40%) (Tabela 1). Tal percentual de diagnósticos tende a corroborar ao
percentual do estudo de Prado et al (2010), onde o percentual de diagnósticos confirmados é de
83,5%. A melhor hipótese para explicar o fato de não haver um percentual maior de
diagnósticos confirmados é que não houve busca da população pelos serviços da clínica-escola
para confirmação do diagnóstico e posterior tratamento, devido a fatores como distância e
dificuldade de acesso à Universidade. Para minimizar tal problema, existe um ônibus que
transporta os indivíduos do centro da cidade até a Universidade, no entanto muitos dos pacientes
moram na zona rural e há uma dificuldade de acesso até a zona urbana.
Alguns diagnósticos definitivos podem ser feitos a partir dos dados clínicos do paciente.
O diagnóstico da lesão ―Candidíase Eritematosa‖ foi estabelecido clinicamente, bem como o
diagnóstico definitivo das variações da normalidade. Nos casos onde houve a necessidade de
exames complementares para se estabelecer o diagnóstico definitivo, 75% dos pacientes foram
submetidos ao procedimento de biópsia, percentual semelhante ao encontrado por Prado et al
(2010) (61,2%) e diferente do percentual encontrado por Kniest et al (2011) que foi de 44%. Em
relação ao tipo de biópsia, 66% foram do tipo excisional, semelhante ao estudo de Prado et al
(2010) (89%).
Em relação as variações da normalidade todas (100%) eram do tipo Grânulos de Fordyce
e estiveram presentes em apenas 6,1% dos indivíduos examinados. Tal percentual difere do
estudo de Kniest et al (2011), onde esse tipo de variação esteve presente apenas em 0,8% dos
indivíduos e a pigmentação melânica foi o tipo de variação da normalidade mais prevalente
(2,4%).
Dentre os casos com diagnóstico definitivo, identificou-se um caso de neoplasia maligna
em estágio inicial. Este achado reforça a importância da continuidade da pesquisa, com o intuito
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de prevenir, identificar e tratar precocemente esse tipo de lesão e outras de natureza nãoneoplásica, incentivando o desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes de
Odontologia da UPE Campus Arcoverde na área de Diagnóstico Oral.
GÊNERO

IDADE

PROCEDÊNCIA

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA (LESÃO)

M

59

ARCOVERDE

GRANULOMA PIOGÊNICO

M
F
F
M

33
80
47
64

ARCOVERDE
BUIQUE
ARCOVERDE
ARCOVERDE

HIPERPLASIA FIBROMA
FIBROMA
LEUCOPLASIA
CANDIDIASE ERITEMATOSA

F
M
M

46
61
47

ARCOVERDE
ARCOVERDE
ARCOVERDE

xxxxxxx
LESÃO VASCULAR (HEMANGIOMA)
xxxxxxx

M
F
M
M

78
68
38
23

ARCOVERDE
ARCOVERDE
ARCOVERDE
ARCOVERDE

LESÃO VASCULAR (HEMANGIOMA)
FIBROMA
LESÃO PIGMENTADA
LEUCOPLASIA

M

73

BUIQUE

xxxxxxxx

DIAGNÓSTICO
DEFINITIVO
GRANULOMA
PIOGÊNICO
NÃO HOUVE
NÃO HOUVE
NÃO HOUVE
CANDIDIASE
ERITEMATOSA
xxxxxx
NÃO HOUVE
xxxxxxx
NÃO HOUVE
HIPERPLASIA FIBROSA
NÃO HOUVE
CARCINOMA
VERRUCOSO
xxxxxxxx

VARIAÇÃO DA
NORMALIDADE

GRÂNULOS DE FORDYCE
GRÂNULOS DE FORDYCE

GRÂNULOS DE FORDYCE

Tabela 1. Presença de lesão ou variação da normalidade e relação com gênero, idade, procedência e diagnóstico definitivo.

CONCLUSÃO
Até o presente momento foi encontrada uma alta prevalência de lesões na população de
estudo. No entanto, houve dificuldade em estabelecer o diagnóstico definitivo, na maioria dos
casos, devido a falta de assiduidade dos pacientes identificados com lesões.
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INTRODUÇÃO
Que menina não desejou ser princesa? Que menino não desejou ser príncipe? Quem na
sua infância não embarcou nesse mundo fantástico de magia e encantamento. Entretanto, esse
sonho para a criança negra é cercado por uma espécie de interdito, pois na maioria das vezes ―a
história narrada nas escolas é branca, a inteligência e a beleza mostradas pela mídia também o
são‖ (SANTOS, 2003, p. 27). Diante desse contexto, esta pesquisa se propõe a discutir a questão
racial no contexto brasileiro, salientando a importância dessa discussão para a infância e,
particularmente, para a Educação Infantil, uma vez que acreditamos que a escola tem um papel
importante para cumprir nesse debate, pois a diversidade étnico-racial perpassa a nossa
sociedade e invade as creches e pré-escolas através de modelos estéticos e culturais préestabelecidos e que não devem ser ignorados ou negligenciados (SILVA JÚNIOR, 2012).
Nesse cenário, partimos do conceito de raça, compreendida como uma construção social,
política e cultural que resulta das desigualdades sociais e de poder, compreendemos a criança
como sujeito histórico e de direitos que vai construindo a sua identidade nas interações, relações
e práticas cotidianas e recorremos à utilização do conceito de diferença, pois ela tem sido
associada, sobretudo, às relações de poder e autoridade que geram desigualdades. Dessa
maneira, cabe-nos salientar que entendemos a literatura como um direito humano (CÂNDIDO,
2011), logo um direito de todas as crianças independente de raça, etnia, condição social ou
credo. Mas, será que todas as crianças se veem representadas nos livros de literatura infantil?
Será que elas estão representadas de forma equânime? Assim, tivemos como objetivo geral:
analisar as concepções sobre a diferença no contexto das relações étnico-raciais apresentadas
nos livros de literatura infantil que se destinam ao público da Educação Infantil que
apresentavam adaptações de clássicos da literatura infantil trazendo a presença de personagens
negros. E como objetivos específicos: identificar as concepções de diferença no contexto das
relações étnico-raciais presentes nas narrativas; evidenciar as concepções de diferença no
contexto das relações étnico-raciais apresentadas nos livros de literatura infantil; refletir se os
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livros de literatura infantil contribuem para a valorização da identidade da criança negra; e,
analisar os livros de literatura infantil à luz do pensamento descolonial.

METODOLOGIA
A pesquisa documental de natureza qualitativa foi organizada da seguinte forma: fizemos
um levantamento dos livros de literatura infantil do acervo do Grupo de Pesquisa ―A cultura da
infância nas políticas e práticas pedagógicas na Educação Infantil‖ para crianças de 0 a 5 anos
que apresentavam personagens negros e foram publicados após a Lei nº 10.639/03, pois
almejamos evidenciar as representações da população negra após a promulgação da referida lei.
Dessa maneira, foram analisados os seguintes livros:

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo por orientação os objetivos desta pesquisa foram analisados quatro livros. Os
livros ―A princesa e a Ervilha‘ (ISADORA, 2010), ―Rapunzel e o Quibungo‖ (AGOSTINHO,
2012), ―Afra e os Três lobos-guarás‖ (AGOSTINHO, 2013) e Joãozinho e Maria
(AGOSTINHO, 2013) que são adaptações dos contos de fadas e histórias que fazem parte do
mundo infantil. Todos eles trazem personagens principais que rompem as ―significações
constituídas no imaginário infantil sobre quem pode ou não ser princesa‖ (SILVEIRA et all, p.
201, 2012).
No livro ―A princesa e a Ervilha‖ (ISADORA, 2010) que é uma adaptação do clássico
homônimo, o personagem principal é um príncipe de cabelos crespos e pele negra, que percorre
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diversos lugares em busca de uma princesa para casar-se. Ao longo da narrativa, observa-se que
assim como o príncipe, a princesa também é negra e de cabelos crespos. A ambientação da
história e, em alguns momentos, a fala dos personagens: ―Iska Waran‖ (p. 07) evidencia que a
história acontece no Continente Africano. Desse modo, a autora apresenta as crianças uma
maneira de conhecer e aceitar a ―beleza da herança de seus ancestrais africanos‘ (SILVEIRA et
all, 2012, p. 188).
Os livros ―Rapunzel e o Quibungo‖ (AGOSTINHO, 2012) e ―Afra e os três lobosguarás‖ (AGOSTINHO, 2013) são adaptações dos clássicos ―Rapunzel‖ e ―Cachinhos Dourados
e os Três Ursos‖, em que as personagens principais são brancas e que apresentam em seu
fenótipo todas as características que as colocam no status de princesa. No livro analisado
―Rapunzel e o Quibungo‖ (AGOSTINHO, 2012), a personagem principal é negra e de cabelos
crespos e o dragão da história original foi substituída pelo Quibungo que é personagem oriundo
da cultura africana e que faz parte do Folclore Brasileiro. No segundo livro, ―Afra e os três
lobos-guarás‖ (AGOSTINHO, 2013) a personagem principal também é negra e de cabelos
crespos. A partir da análise dos livros podemos observar que a característica mais marcante das
narrativas são os cabelos das personagens, pois nas histórias originais tanto Rapunzel quanto
Cachinhos Dourados possuem cabelos considerados como ―bons‖ na nossa sociedade. Assim,
desde muito cedo, a criança negra aprende que é ―diferente porque é portadora de um
rosto/corpo/cabelo que a faz pior que as outras crianças‖ (FONSECA, 2000). Os recontos desses
clássicos apresentados com personagens negras proporcionam a valorização da identidade dessa
população contribuindo para que a criança e negra ao terem acesso a esses livros de literatura
infantil possam lidar positivamente com os seus traços identitários, o sua cor/raça, corpo e
cabelo.
No livro ―Joãozinho e Maria‖ (AGOSTINHO, 2013) os dois personagens principais
assim como os outros personagens dos livros analisados são negros. Diferente das outras obras
literárias, a adaptação de ―Joãozinho e Maria‖ não traz príncipes e princesas, mas duas crianças
negras que moram em Minas Gerais. A adaptação assemelha-se com a história original, em que
os irmãos têm uma madrasta malvada que acaba colocando-os para buscar alimento em uma
região perigosa. Ao tentar voltar pra casa, eles acabam se perdendo e encontrando uma casa
feita de doces. Os livros analisados trazem em seus roteiros personagens e características que
influenciam de maneira positiva no processo de reconhecimento e aceitação da criança como
pessoa negra. Nesse sentido, é de fundamental importância que as crianças tenham
conhecimento sobre essas obras, pois é a partir delas que se pode desconstruir imagens
negativas em torno do cabelo e da cor pele. De acordo com Gomes (2006) o cabelo e o corpo
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são elementos culturais. Nesse sentido, o cabelo crespo e o corpo negro são entendidos como
expressões e suportes simbólicos da identidade negra. Dessa maneira, eles possibilitam a
construção social, cultural, política e ideológica da beleza negra. Por isso, ao trazer um
repertório com histórias que valorizam a comunidade negra o professor contribui
significativamente para a reeducação das relações étnico-raciais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura infantil na Educação Infantil tem muita importância na construção da
identidade da criança, pois na medida em que a obra é apresentada a criança ela ―tende a
estabelecer relações de identificação, especialmente com os protagonistas, ainda que esse
processo de identificação não seja total, direto e determinístico‘ (SILVEIRA et all, 2012, p. 22).
Diante disso, ao apresentarmos essas obras, bem como, analisá-las, evidenciamos o nosso
compromisso com a construção de uma sociedade mais plural e justa, que traz no seu cerne o
compromisso com a valorização das diferenças. Desta forma, destacamos a necessidade de que a
representação da criança e negra aconteça de maneira equânime nas escolas, desde a Educação
Infantil, pois a literatura infantil é um direito humano, logo, todas as crianças e suas
singularidades precisam ser representadas.
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INTRODUÇÃO
A literatura infantil no Brasil passou a ter maior importância e visibilidade a partir do
século XVIII que é quando as crianças ricas começaram a ter acesso aos clássicos famosos,
entretanto para as mais desfavorecidas sobravam somente às lendas e a literatura de cordel que
eram bem populares na época. Na contemporaneidade, a literatura infantil é um espaço plural,
aglutinadora de várias leituras e análises, local privilegiado de produção e reprodução simbólica
de sentidos (...) (SOUZA; SODRÉ, 2011). Para Antônio Cândido (2001), a literatura é como
todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade,
em todos os tipos de cultura (...), é um direito humano, indispensável para todos/as. Baseadas
nesses pressupostos, nesse trabalho, vamos apresentar uma pesquisa sobre como os livros de
literatura infantil com personagens negros têm contribuído para a afirmação do processo
identitário da criança e negra. Destacaremos a questão do corpo e, principalmente do cabelo
crespo e inevitavelmente, nos aproximamos da discussão sobre identidade negra.

Essa

identidade é vista, no contexto dessa pesquisa como um processo que não começa do olhar de
dentro, do próprio negro sobre si mesmo e seu corpo, mas também na relação com o olhar do
outro, do que está fora (GOMES, 2006).
Tomando como base a Lei n° 10.639/03, atualmente representada pela Lei nº 11.645/08
que obriga nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares o ensino
sobre História e Cultura Afro-Brasileira e indígena, essa pesquisa tem como objetivo geral:
analisar as concepções de diferença no contexto das relações étnico-raciais apresentadas nos
livros de literatura infantil que se destinam ao público da Educação Infantil que apresentam a
questão do corpo e do cabelo da criança e negra. E como objetivos específicos: identificar as
concepções de diferença no contexto das relações étnico-raciais presentes nas narrativas; refletir
se os livros de literatura infantil contribuem para a valorização da identidade da criança e negra;
e, analisar os livros de literatura infantil à luz do pensamento decolonial.
METODOLOGIA
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A pesquisa documental de natureza qualitativa foi organizada da seguinte forma: fizemos
um levantamento dos livros de literatura infantil editados entre 2009 e 2015 do acervo do Grupo
de Pesquisa ―A cultura da infância nas políticas e práticas pedagógicas na Educação Infantil‖
para crianças de 0 a 5 anos que apresentavam a questão do cabelo como sua temática central,
pois compreendemos que o corpo e o cabelo são importantes elementos da identidade da criança
e negra (GOMES, 2008). Os livros selecionados foram publicados após a Lei nº 10.639/03,
dessa maneira, foram analisados os seguintes livros:

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O livro Chico Juba (GAIVOTA, 2011) conta a história de um menino chamado Chico,
que tem uma cabeleira enorme e que deixa muita gente com inveja. Trata-se de um garoto que
não aceita o seu cabelo como é, quer sempre dar um jeito de deixá-lo diferente e, durante o
decorrer da história, ele inventa várias formas de mudar o cabelo. Já no final, cansado de tantos
experimentos e aventuras, Chico resolve aceitar o seu cabelo do jeito que ele é criando vários
penteados diferentes. O cabelo é, dentre os fenótipos negros aquele que pode e deve ser
manipulado quando desejado (...) (FIGUEIREDO, 2002).
No livro Betina (GOMES, 2009), é retratada a trajetória de vida da garota Betina e a sua
relação afetiva muito forte com a sua avó, que sempre lhe ensinava a história dos seus ancestrais
africanos. No início do livro, a avó da menina trançava seu cabelo de todas as formas e ela
adorava. Já na escola, alguns colegas da garota ficavam admirados com suas tranças e
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perguntavam como eram feitas, mas ainda existiam alguns que não gostavam dela e sempre
implicavam de uma forma ou outra: ―menino e menina que torciam o nariz e puxavam as
tranças da garota quando ela estava distraída‖ (p.12), porém Betina não se deixava abalar: “Para com isso! Tá com inveja, é?! Se quiser, peço a minha avó para fazer trancinha no seu
cabelo também‖ (p.12). O tempo passa e Betina torna-se uma mulher adulta e independente,
sempre afirmando que a arte de trançar dentro da sua família era passada de geração em
geração. De acordo com Gomes (2002) o costume de usar tranças no cabelo é um estilo que o
negro adotou desde a África. Mas, com o passar do tempo, os costumes e seus significados
foram sendo alterados no espaço. Hoje em dia nas sociedades ocidentais, com a intenção de
romper com o estereótipo de que todo negro é sujo e descabelado, algumas famílias negras
arrumam os cabelos das crianças e, principalmente, os das mulheres. Já outras fazem só pelo
fato de querer embelezar o corpo. Em um sentido amplo, quando vemos crianças negras
trançadas, podemos observar que: elas fazem vários modelos de tranças e utilizam enfeites
coloridos. Esse costume comprova que o negro tem um estilo para cuidar do cabelo e tomar
posse dele, que difere muito do estilo que as crianças brancas se enfeitam.
Em O Cabelo de Lelê (BELÉM, 2012), a protagonista da história tem vários
questionamentos a respeito do seu cabelo: ―De onde vêm tantos cachinhos?‖ (p.5). Diante
desses questionamentos, Lelê resolver procurar em um livro sobre os países africanos tendo a
certeza que é lá que terá respostas. O livro vai falar de todos os cabelos que existem lá na
África: ―Puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado batido, rodado, são tantos
cabelos, tão lindos, tão belos!‖ (p.14). A partir do momento que a menina começa a entender
que em seu cabelo estão contidas partes da sua história, ela se sente feliz. Segundo Gomes
(2002), por mais que reconheçamos que o manuseio do cabelo seja um método do corpo e uma
conduta social presente em várias culturas, para o negro, e em especial, para o negro brasileiro,
esse processo é impossível se dá sem oposições. Esses conflitos expressam o quanto os
sentimentos de rejeição, aceitação, ressignificação e, até mesmo, de negação ao pertencimento
étnico-racial, representam o quanto uma sociedade racista pode influenciar o comportamento
racista. Em nossa sociedade, existem lugares sociais que o negro participa desde a infância, mas
esses espaços ainda reforçam estereótipos e impulsionam as experiências do negro com o seu
cabelo e o seu corpo, e um desses lugares que podemos destacar é a escola.
Em O Cabelo de Cora (CÂMARA, 2013), a menina está intrigada porque no dia anterior
a sua amiguinha Miriam tinha falado de uma forma grossa com ela: ―seu cabelo é cheio e muito
enrolado, por isso ele fica feio, sempre desarrumado‖ (p.8). ―(...) Seu cabelo é ruim, mas você é
boazinha‖ (p.11). Triste com toda aquela situação, Cora resolve procurar a tia que, usando a
imagem de sua avó que era negra africana lhe dá vários conselhos importantes: ―(...) não fique
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triste, não, vamos nos alegrar. Cada um tem uma cor, cada um tem um cabelo, mas seja como
for não existe um modelo‖ (p.21). Cora então se olha no espelho e sente feliz, pois reconhece
que tem história. Esses apelidos que os negros recebem durante a vida escolar, marcam
significativamente suas histórias, pois são as primeiras experiências públicas de reprovação do
corpo e do cabelo vivenciadas durante a infância e a adolescência. A escola representa um
começo mais amplo na vida social, porque o contato é muito diferente daquele vivenciado entre
a família, os vizinhos e no círculo de amigos mais íntimos.
No livro Cabelo de Mola (REZENDE, 2012), Eduardo que é um menino negro e adora
jogar futebol, se muda para um novo bairro juntamente com seus pais, e está animado para
conhecer seus novos colegas. Porém, quando o encontro acontece, os meninos não querem
brincar com ele e o desprezem pelo fato dele ser negro. Eduardo vai tentar de todas as formas se
aproximar dos meninos, mas não adianta. Ele só consegue aproximação quando mostra ter uma
boa habilidade em jogar futebol, então passa a ser aceito na brincadeira. Eduardo só é visto com
outros olhos pelos colegas a partir do momento que mostra ser bom em alguma atividade e não
por ser uma boa companhia para brincar. E o que precisa ser transmitido para as crianças
leitoras é a premissa de valorização das diferenças. O texto dá ao personagem negro, Eduardo,
um tratamento desigual. Logo, a cor é vista como uma coisa negativa.
O livro O Pente Penteia (ALFREDO, 2015), narra histórias curtas e bem rápidas, mas
que são de extrema importância. São sequências que mostram imagens de pessoas de classe
sociocultural diferentes: ―O pente penteia o cabelo do presidente‖ (p.14) e ―O pente penteia o
cabelo do indigente‖ (p.15). São analogias feitas pelo autor que compara a figura do presidente
e a figura do indigente, que apesar de terem o mesmo cabelo, o pente penteia o cabelo dos dois,
há uma diferença em como ambos são vistos em meio a sociedade, ou seja, o texto busca
visibilizar os dois como negros, explicitando que a discriminação racial perpassa a ideia de
classe.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do ponto de vista da militância negra, o cabelo é importante para marcar a diferença no
discurso sobre a identidade (...) (Gomes, 2002). Diante disso, com base nas concepções teóricas
que foram analisados os livros de literatura infantil que têm como protagonistas personagens
negros, contribuem na sua maioria para que as crianças e negras construam positivamente a sua
identidade de criança e negra aprendendo a valorizar sua cor, corpo e cabelo. Entretanto,
ressaltamos que o fomento no mercado editorial para atender as demandas advindas da
implementação da Lei nº 10.639/03 e nº 11.645/08 exigem que os livros sejam avalizados para
que se possa observar se as narrativas apresentam aspectos que valorizam as diferenças ou
reforçam as desigualdades.
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INTRODUÇÃO
Trabalhar com educação em direitos humanos é essencial para a formação de uma cultura de
respeito e dignidade um para com o outro através da promoção de valores, de justiça de
igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e principalmente da paz. A escola é
um espaço de contradições e diferenças, é o lugar privilegiado para a socialização do saber,
onde se devem educar as crianças para uma postura de respeito com o próximo, ninguém nasce
para criticar as diferenças, é no meio social que os seres humanos desenvolvem estereótipos
sobre o comportamento do outro, a lei de diretrizes e bases da Educação Nacional no ―artigo 3°
o ensino será ministrado com base no respeito à liberdade e apreço a tolerância.‖ Nessa
perspectiva é preciso romper barreiras no processo do ensino-aprendizagem, o docente precisa
intencionar a quebra da cultura do silêncio e levar para a sala de aula um conceito para a
construção de uma sociedade democrática, promovendo o respeito, ensinando-os que é
fundamental o convívio com as diferenças, é no espaço escolar que devem ser trabalhados a
educação para a diversidade contribuído na formação ativa e participativa do sujeito para que no
futuro respeite e proteja os seus direitos humanos e o de outras pessoas. Na instituição foram
observados tópicos a cerca da diversidade, conhecendo as práticas utilizadas pelos docentes para
o ensino das diferenças, nos contextos religiosos, raciais, de gênero, estruturais, como também
na inclusão para os alunos com necessidades especiais. O estudo sobre as diferenças é de
primordial importância na formação de novos profissionais qualificados para a transformação de
uma educação inclusiva que respeite as diversidades, na tentativa de criar uma sociedade justa e
igualitária.
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Metodologia
Pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, realizada em uma turma do Pré-escolar II (crianças
de 4 anos) na escola infantil do município de Jupi, Pernambuco. No seu espaço físico escolar é
composto de seis salas de aula com uma secretaria, um pátio, banheiros femininos e masculinos,
cozinha, biblioteca e um espaço recreativo. Observou-se durante uma semana tópicos a cerca
das temáticas, diversidade racial, religiosa, de gênero e educação inclusiva que tem como
objetivo analisar a diversidade e a importância de promovê-la visando à construção de uma
postura de tolerância e respeito ao outro.
Revisão

Crianças rezando; Rampa de acessibilidade

Livros com personagens negros.

Na escola pesquisada, a diretora apresentou como laica, porem iniciaram a oração do ―Santo
Anjo‖.
Na biblioteca, encontrou-se poucos livros com personagens negros, de 100 exemplares apenas 3
foram encontrados.
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Divisão da sala de aula

Crianças no recreio

É perceptível na sala de aula que os alunos chegam e já se sentam próximos aos colegas que
já tem afinidade. No recreio nota-se a divisão de meninos e meninas principalmente na hora das
brincadeiras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa observacional mostrou o quanto é necessário ter uma mudança na educação,
para a promoção dos direitos humanos. O papel da escola é de fundamental importância para a
promoção da igualdade visando à valorização do respeito para com as diferenças. Analisando os
casos sobre desigualdade, da aceitação das diferenças, fazendo o aluno se reconhecer como
cidadão participativo na sociedade promovendo a igualdade, e a diversidade não ser vista como
uma transgressão.
No que diz respeito ao observado no espaço escolar, vemos déficits em quase todos os
aspectos abordados, no âmbito religioso, racial e de gênero. A priorização por orações de uma
única religião, desconsiderando os demais alunos que professam outra fé, faz cair por terra a
nossa tão dita laicidade de Estado. Na abordagem racial, mesmo tendo várias crianças de cor
negra, elas não se sentem representadas nos murais e cartazes da escola, exaltando apenas uma
cor. O que necessita desde já uma intervenção, na confecção de imagens representativas de
todas as diversidades, deixando de lado a predominância de um modelo padrão, onde se sabe
que essa padronização não corresponde a vida real, em que cada ser é único, o que torna o
mundo ainda mais belo.
O mesmo se dá nos livros infantis abordados em sua educação, vários exemplares contemplam
apenas uma única cor, e poucos trazem personagens negros como protagonistas de uma história
empolgante, em sua maioria traz-se história recheadas de preconceito e chacota.

Sobre as

questões de gênero, vemos a forte influência das diferenças colocadas para meninos e meninas,
desde o vestuário, os brinquedos, as brincadeiras, o comportamento em si.
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Na abordagem da inclusão o ambiente escolar pesquisado, demonstrou um ponto positivo,
apesar de não se ter alunos com algum déficit, em sua estrutura permite o acesso a cadeirantes,
como a adaptação dos vasos sanitários, das mesas e cadeiras em sala de aula, na altura das
crianças. Concluindo trago o pensamento da pesquisadora Emília Ferreiro (2001) onde ela fala
sobre a dificuldade, na criação de uma educação que promova a diversidade:
É indispensável instrumentalizar didaticamente a escola para trabalhar com a
diversidade. Nem a diversidade negada, nem a diversidade isolada, nem a
diversidade simplesmente tolerada. Também não se trata da diversidade
assumida como um mal necessário ou celebrada como um bem em si mesmo,
sem assumir seu próprio dramatismo. Transformar a diversidade conhecida e
reconhecida em uma vantagem pedagógica: este me parece ser o grande desafio
do futuro (apud Lerner, 2007, p.7)

Nesse ponto os participantes da pesquisa, puderam observar de perto a comprovação das
palavras de Emília Ferreiro, que as dificuldades na promoção da diversidade persistem
massivamente, é necessária, uma reestruturação na educação, para assim promover a diversidade
e tornar a escola um lar acolhedor de todos independente de sua cor, religião, gênero ou
deficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de fundamental importância, que as crianças, desde seu primeiro contato com a escola,
aprendam a respeitar as diferenças para que compreendam que não somos iguais. O professor
antes visto como uma figura autoritária, nos dias atuais faz-se extinguir tal personagem,
surgindo uma nova identidade que não é o ser dono do conhecimento, mas sendo um auxiliador
na construção do educando, vale ressaltar que deve existir uma troca de saberes
(professor/aluno).
Assim esse novo tipo de educador deve reconhecer a diversidade de seus alunos,
respeitando-as, promovendo-as e não segregando como a maioria da sociedade. A escola deve
ser o refugio de tais pessoas, que sofrem tanto por serem ―diferentes‖ e não mais um ambiente
de intolerância e exclusão. Novas práticas de ensino devem ser adotadas de imediato, onde o
coletivo como um todo é promovido e não apenas uma massa hegemônica. A educação deve ser
revisada, e criar novas práticas pedagógicas a ponto de um dia termos um ambiente escolar ideal
onde as diferenças de cor, religião, gênero e inclusão devam ser vistas com grandeza e igualdade
pluralista de todos os seres, inseridos e participantes da sociedade.
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INTRODUÇÃO
A escola, como instituição de referência na educação e central na formação dos indivíduos, não
pode abrir mão do debate, prática, promoção e garantia dos Direitos Humanos. A instituição só
conseguirá cumprir seu papel na formação integral dos estudantes se olhar para este tema. Dessa
maneira, este artigo reconhecendo o direito à qualidade da educação para todos/as e a
importância da Educação em Direitos humanos realizou a observação de questões relacionadas a
temática numa escola de Educação Infantil no município de Calçado. O nosso principal objetivo
era: analisar como as questões relacionadas com a diferença têm sido tratadas na escola na
Educação Infantil. Partimos da afirmação de que os direitos humanos nasceram de uma luta
histórica que resultou de um processo histórico marcado por alguns acasos políticos,
econômicos e ideológicos. É importante ressaltar que o primeiro objetivo para o surgimento dos
direitos humanos é o ajuste da vida em comum dentro das sociedades. A Educação em Direitos
Humanos visa uma expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos e da liberdade
fundamentais ao homem. A educação para alcançar a perspectiva da cidadania social deve assim
ter como um de seus objetivos a formação de cidadãos ativos, que possam participar das
decisões e do governo da sociedade, exigindo, realizando e criando direitos.

METODOLOGIA
Para a realização da pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, foram realizadas quinze horas de
observações e registros fotográficos em uma turma do Pré-escolar II (crianças de 4 e 5 anos), em
uma creche pública do município de Calçado. A escola tem 4 salas de aula, tem 8 turmas, que
funcionam no período da manhã e da tarde. À tarde tem 7 professoras. A escola tem uma horta,
um pátio, um parquinho onde as crianças são divididas por idade, já que alguns brinquedos não
são adequados para o seu tamanho. Tem dois banheiros, um para o maternal e outro para o pré-
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escolar. Tem um espaço para criação de pequenos animais, uma cozinha e uma secretaria onde
ficam guardados os livros infantis. Na sala observada havia uma televisão e um aparelho de
DVD, um armário e uma porta de saída para a horta. Havia 15 alunos, com apenas 3 meninas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A escola é municipal, portanto, deveria ser laica, mas antes das crianças entrarem em sala e
antes de lanchar, elas são incentivadas a fazerem orações católicas como o Pai-Nosso, AveMaria, Anjo da Guarda.
IMAGEM 1: Crianças rezando na entrada

FONTE: Dados da pesquisa
No que se refere a implementação a Lei nº 11.645/08 encontramos pouca variedade de livros.
Encontramos uma pouca variedade de livros. A grande maioria era de personagens inanimados
como monstros, e animais. Apenas um tinha uma personagem negra: ―O computador de
Fátima‖; havia poucos brinquedos, não tinha bonecas e não foi encontrado nada que
representasse a diversidade do nosso povo.
IMAGEM 2: Livro “O computador de Fátima”

FONTE: Dados da pesquisa
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Ao atentarmos para a questão de gênero, observamos que as crianças sentavam em trios,
organizados em lado A e lado B, para facilitar no processo de aprendizagem. Elas não eram
agrupadas por sexo, podiam sentar meninos e meninas juntos. Para a ida ao banheiro, só ia uma
criança por vez. Na hora da merenda, era formada uma fila para as crianças lavarem as mãos e ir
lanchar. Eram quinze crianças e só havia três meninas na turma, portanto, os meninos eram mais
agitados. Havia dois banheiros, um para o maternal e o outro usado por todas as crianças que
estavam no pré-escolar, e na parede tinha um golfinho rosa e outro azul feito de emborrachado
evidenciando as cores como marcadores de gênero. Entretanto, não observamos distinção de
cores entre os materiais usados pelas crianças; a caixa contendo os lápis de cores era rosa e
todos faziam uso dela.
IMAGEM 3: Crianças sentadas em lado A e lado B

Fonte: Dados da pesquisa

No que se refere a Educação Inclusiva, a escola possui rampas para atender crianças com
necessidades especiais, possui uma área bem ampla facilitando a locomoção, mas não possui
banheiro adaptado.
IMAGEM 4: Rampa da frente da escola

FONTE: Dados da pesquisa

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

IMAGEM 5: Pátio da escola

FONTE: Dados da pesquisa

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre os aspectos que poderiam ser mudados ou melhorados, há a questão das orações; a
escola deve ser laica então professores e alunos poderiam criar algum tipo de agradecimento,
onde não se referisse a nenhuma religião específica. Através desta pesquisa, compreendemos
que há uma grande necessidade de trabalhar estes conceitos na escola, para que esta nova
geração de crianças não se tornem adultos movidos pelas ideias de uma sociedade
preconceituosa, e que sejam cidadãos críticos, saibam aceitar as diferenças e lutem por um
mundo mais justo. Para a inclusão de crianças com deficiência, primeiro, torna-se necessário um
banheiro adaptado; em seguida, uma preparação não só para os professores e funcionários, mas
também com as crianças para que elas possam valorizar as diferenças.
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INTRODUÇÃO
Atualmente a diversidade é abordada de duas formas: ―assimilando tudo que é diferente
a padrões unitários ou ‗segregando-o‘, em categorias fora da normalidade dominante‖
(SACRISTÁN, 2001, p. 123). Diante desse conceito, as diferenças culturais – étnicas/raciais, de
gênero e religiosa manifestam-se em distintas formas e expressões, porém diversas vezes a
educação prioriza o comum ignorando o ―problema‖.
A escola é um mecanismo de reprodução ideológica e responsável pelo processo de
construção da identidade da criança. Nesse sentindo, compreende-se que a educação deve buscar
atender as necessidades de todos os alunos. O Brasil é um país laico e por isso não se pode
haver a predominância de uma religião específica no espaço educacional (BRASIL, 1988). Falar
sobre diversidade gênero na escola é exercitar a cidadania para o reconhecimento da igualdade
entre homens e mulheres, garantindo com isso que a escola seja um espaço de diversidades e
fomente respeito mútuo entre as crianças. Em relação às diferenças étnicas/raciais, a Lei nº
10.639/03 determina-se que a história e a cultura afro-brasileiras sejam conteúdos obrigatórios
em sala, pois a criança e negra necessita ser ver representada no meio escolar, podendo a partir
de suas raízes culturais construir sua identidade cultural. Candau (2011) evidencia que cabe a
escola reconhecer e superar as diferenças e garantir o padrão e igualdade estabelecida para
todos, reconhecendo as diferenças e construindo uma educação que fomente o respeito.
Assim, tivemos como objetivo geral: observar e analisar se a escola tem uma educação
intercultural acessível a todos sem nenhum tipo de exclusão. E como objetivos específicos:
identificar os problemas existentes na escola; apresentar aos alunos atividades que contribuam
para a construção da sua identidade; e, contribuir para a construção de uma educação plural e
justa desde a Educação Infantil.
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METODOLOGIA
A pesquisa qualitativa foi organizada da seguinte forma: foi feito um estudo de campo
em uma Creche, a qual não podemos divulgar o nome, no Município de Garanhuns entre os
meses de Setembro e Outubro. As análises e observações foram elaboradas a partir das seguintes
questões: Diversidade Étnico-Racial, Diversidade de Gênero e Diversidade Religiosa. Durante a
pesquisa exploratória usamos como objeto de estudo as turmas que correspondem ao Maternal,
Infantil I e Infantil II, as professoras, a relação entre professores e alunos, funcionários e a
estrutura da Instituição. Além desses aspectos foram observados tanto a forma que a professora
lida quando acontece uma situação que a criança venha a sentir-se excluída, quanto a maneira
que a criança se comporta ao acontecer tal situação. Todo o trabalho foi autorizado pela
coordenação e direção da Instituição. Todas as imagens constantes nesta pesquisa respeitam o
direito a imagem das crianças, professores e funcionários.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nas concepções teóricas e tendo como orientação os objetivos desta pesquisa
foram analisados na Creche diversos aspectos, dentre eles, a maneira como questões referentes a
Diversidade Racial, Diversidade de Gênero, Diversidade Religiosa são abordadas dentro do
ambiente escolar. Desde a Educação Infantil há a ―existência da problemática racial que acaba
fazendo com que a socialização da criança negra seja diferente da criança branca‖
(ABRAMOWICZ, et. all, p.54, 2012). Nesse sentido, pode-se observar que os preconceitos
presentes no espaço escolar ainda é uma questão ocultada na instituição, pois a única criança
negra da turma que corresponde ao Maternal é tida como a criança mais indisciplinada da sala e
durante o intervalo das aulas, observou-se que essa criança sofre exclusão.
A identidade é algo presente na realidade de todo ser humano, pois é a maneira que você
se enxerga e enxerga os outros no mundo. Assim, a escola, a sociedade e o meio familiar, é
responsável pelo processo de construção da identidade da criança e negra. A partir das imagens
do Quadro 1, pode-se observar que na presente instituição havia apenas um mural com uma
criança de pele negra e dois livros que trazem personagens negros e que, apesar de trazerem
personagens negros em suas narrativas não são suficientes para que as crianças se sintam
representadas e possam construir uma ―identidade negra positiva em uma sociedade que,
historicamente, ensina aos negros, desde muito cedo que para ser aceito é preciso negar-se a si
mesmo‖ (GOMES, 2005).
Ao se pensar na infância, na criança e a sua relação com o ambiente escolar ―podemos
considerar que a criança representando o papel de aluno, não constrói sua identidade de gênero
somente pela ação direta que sofre na família ou na escola‖ (DAOLIO et all, 2003). A criança
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está diariamente na escola e esse cotidiano escolar ―está impregnado de ideias estereotipadas
que fortalece as diferenças de gênero ao realizar processos de socialização diferenciados para
meninos e meninas‖ (LOURO, 1999). Durante a realização da pesquisa foram presenciadas
algumas atividades, como mostra as imagens do Quadro 1, em que as professoras ainda tendem
a separar a turma em grupos de meninos e meninas. Na turma que corresponde ao Infantil II,
evidenciou-se que a maneira que a professora distingue os alunos reflete no comportamento das
crianças, pois o grupo formado pelos meninos tem como característica principal a inquietação e
a agressividade entre uns com os outros, enquanto o grupo formado pelas meninas era mais
calmo e acolhedor. Mas, em ambas as turmas, notou-se que durante os intervalos as crianças
―não se submetiam diretamente às regras do ambiente educacional‖ (DAOLIO et all, 2003, p.
32), e se misturavam brincando da maneira que se sentiam a vontade. Nesse sentido, pode-se
dizer que as crianças ―configuram-se como um grupo com características próprias, que não se
apresentam somente como simples reprodutoras das técnicas do mundo adulto, mas sim como
um grupo que ressignifica determinadas técnicas‖ (DAOLIO et all, 2003, p. 33).

A escola é um lugar de trânsito de culturas e nesse sentido deve ―garantir a liberdade
religiosa, por meio da igualdade de acesso ao conhecimento de todas as culturas,
tradições/grupos religiosos e não religiosos, promovendo os direitos humanos‖ (FLEURI, et all,
2013), pois instituições de esfera estadual e municipal são ―escolas laicas‖. Nesse sentido, a
creche que serviu de objeto de estudo na pesquisa, não poderia promover aos alunos apenas o
conhecimento sobre uma determinada religião. A partir das imagens do Quadro 2, evidencia-se
que na Creche as professoras assim como todo ambiente fazem referências as características da
religião católica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Desde muito cedo ―a criança está imersa em práticas sociais que influenciam
vigorosamente sua atitude e valores‖ (ABRAMOWICZ, et. all, p.72, 2012), sabendo disso e que
a escola também é responsável pelo processo de construção da identidade da criança, ela deve
trabalhar a partir de uma política educacional que seja capaz de identificar valores negativos que
possam vir a prejudicar esse processo de construção social e individual. Desse modo, as escolas,
em especial a referida creche, deve estabelecer práticas pedagógicas que visem atender e
entender o pluralismo da sociedade e, a partir disto, promover a construção de uma educação e
de uma sociedade igualitária.
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PALAVRAS-CHAVE: MOVIMENTOS SOCIAIS – ASSOCIAÇÕES -COOPERATIVA

INTRODUÇÃO
Durante a vivência das atividades da disciplina Movimentos Sociais, realizamos uma
pesquisa de campo, por meio de entrevistas com integrantes de associações comunitárias e da
cooperativa de produtores da agricultura familiar do município de São João.
Os movimentos sociais são característicos de uma sociedade plural, que se constrói em
torno do embate político por interesses coletivos e/ou individuais. Assim sendo, a organização
de indivíduos em prol de uma causa é uma característica de uma sociedade politicamente ativa.
Os movimentos sociais brasileiros ganharam mais importância a partir da década de
1960, quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra a política vigente, ou seja, a
população insatisfeita com as transformações ocorridas tanto no campo econômico e social.
Mas, antes, na década de 1950, os movimentos nos espaços rural e urbano adquiriram
visibilidade. As ações coletivas mais conhecidas no Brasil são o Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (MST), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MSTS) e os movimentos em
defesa dos índios, negros e das mulheres.
Na realidade histórica, os movimentos sempre existiram, e cremos que sempre existirão.
Isso porque representam forças sociais organizadas, aglutinam as pessoas não como força-tarefa
de ordem numérica, mas como campo de atividades e experimentação social, e essas atividades
são fontes geradoras de criatividade e inovações socioculturais. A experiência da qual são
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portadores não advém de forças congeladas do passado – embora este tenha importância crucial
ao criar uma memória que, quando resgatada, dá sentido às lutas do presente. A experiência
recria-se cotidianamente, na adversidade das situações que enfrentam. É preciso que sejam respeitados os direitos de cidadania e que se aumentem progressivamente os níveis de participação
democrática da população.
O objetivo deste trabalho foi o de identificar o papel das associações e da cooperativa de
produtores rurais do município de São João enquanto movimentos sociais ativos no município.

METODOLOGIA
Este trabalho se deu partir de pesquisa bibliográfica e posteriormente foram realizadas
entrevistas semi-dirigidas a membros das associações comunitárias do município de São João e
da Cooperativa de produtores rurais.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As associações comunitárias e as cooperativas de produtores rurais desenvolvem ações
sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a população
se organizar e expressar suas demandas. Através das informações coletadas pudemos observar o
grau de envolvimento de cada entrevistado com o projeto coletivo que participa, como também
identificar e compreender as propostas e ações desenvolvidas no âmbito das associações e da
cooperativa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pudemos concluir que é possível reafirmar que as associações comunitárias e a
cooperativa de produtores estão organizadas para lutar em prol de melhorias da população local,
através de parcerias com órgãos públicos e instituições privadas.
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Palavras-Chave: Diversidade, Inclusão escolar, Alunos do Infantil I e II.
INTRODUÇÃO
Na educação da contemporaneidade vem sendo observado cuidadosamente as questões
sociais e culturais, e como estas influenciam no processo de aprendizagem dos estudantes da
educação básica. Para isso, é colocado na pauta das discussões pedagógicas os movimentos
para a promoção da Diversidade e a valorização dos Direitos Humanos nos cursos de
formação de professores, para que estes estejam preparados para lidar com as situações de
Diversidade dentro do espaço escolar, e enxergar o outro como um ser que merece acolhido,
independente das diferenças que os cercam. As questões de Diversidade, já são discutidas
desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e posteriormente na
Constituição de 1988 esse marco iniciam a afirmação dos Direitos Humanos dentro da
sociedade e legitima a luta em prol da Diversidade. Autores como Candau e Sacavino (2013),
acreditam na promoção dos processos educativos e dos Direitos Humanos que trabalhem a
sensibilização, embora evite usar expressões como a educação em direitos Humanos, mas
reconheça as particularidades do ato educativo na empreitada de sensibilização. Este trabalho
foi realizado a partir de observações em uma creche da cidade de Garanhuns – PE, foram
observados os espaços externo e interno de instituição, brinquedos, livros e o momento
pedagógico na sala de aula. O objetivo do texto é relatar e reconhecer as questões de
Diversidade religiosa, gênero, racial e inclusão na referida escola.

METODOLOGIA
Esta pesquisa é qualitativa de cunho etnográfico, a mesma ocorreu em uma creche da
cidade de Garanhuns- PE, que possui 7 salas e 42 funcionários, que atendem 257 a estudantes
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do infantil I e II nos turnos manhã e tarde, que residem no entorno da creche, foram realizadas
observações na escola em dois momentos. No primeiro momento, foi observado como é
vista a Diversidade de
Gênero na escola e a Inclusão da pessoa com deficiência. No segundo momento, foram
observadas as questões Étnico-raciais e a Diversidade Religiosa. Também observados os
painéis do pátio e da sala de aula; brinquedos e livros. Foram realizados registros fotográficos
e escritos das situações encontradas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das observações de Diversidade Religiosa ao chegar na escola antes da entrada das
turmas, foi observado o momento de oração no pátio com todas as turmas, com as suas
respectivas professoras, a oração vivenciada no pátio foi de apenas agradecimento pela
família, o dia, a comida e os amigos. Logo, a oração não privilegiou nenhum culto em
especifico, não havia nenhuma imagem religiosa nem na sala de aula e nem no pátio da
escola, na sala de aula também foi realizada a mesma oração de agradecimento, da mesma
forma que aconteceu na entrada no pátio da escola. Para Oliveira e Darella (2013) as
religiosidades, crenças, tradições contribuem para determinar os modos de vida, o
posicionamento perante o mundo e o orientar as relações com o outro. No entanto, a escola
reconhece esse papel da Religião, mas não assume esta postura de catequizar, pois, o sistema
de governo é laico, e a escola em questão assumiu essa postura de vivenciar uma oração
apenas de agradecimento, remetendo a uma orientação com seu semelhante e de
posicionamento diante do mundo.
No que se refere a Diversidade Racial foi observado que os painéis presentes na escola,
no geral fazem representação as crianças brancas, no entanto em outros espaços como a sala
de aula foi possível notar a diversidade Racial através dos painéis que ilustravam crianças
negras, pardas e brancas. Um aspecto observado foram os livros de literatura infantil que
eram a grande maioria com personagens brancos. Os brinquedos eram todas bonecas brancas.
Para Brasil (2000) tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a, e da
superação das discriminações é atuar sobre um dos mecanismos de exclusão. Desta forma a
referida escola, ainda precisa melhorar nesse aspecto, buscando representar melhor as raças
nos livros e brinquedos, visto que, a representação racial no ambiente escolar é de extrema
importância na formação da identidade de uma criança.
Na observação feita na escola municipal do município de Garanhuns-PE, com relação a
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Diversidade Gênero foi visto que as crianças não são agrupadas por sexo, as professoras não
interferem na organização das crianças, nem na fila para entrar na sala, os meninos e meninas
se agrupam por afinidade uns com os outros. Sara Delamont (1985), desenvolveu um estudo
colocando a escola como a instituição da sociedade que mais fortalece as diferenças de gênero
a realizar processos de socialização diferenciados para meninos e meninas. E foi possível
observar essa questão na ida ao banheiro porque as meninas recebem um crachá com uma
garotinha desenhada e os meninos recebem um crachá com um garotinho desenhado. Já na
questão dos jogos e brincadeiras a professora não diferencia brincadeiras de menino e menina,
todos brincam misturados na sala. A inclusão escolar da criança com algum tipo de
deficiência, é assegurada em lei como cita o artigo 58 do capítulo V da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), que aborda sobre a Educação Especial. O texto diz que
ela deve dispor a legítima integração do estudante à vida em sociedade. A esse respeito
preciso considerar que:
“É nesse espaço que serão construídos os cidadãos de amanhã, estes que precisam
ser orientados a conviver com as diferenças, respeitando os outros que estão ao
seu lado, para construir uma sociedade digna e democrática. Inclusão engloba uma
educação para todos, centrada no respeito e valorização das diferenças. Uma
posição que reforça a necessidade do respeito à diferença, o conhecimento e o
preparo para lidar com as potencialidades e limitações das pessoas. (DELLANI e DE
MORAES, 2012, pag.4)

Na sala do Infantil I, em que foi abordado a pesquisa, possui uma criança que sendo
acompanhando por psicólogos, por apresentar um leve grau de autismo. Também na mesma
sala, há uma criança que possui dificuldades de fala, e está sendo acompanhada por
fonoaudiólogo, para avaliar e atestar o problema. A escola promove acompanhamento para as
crianças que apresentem alguma dificuldade física ou psicológica. Segundo Mantoan (2003),
a inclusão escolar faz repensar o papel da escola e conduz a adoção de posturas mais
solidárias e para a convivência. O banheiro da escola não possui adaptação para as crianças
cadeirantes ou com dificuldade de locomoção. Embora a legislação referente a acessibilidade,
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em seu 8° artigo, ordene:
I – Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação, por pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Ter presente a dimensão cultural é imprescindível para potenciar processos de aprendizagem
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mais significativos e produtivos para todos os alunos e alunas. (Candau, p.242, 2011). E foi
baseado nessa afirmação que foi possível observar e comprovar que a escola observada é um
lugar onde se tem vários alunos com diversas culturas, gestos, cores e religião. As crianças
elaboram diversas atividades todas juntas. Aquelas que possuem deficiências, convivem
juntas as outras crianças,
todas elas tendo acessibilidades de forma adequada com segurança acompanhadas por seus
educadores.
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INTRODUÇÃO
Uma questão que nunca é saciada de discussões e constante inquietação é a acerca da
diversidade e principalmente quando está associado ao âmbito escolar. A relevância de discutir
esta temática se dá pela necessidade da escola atual romper com vestígios dos preconceitos
sociais que chegaram ao meio escolar, tornando-os visíveis, bem como, questionando-os.
Assim, faz-se necessário e urgente reconhecer as diferenças de cada sujeito, uma vez que a
escola é composta por indivíduos que pertencem a distintos meios sociais, econômicos,
religiosos, culturais, de gênero, étnico-raciais, com necessidades especiais, entre outras
demandas até então, negadas. A esse respeito, na expressão de Emília Ferreiro (2007, p.7) é
preciso ―transformar a diversidade conhecida e reconhecida em uma vantagem pedagógica‖.
Partindo dessas inquietações a respeito de como as diferenças são apresentas e acolhidas
na correlação entre professores e alunos, foi proposta uma pesquisa a ser realizada em uma
escola de ensino infantil. Nela, foi observado e percebido a ausência de práticas pedagógicas
com o referido tema. Dessa maneira, salientamos que a escola observada ainda não contempla
de forma eficaz a diversidade existente naquele ambiente, pois os professores ainda atuam de
forma a propagar a homogeneidade, não levando em consideração o direito de cada um de se
expressar e suas diferenças e individualidades. De acordo com Conselho Nacional de Educação
no seu parecer n.017/2001,
A consciência do direito de construir uma identidade própria e de conhecimento da
identidade do outro se traduz no direito à igualdade e no respeito às diferenças,
assegurando oportunidades diferenciadas (equidade), tantas quantas forem necessárias,
com vistas à busca da igualdade. O princípio da equidade reconhece que diferença e a
necessidade de haver condições diferenciadas para o processo educacional (BRASIL,
2000, p.11).

Sendo assim, a pesquisa teve como objetivo observar de que maneira a diversidade é
desenvolvida em sala de aula, a fim de refletir sobre a importância de reconhecer as diferenças
existentes no contexto escolar.
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METODOLOGIA
A pesquisa qualitativa de cunho etnográfico foi desenvolvida em uma creche
credenciada pela rede municipal na cidade de Garanhuns. A escola é composta por cinco salas
de aula, com vinte alunos em cada turma, exceto o infantil II, que são apenas quinze alunos
matriculados. Dez professores regentes e nove de apoio. Uma brinquedoteca, tendo uma
professora de leitura. Cinco banheiros, uma cozinha e duas salas de gestão e uma parque
infantil. As observações foram realizadas nos dias 12/09/2017-maternal B e infantil II,
19/09/2017- infantil I, 20/09/2017-maternal B, 22/09/2017-infantil I e INFANTIL II e no dia
06/10/2017 maternal A.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio das observações realizadas nas salas de aulas, durantes alguns dias na creche
do município de Garanhuns foram observadas as seguintes temáticas: diversidade racial,
religiosa, gênero e educação inclusiva. Em relação à diversidade religiosa por se tratar de uma
ONG credenciada a rede municipal é ―justificável‘‘ a predominância do catolicismo, uma vez
que seu fundador é católico. A religião se manifesta desde o nome da instituição até nas salas de
aula com oração do Santo Anjo, sinal dá cruz e música referente à Maria. Entretanto,
ressaltamos a necessidade do diálogo inter-religioso, pois precisamos vivificar o diálogo
intercultural.
Ainda que o fundador seja católico, a instituição deve prezar a diversidade de crenças
religiosas. Pois, segundo a Constituição Brasileira, todos os educadores e educandos têm direito
de escolher e exercer sua fé. Deste modo, a escola não pode ser um lugar de militância religiosa.
Todas as práticas religiosas devem ir de encontro com as diferenças no contexto escolar, para
que assim não haja conflitos nem constrangimentos por parte dos discentes que não pertencem à
religião predominante na escola. Por isso, é essencial que os alunos com suas múltiplas culturas
e tradições religiosas sejam reconhecidos. Dessa maneira, todos possam ter voz, lhes sendo
permitido fazer sua própria oração ou não para aqueles que não são de nenhuma religião ou
crença, mas que a escola seja um espaço onde todos possam agir conforme seus princípios.
É fato que, o Brasil é constituído por uma imensa variedade de pessoas, cada uma delas,
com sua cultura, raça, etnia, religião, etc., porém, quando se fala em cor/raça vem logo à mente
à pessoa negra, sua cor de pele, tipo de cabelo, tipo de corpo que caracteriza o indivíduo. No
entanto, essa diversidade brasileira que era pra ser tida como um orgulho e privilégio, muitas
vezes, é encarada como um obstáculo nas relações sociais. Nesse sentido, muitos sociólogos
fazem estudos sobre o termo raça e alguns como o sociólogo Antônio Sérgio Guimarães (1999),
segundo ele:
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―Raça‖ é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se, ao
contrário, de um conceito que se denota tão-somente uma forma de classificação social,
baseada numa atitude negativa frente a certos grupos sociais, e informada por uma
noção especifica de natureza, como algo indeterminado. A realidade das raças limitase, portanto, ao mundo social. Mas, por mais que nos repugne a empulhação que o
conceito de ―raça‖ permite – ou seja, fazer passar por realidade natural preconceitos,
interesses e valores sociais negativos e nefastos -, tal conceito tem uma realidade social
plena, e o combate ao comportamento social que ele enseja é impossível de ser travado
sem que se lhe reconheça a realidade social que só o ato de nomear permite
(GUIMARÃES, 1999, p 9).

Nesse contexto, trazemos o que observamos na escola.
LIVRO IGUAL É SER
DIFERENTE

FANTOCHES

LIVRO DIDÁTICO

HISTÓRIAS INFANTIS
SEM
REPRESENTATIVIDADE
DA CRIANÇA NEGRA

Fonte: Dados de pesquisa (2017).

Destacamos que a sociedade participa de forma direta na construção do gênero, uma vez
que os papéis sociais são repassados de acordo com a cultura em que o individuo está inserido.
Tendo como base o pensamento de Scott (1990) salientamos que a questão de gênero está
interligada e direciona as práticas e símbolos presentes na sociedade. Na obra ―Os papéis
sexuais e a escola‖ de Sara Delamont (1985) a mesma afirma que é na escola onde os
estereótipos de gênero são reforçados, fazendo com que os processos de socialização sejam
distintos entre meninas e meninos. Nesse cenário, observamos que nas salas infantil 1, 2 e
maternal B as professoras não interferem nas brincadeiras, entretanto, as crianças escolhem os
brinquedos e estas preferencialmente escolhem bonecas para meninas e carrinhos para meninos.
OBSERVAÇÃO DAS BRINCADEIRAS
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Fonte: Dados de pesquisa (2017).

No maternal que recebe crianças de até dois anos, ao contrário das outras turmas a
professora implica na escolha dos alunos, destinando brinquedos que seriam para meninas ou
meninos, para exemplificar em uma das observações um garoto disputa com outra menina uma
boneca e a professora interfere pegando a boneca e falando que era coisa de menina. Em outro
momento, a professora solicitou que meninas completassem o desenho de um menino e os
meninos deveriam completar o desenho de uma menina. Na ocasião, uma discente não
completou a atividade e a professora a perguntou: ―você é menina ou menino?‖ A estudante
respondeu: ―Sou menino.‖ Então, a professora a corrigiu, dizendo que ela era uma garota e fez a
turma enfatizar tal informação contribuindo assim com a idéia de que é na escola que esses
estereótipos de gênero são reforçados e propagados.
No que tange a questão da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, a
escola não tem acessibilidade para deficientes físicos que usem cadeira de rodas e não possuem
alunos com diagnóstico de deficiência, transtornos ou altas habilidades. Compreender a
educação especial dentro do ambiente escolar é transformar a escola em um lugar para todos/as,
favorecendo a diversidade, bem como, reconhecendo os diferentes tempos e modos de
aprendizagem, o que exige da escola múltiplas estratégias. Com a inclusão, às diferenças não
são vistas como problema, mas como uma potencialidade. Não é necessário que a escola apenas
receba a matrícula de alunos com necessidade especiais é preciso que ofereça condições do
projeto pedagógico inclusivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao observar as práticas pedagógicas da creche é evidente que há falta de materiais
didáticos que especifiquem as diversidades e as diferenças, bem como, uma maior
representatividade da cultura dos educandos no espaço escolar. No que se refere às práticas
pedagógicas dos professores fica também notório a ausência de momentos que proporcionem a
visibilidade das diferenças presentes, sejam elas referentes à raça, gênero, religião e educação
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inclusiva. Diante disso, propõe-se que a escola desenvolva práticas que os professores assistam
ao docente de acordo com suas necessidades especificas, a fim de alcançar o objetivo da
docência que é proporcionar uma educação para todos/as nas suas singularidades, respeitando a
sua cultura e valorizando as diferenças.
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INTRODUÇÃO
A instituição de ensino, tendo como base a formação educacional de cada indivíduo não pode
se privar de debates e práticas conciliadas com a garantia dos direitos humanos. Sendo assim a
escola só conseguirá cumprir um bom papel educacional se tiver uma boa participação e
formação de conceitos educacionais para uma boa integralidade de cada estudante da
instituição. Utilizando-se desse artigo, reconhece a importância da qualidade de educação para
todos/as. realizando assim, uma boa observação relacionada a diversas temáticas (gênero,
raça, religião e inclusão) numa escola de ensino público de educação infantil no município de
Garanhuns, com principal objetivo de analisar como são tratadas em sala de aula às questões
relacionadas com a diferença. Afirmando então que essas temáticas relacionadas a direitos
humanos e educação escolar estão ligadas a processos políticos e históricos. Ressaltando então
que estes assuntos incluídos nos direitos humanos têm como finalidade a formação da
personalidade humana e adquirindo de liberdades fundamentais ao homem. A educação para
alcançar a perspectiva de uma cidadania formada por direitos e deveres sociais realizados deve
ter como objetivo a formação de cidadãos participantes, onde possam opinar em decisões
governamentais da sociedade, exigindo e realizando deveres e ações sociais baseados na
formação educacional do cidadão.

METODOLOGIA
Diante do que foi observado em meio a uma pesquisa qualitativa de valor etnográfico, foi observado
quinze horas de observação junto a fotografias, utilizadas como registro, em uma turma do pré-escolar
II (faixa etária entre 4 e 5 anos), em uma creche pública da cidade de Garanhuns. A creche se encontra
com 4 salas, contato com 4 turmas que funcionam nos dois horários, junto a 7 professoras, na mesma a
1 banheiro (os mesmos funcionam para o maternal e para o infantil II) uma brinquedoteca, um
pequeno parque, secretaria onde s posiciona a direção e a cozinha junto a sala dos professores. Na sala
de observação 11 alunos, sendo maioria meninas.

RESULTADO E DISCUSSÕES
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Diante dos fatos observados e registrados em sala de aula durante o processo de intervenção, as
diversas formas de diversidade de cada aluno, mas, a mesma poderia dar mais ênfase as
questões raciais, privilegiando os alunos(as) negros(as) ali presentes, dando uma ―cara‖ as
crianças, representando-as de forma plural e como estudantes que participam. Assim, a pesquisa
que foi feita, nos ajuda a ter uma visão mais ampla de como é feita a representação negra no
âmbito escolar, mesmo não tendo essa figura representativa no espaço, mas que deveria ter, por
inúmeros fatores que ajudam de certa forma a esta criança não se sentir representada em um
livro infantil, sendo um personagem principal.
Diversidade Religiosa
A observação em relação a diversidade religiosa na escolha escolhida mostrou
que, ainda existe uma prática muito forte de inclinação a apenas um segmento religioso.
Logo de início, fica bem perceptível pois, na sala da gestão podemos observar
algumas representações religiosas que dão espaço apenas a uma linha religiosa em
especifico e, em um diálogo coma gestão, nos foi afirmada que a escola ensina, é baseada
e, não abre mão dos valores e conceito ético e moral do cristianismo.
Na hora da chegada as crianças vão direto para as salas, mas o entrarem o
primeiro momento de acolhida é com uma oração. Durante as refeições também é sempre
feita uma oração antes de começarem a comer.
IMAGEM 1: DIVERSIDADE RELIGIOSA

FONTE 1: DADOS DA PESQUISA

Diversidade Racial
Observado os aspectos existentes dentro do espaço escolar, e do que se trata dentro do mesmo
ambiente, todos os estudantes inseridos no referido espaço são de cores diferentes, porém a
mesma escola não oferece uma representação negra para os estudantes ali inseridos, além da
falta de livros que representa esta identidade negra, não se encontra fantoches, ou até mesmo
outras indicações para as crianças . Como cita Gomes:
Assim, a identidade vista de uma forma mais ampla e genérica é invocada quando ―um
grupo reivindica uma maior visibilidade social face ao apagamento a que foi,
historicamente, submetido‖ (NOVAES,1993: 25
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Diversidade de gênero
A partir da proposta de observação da disciplina de Educação e diversidade, para
em uma escola pública com crianças com faixa etária de 2 à 5 anos (Educação Infantil),
ser observado como professores(as) estão lidando em sala de aula com os aspectos
relacionados ao gênero nas escolas e o comportamento das crianças em relação também a esses
aspectos em sua rotina escolar, pudemos observar que, as ianças já trazem
consigo do âmbito familiar muitas práticas que reforçam a barreira entre os gêneros.
Na hora de desenhar, de pintar as meninas, por uma construção que já antecede
a escola sempre preferem as cores mais claras, e a cor rosa em específico. Enquanto, que
os meninos preferem as cores mais escuras e a cor preta em específico.
Em relação, a distribuição dos(as) estudantes em sala percebemos que não ocorre
agrupamento das crianças por sexo e também, em relação as cores das mesas e cadeiras
não é determinado cores especificas para meninos e meninas.
A escola possui apenas um banheiro a saída é permitida apenas um de cada vez,
não havendo assim, distinção entre o banheiro de meninos e meninas.
Durante as brincadeiras a professora faz brincadeiras que buscam integrar todas
as crianças, porém, quando os(as) estudantes solicitam brincar com brinquedos, a
professora na hora da distribuição entrega carrinhos aos meninos e bonecas as meninas.
Na esfera do comportamento, existe um reforço por parte da professora de
que as meninas são mais calmas, enquanto que, os meninos são mais agitados.
- As meninas geralmente são mais calmas, os meninos já são mais agitados, mas
se for parar para analisar bem todos eles são agitados. (Professora)
As meninas são sempre estimuladas a manterem-se mais quietas,
―comportadas‖, pois são mocinhas, enquanto que o comportamento dos meninos, apesar
de haver uma estimulação para um melhor ―comportamento‖ é visto como natural ao
sexo.
―Ao contrário de ―ideologias‖ ou ―doutrinas‖, sustentadas por
crenças ou fé, o conceito de gênero está baseado em parâmetros
científicos de produção de saberes sobre o mundo e busca
identificar processos históricos e culturais que classificam as
pessoas a partir de uma relação sobre o que é entendido como
feminino e masculino. ‖ (BUENO, VIEIRA, MACHADO,
LEWIN, 2015).

Educação inclusiva
A partir dos fatos que foram vistos e observados, em inúmeros fatores a educação inclusiva é
um ponto de partida que atrela sentido e valores a crianças que começam sua jornada estudantil,
porém, o preconceito e a falta de infraestrutura muda muito a vida de crianças deficientes.
De acordo com Adorno (1995), citado por Sekkel e Matos (pag;2)
a frieza se tornou um traço básico da constituição humana em nossa sociedade, o que o
levou a destacar a 7
importância da educação na primeiramente infância como forma de fortalecer a
identificação entre as pessoas.
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Visto que, apesar da forma que as crianças são, em vários aspectos presentes no âmbito escolar,
as mesmas fazem com que esse espaço se torne preconceituoso para os colegas que comportam
necessidades especiais.
A abertura à experiência com o outro só é possível a partir do reconhecimento e aceitação das
próprias características e limitações, evitando assim a projeção destas no outro (Sekkel e Matos
2013).
Atrelado a esse campo, a escola deve oferecer acompanhamento tanto dentro e fora do espaço
escolar, pois essa criança merece um ―apoio‖ para uma melhor evolução, tanto psicológica,
emocional, Cultural e tantos outros aspectos que giram em torno dessa criança .

Considerações finais
Diante dos fatos observados e registrados em sala de aula durante o processo de
intervenção, as diversas formas de diversidade de cada aluno, mas, a mesma poderia dar
mais ênfase as questões raciais, privilegiando os alunos(as) negros(as) ali presentes, dando
uma ―cara‖ as crianças, representando-às de forma plural e como estudantes que
participam.
Assim, a pesquisa que foi feita, nos ajuda a ter uma visão mais ampla de como é feita a
representação negra no âmbito escolar, mesmo não tendo essa figura representativa no
espaço mas que deveria ter, por inúmeros fatores que ajudam de certa forma a esta criança
não se sentir representada em um livro infantil, sendo um personagem principal .
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INTRODUÇÃO
É a responsabilidade da política educacional infantil, trabalhar de forma clara e abrangente
a diversidade racial na primeira fase de aprendizagem das crianças, para que desde cedo, haja a
valorização da igualdade racial.
Existem inúmeros métodos de se elaborarem práticas pedagógicas, que sejam promotoras
de igualdade no âmbito educacional infantil, mas, para que a promoção da igualdade racial
ocorra é necessário que exista um aprofundamento nessa temática, a fim de conhecer as
dificuldades existentes e poder interferir de forma positiva nesse meio.
Devido a grande falta de informação, sobre os processos pelos quais as crianças conseguem
perceber, as diferenças raciais, é que inadequadamente, conceitos de descriminação, pré –
conceitos e racismo ganhar espaço; para a formação de indivíduos aptos a conviver
naturalmente com a diversidade humana e comprometidos com a igualdade, é necessário que,
além de práticas pedagógicas voltadas a essa questão, um comportamento ético dos
profissionais, funcionários, da família.
Enfim, de todas que estão no entorno da educação infantil, pois, são os primeiros a serem
tidos como exemplo do que ensinam.
Neste trabalho serão apresentados, os resultados obtidos por meio de observações e
registros fotográficos (na turma de Jardim III, com crianças de dois à três anos, no mês de
outubro referentes aos aspectos que compõem a diversidade étnico-racial e que se encontram
presentes no âmbito da Educação Infantil, procurando assim, descobrir se há
no espaço escolar elementos que contemple a diversidade racial das nossas crianças e do nosso
povo. Tais atividades de pesquisa e extensão, foram realizadas com intenção de compor o
projeto ― Por uma Educação intercultural desde a Educação Infantil‖, a fim de promover esse
tipo de educação desde os primeiros anos de estudo da criança.
No âmbito das políticas públicas, o ideário do multiculturalismo se disseminou também
nos países menos desenvolvidos, como os latino-americanos. A política multicultural se
expressou na formalização de uma agenda de compromissos a ser implementada pelo Estado
como garantia à igualdade formal. Nessa agenda política, a escola aparece como lócus
privilegiado, assumindo um papel primordial no combate à exclusão, à marginalização e à
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discriminação contra minorias. Recai sobre ela a responsabilidade de promover práticas
inclusivas de respeito e de valorização da diversidade (CARVALHO ; FAUSTINO, 2010, p.9).
METODOLOGIA
O espeço escolar, escolhido para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e
extensão, foi a Creche Municipal Maria dos Santos Ferreira, que tem como gestora, a senhora
Rosa Amália Felix Marques, e vice-gestora, a senhora Irani Benvinda da Silva Neves.
Com duzentos e quarenta e seis estudantes matriculados, a instituição possui treze salas
de aula, treze turmas, funcionando no período da manhã e da tarde, sendo cinco delas em
horário integral (todas as do horário integral, tem televisores e aparelhos de dvd em suas salas);
tem nove banheiros, distribuídos da seguinte forma: as cinco turmas integrais, possuem um
banheiro em cada uma de suas salas; dois banheiros para as oito turmas restantes; e dois
banheiros para os funcionários. Apresenta um grande pátio, com um pequeno palco para as
apresentações escolares, um parquinho para as crianças, que brincam no mesmo em horários
diferentes e acompanhadas, por causa da diferença de idade existente entre elas; uma pequena
horta.
Além do que já foi citado, também há, uma cozinha, uma secretaria, uma sala para os
professores e uma sala de leitura. A creche apresenta um total de sessenta e dois funcionários,
sendo treze, professores, acompanhados de um auxiliar, cada; quatro faxineiros, quatro
cozinheiras, quatro auxiliares de serviços educacionais, duas auxiliares administrativas, uma
gestora e uma vice-gestora (que já foram citadas), e é localizada no município de Lagoa do
Ouro, Pernambuco.
Foram feitas observações e registros fotográficos da turma escolhida (Jardim III, com
crianças de 2 à 3 anos de idade ) , a metodologia observou os resultados do projeto ―Por uma
Educação intercultural desde a Educação Infantil ‘‘.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante das observações feitas, ao conhecer e observar o espaço escolar, murais, demais
imagens espalhadas, brinquedos e livros de literatura infantil, possível perceber que esses
artefatos apresentam elementos que contemplam a diversidade racial das nossas crianças, e
também do nosso povo.
De modo geral, os resultados obtidos, foram satisfatório, já que por meio da educação,
visam a formação de cidadãos preparados e abertos para lidar com a diversidade, ocorre que se
justifica pela manterem contato com a mesma desde de sua iniciação no campo da
aprendizagem.

IMAGEM 1 : Livros ( Troca-troca e Menino Poti ).
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FONTE: Dados da pesquisa.
Registros de imagens espalhadas pelo espaço escolar e de livros de literatura infantil,
contendo elementos que comtemplam a diversidade racial que estão inseridas no campo escolar.
IMAGENS 3 : Decoração meio de anjos , um negro e o outro branco.

FONTE: Dados de pesquisa.
CONCLUSÃO
A realização dessa atividade de pesquisa e extensão do projeto ―Por uma Educação
intercultural desde a Educação Infantil‘‘ mostrou que existe uma tamanha necessidade em se
promover práticas e métodos de ensino que visem a construção de hábitos e costumes
acolhedores do diferente , sem fazer distinção dos mesmos , busca através da educação que
nossas crianças desde pequenas tenham contato com tudo e com todos, visando assim , a
formação de futuros homens e mulheres de mentes abertas compreensíveis adeptos do diálogo ,
a fim de que as ações pré-conceituosa e de desrespeito ainda existentes , se tornem cada vez
mais escassas , até que deixem de existir por completo.
REFERÊNCIAS
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INTRODUÇÃO
O termo pedagogias culturais, começou a ser usado no Brasil há pouco mais de duas
décadas, vinculado aos Estudos Culturais. Nesse contexto, os pesquisadores Elizabeth Ellsworth
(2005), Henry Giroux (2008), David Trend (1992), o casal Shirley Steinberg e Joe Kincheloe
(2004) elucidam do que estamos falando. Para Ellsworth (2005) o ensino e a aprendizagem não
são desenvolvidos somente no ambiente escolar. Segundo a autora, diferentes espaços
possibilitam a aprendizagem. Desde ouvir uma música, visitar um museu, inclusive também
através de ferramentas midiáticas os variados espaços culturais são lugares de aprendizagem.
Assim, ela nos apresenta a mídia, os museus e a arquitetura como disparadores de uma
pedagogia que produz efeitos na construção do self. Nesse contexto, a pedagogia desses lugares
nos impulsiona deslocamentos, sensações e efeitos que fazem com que os nossos corpos e
mentes aprendam sobre nós e os outros.
Para Giroux(1995) os artefatos culturais, tanto podem reforçar os estereótipos de gênero
e raça, bem como, podem ofertar elementos para que através de uma pedagogia crítica, essas
narrativas sejam colocadas sob suspeita e reescritas. Trend (1992) levanta variados argumentos
para a partir da centralidade da cultura e da sua compreensão sobre a expansão da pedagogia
para múltiplos espaços, para destacar o papel da pedagogia ―como um instrumento através do
qual as pessoas se localizam, analisam seus ambientes e formulam planos para o futuro‖
(TREND, 1992, p. 7). Dessa maneira, ele introduz o conceito de pedagogias culturais para tratar
de questões que se referem a questões que articulam a arte e a educação.
Nesse contexto, nos propomos, nessa pesquisa a analisar uma campanha publicitária que
tem como elemento norteador a questão da diferença e como ela tem sido apresentada a luz do
pensamento decolonial. Assim, selecionamos a propaganda da Vivo ―Planos Família 4G+‖ que
traz a composição de uma família que adota uma criança para o cerne da sua discussão. Dessa
maneira, trazemos também como objetivos específicos: analisar as concepções de diferença
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presentes nas campanhas publicitárias selecionadas; evidenciar como a questão das diferenças é
tratada nessas campanhas publicitárias; e, refletir sobre a questão da diferença nas campanhas
publicitárias à luz do pensamento decolonial e das aprendizagens proporcionadas pelas
pedagogias culturais.

METODOLOGIA
A propaganda selecionada foi criada pela DPZ&T

e faz parte da campanha

publicitária do posicionamento “Viva Menos do Mesmo” veiculada em setembro desse ano.
Os filmes para TV abordam mais dois diferentes núcleos familiares. Nesse artigo,
abordaremos a propaganda Novo irmão que tem 1’ e que está disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=2iZoBWsaR3I. Para a análise dividimos as cenas
fizemos as suas descrições. Abaixo, destacamos as principais cenas para análise:
IMAGENS DA PROPAGANDA

O comercial tem sua abertura com a imagem que apresenta um homem
em um corredor usando o celular para enviar uma mensagem. O corredor
elemento esse que constitui a cena dá a ideia de um corredor de um
hospital, ou maternidade.

Nas imagens em sequência, temas a imagem de uma conversa de texto
pelo aplicativo de celular mostrando o que estava sendo escrito na cena
anterior pelo suposto pai.
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As cenas a seguir evidenciam a ansiedade do garoto que espera por algo.

Na imagem acima o garoto retorna a parte interna da casa e começa a
desenhar sobre uma cartolina, gerando a expectativa de que está fazendo
um cartaz. O avô filma a cena.

O vídeo gravado pelo avô é enviado a um celular que é destinado a mãe
do menino; Ao recebe-lo, ela olha pra alguém que está ao seu lado com
expressão facial de satisfação e alegria.

O menino que aguarda ansioso, vê um carro chegando em sua casa. Ele
abre a porta da casa em companhia do avô e recebe alguém. A
propaganda mostra um novo menino acompanhado de uma mulher e de
um homem, ou seja, o novo irmão. Nesse momento, a propaganda remete
o cliente a uma família constituída por filho adotivo. Também é nesse
momento que a trilha sonora ―Saber amar‖ do Paralamas do Sucesso
começa a embalar o encontro dos dois irmãos.

Para finalizar, todos se apresentam na sala da casa e nessa cena, a Vivo
lança a mensagem ―VIVA MAIS A NOVAS FAMÍLIAS‖.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=2iZoBWsaR3I

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Se podemos afirmar que as pedagogias culturais produzem efeitos na nossa forma de ver,
ser e conviver, aprendemos com a propaganda de Vivo que se propõe a vender um plano de
internet para a família que precisamos romper com a ideia de família ainda hoje apresentada nos
comerciais compostas por pai, mãe e filhos biológicos. A propaganda nos faz repensar sobre o
nosso conceito de família adotiva, pois a adoção num determinado momento histórico já foi
considerada um desvio a norma que estabelecia filhos só a partir da filiação genética e
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consanguínea. Na atualidade, a adoção é compreendida como uma possibilidade de se constituir
uma família fincada nos vínculos afetivos.
Nesse contexto, a referida propaganda traz uma nova criança para uma família que já
aparenta ter filhos consanguíneos, um menino. Ela adota mais um menino, negro, de idade entre
8 a 10 anos. Dessa maneira, coloca em pauta os dados do cadastro de adoção que apresentam
índices estatísticos que correspondem ao contrário do que a propaganda traz no seu bojo. Como
podemos vê abaixo.

Fonte: Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Relatório gerado
no dia 11 de agosto de 2017.

Nesse cenário proposto pela propaganda da Vivo, somos convocados a repensar sobre
como as famílias se constituem e que aspectos que até então, são considerados negativos no que
se refere a adoção são valorizados. Logo, recebemos um convite de deslocamento das nossas
verdades e podemos atentar para as múltiplas faces do preconceito velado que envolve o
processo de adoção de crianças no nosso país.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pedagogias culturais cumprem um importante papel na contemporaneidade, pois
sabemos que a cultura, em seus diversos espaços de circulação, além de produzir conhecimentos,
atua na regulação e na formação e perpetuação de ideias. Assim, ao sermos expostos a proposições
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decoloniais que nos obrigam a pensar o modelo hegemônico de família, a propaganda nos possibilita
tensionamentos das nossas percepções de mundo, dos nossos preconceitos. Logo, as pedagogias
culturais, representam uma das muitas possibilidades de lançarmos os nossos olhares para as
perspectivas educativas informais na era da globalização, bem como, nos possibilita uma importante
ferramenta na formação dos professores. Dessa forma, somos salutarmente convidados através do
slogan ―Viva Menos do Mesmo” a nos reposicionar frente às diferenças, a repensar a concepção

de família que ainda está tão fortemente arraigada no nosso imaginário.
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INTRODUÇÃO
As relações estabelecidas cotidianamente no contexto escolar são de grande importância
para a vida das crianças por serem significativas, porém muitas dessas relações precisam ser
repensadas. A partir desta reflexão, foram feitas observações do conjunto de atividades de rotina
escolar sobre as práticas relacionadas com a diversidade e a diferença na Educação Infantil,
vivenciadas no dia-a-dia de uma creche, desta forma foram feitas analises relacionadas a
diversidade de gênero, racial, religiosa e educação inclusiva estabelecidas neste contexto.
Trabalhar a diversidade muitas vezes não é uma tarefa fácil, isso porque envolve
diversas questões que afligem constantemente a vida de muitos cidadãos no Brasil, Racismo,
preconceito e discriminação são estigmas que estão arraigadas na sociedade e é uma tarefa árdua
de se desconstruir. A escola é um espaço destinado à interação e humanização das crianças,
essencial no processo de construção da identidade, porem também pode ser um espaço onde as
relações de discriminação e preconceito podem aparecer, o espaço escolar tem o poder de
valorizar, segregar ou mesmo discriminar, dependendo de sua forma de educar.
Diante dessas questões, este estudo tem como objetivo apresentar conceitos básicos
sobre a diversidade, valorizando e reconhecendo a sua necessidade nos diversos segmentos
sociais, discutindo as diferenças e auxiliando na compreensão e na propagação do respeito a
diversidade racial, religiosa e de gênero e estabelecendo a inclusão, e assim, desenvolver
práticas educativas visando novas possibilidades de aprendizagem.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada através do método observacional em equipe. Foi observada uma
creche municipal na cidade das Correntes em Pernambuco, no intuito de observar as
diversidades: racial, religiosa, inclusiva e de gênero, no âmbito escolar. Os objetos da pesquisa
foram os alunos com faixa etária ente 1 ano e meio e 4 anos, professores e profissionais da área
que possuem uma faixa etária ente 25 e 50 anos e a estrutura do prédio.
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A equipe observou a creche durante 5 dias, observando desde a chegada até a saída dos
alunos. Observou-se o comportamento de todos os indivíduos do local perante as diversidades
citadas acima.
Os dados foram obtidos através de diferentes pontos de vista observacional dos
componentes da equipe, todos observaram ao mesmo tempo, os dados foram discutidos entre a
equipe para que não houvesse distorções nos dados coletados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As observações realizadas sobre diversidade: racial, de gênero, religiosa e educação
inclusiva, em sua maioria apresentaram problemas.


Racial: não há nenhum tipo de representação explícita em murais ou imagens que contemplem
a diversidade racial das crianças. Não há brinquedos que represente a diversidade racial. Há
alguns livros com personagens negros, porém são poucos

com personagens que nunca

representam papel principal, como merecedores de destaque. Não há nenhum DVD que
enfatize a diversidade racial.

Diversidade

Racial

encontrada

escola.

na Livro Vira Bicho encontrado na biblioteca da
escola.

Foto: dados da pesquisa (2017)



Foto: dados da pesquisa (2017).

Gênero: As crianças geralmente ficam juntas, porém uma das professoras separam meninos de
meninas alegando que essas crianças podem querer reproduzir cenas que veem em casa na TV.
Os professores determinam brincadeiras diferentes para os meninos e para as meninas, mas as
vezes eles acabam brincando juntos, não há distinção de cores para coisas de meninos e coisas
de meninas. Há um livro que é visto em sala de aula que as meninas são tidas como inferiores
aos meninos.

Criança sentadas juntas em sala de aula.

Livro Meninos de Verdade encontrado na
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biblioteca da escola.

Foto: dados da pesquisa (2017).


Foto: dados da pesquisa (2017).

Religião:
Não há nenhum tipo de representação religiosa nos murais ou em qualquer outro local no
espaço escolar. É feita uma oração de agradecimento com as crianças todas as manhãs. As
criança geralmente assistem DVD’s Religiosos que relatam histórias bíblicas e também assistem
DVD’s de cantores evangélicos como Aline Barros.

Livros bíblicos encontrados na biblioteca DVD evangélico encontrado em sala de aula.
da escola.

Foto: dados da pesquisa (2017).



Foto: dados da pesquisa (2017).

Educação Inclusiva: Não há alunos com deficiência física na escola pesquisada, porém ela
possui banheiros próprio para essas crianças, mas nos mesmos não há barras. Existe rampa na
escola mas não em todos os ambientes necessários. O segundo pátio não possui acessibilidade
para crianças com dificuldades de locomoção, apenas o primeiro

Entrada da escola.

Entrada
(interior).

da

escola Primeiro e segundo Banheiro
pátio da escola.

deficiente físico.

de
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Foto:

dados

pesquisa (2017).

da Foto:

dados

pesquisa (2017).

da Foto:

dados

pesquisa (2017).

da Foto:

dados

da

pesquisa (2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
A educação é um direito comum à todos, garantindo o pleno desenvolvimento,
qualificação e o exercício da cidadania. A realidade educacional contemporânea coloca a escola
como palco da diversidade, pois é ali que se encontram alunos de diversos grupos, culturas,
crenças e cores. A diferença entre os grupos é notável e o trabalho pedagógico precisa voltar-se
para essas diferenças, viabilizando e garantindo o direito de educação igualitária para todos.
Assim, a pesquisa buscou compreender como são trabalhadas as diversidades
religiosas, raciais e de gênero e também a educação inclusiva no contexto escolar. Através das
observações foi possível identificar que há algumas falhas no processo de valorização dessas
diversidades nas práticas pedagógicas.
Torna-se imprescindível na formação de educadores desenvolverem práticas que
permita articular o respeito às diferenças, utilizando estratégias ativas, participativas e de
construção coletiva que favoreçam uma aprendizagem voltada para as diversidades. Esse é o
caminho a trilhar para a construção de uma escola justa e democrática, que ajude a formar
cidadãos capazes de respeitar e se preocupar com os outros.
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INTRODUÇÃO
As pesquisas que se constituem no campo educacional, em geral, são propostas dentro
das instituições escolares, em decorrência da legitimidade da escola como espaço privilegiado
de formação. Entretanto, os Estudos Culturais nos abrem novas possibilidades nos ajudando a
compreender que ―locais pedagógicos são aqueles onde o poder se organiza e se exerce tais
como bibliotecas, TV, filmes, jornais, revistas, brinquedos, anúncios, videogames, livros,
esportes [...]‖ (STEINBERG, 1997, p.102). Para Giroux e McLaren (1995, p.144), ―existe
pedagogia em qualquer lugar em que o conhecimento é produzido, em qualquer lugar em que
existe a possibilidade de traduzir a experiência e construir verdades‖.
Márcia Figueira (2003) afirma que as pedagogias culturais na atualidade nos ensinam a
ter comportamentos, hábitos, bem como, valores e posturas adequadas, usando para obter tais
resultados diferentes artefatos como: o cinema, a televisão, as revistas, a moda, a música, a
literatura e também a publicidade. Fischer (1997) também explicita que a mídia não é apenas
veiculadora de saberes, mas também produtora de saberes e de formas especializadas de
comunicar e de formar sujeitos, afirmando então, o papel pedagógico da mídia. Santos (2011)
evidencia que as revistas e os jornais funcionam no sentido de reforçar ou contestar algumas
‗verdades‘ sobre o mundo. Para Costa e Andrade (2015) a educação e comunicação atuando em
sintonia, na mesma direção, pois as pesquisas demonstram que as pedagogias culturais
praticadas por artefatos midiáticos são, certamente, poderosos modos de educar, de formar
sujeitos sob medida para as sociedades capitalistas contemporâneas.
Assim, o estudo que ora se apresenta considera esses argumentos supracitados para
analisar a propaganda da Vivo ―Planos Família 4G+‖ que traz a composição de uma família que
apresenta como principal mensagem a valorização das diferenças, trazendo uma família
homoafetiva com filha, perguntando: como a questão da diferença é tratada nessa campanha
publicitária? Ela coaduna como a perspectiva intercultural? Ela está contribuindo para a
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decolonização? Dessa maneira, o nosso objetivo principal nessa pesquisa é analisar essa
campanha publicitária que tem como elemento norteador a questão da diferença de gênero e
como ela tem sido apresentada a luz do pensamento decolonial e como objetivos específicos:
analisar as concepções de diferença presentes nas campanhas publicitárias selecionadas;
evidenciar como a questão das diferenças é tratada nessas campanhas publicitárias; e, refletir
sobre a questão da diferença nas campanhas publicitárias à luz do pensamento decolonial e das
aprendizagens proporcionadas pelas pedagogias culturais.

METODOLOGIA
A propaganda selecionada foi criada pela DPZ&T e faz parte da campanha
publicitária do posicionamento “Viva Menos do Mesmo” veiculada em setembro desse ano.
Os filmes para TV abordam mais dois diferentes núcleos familiares. Nesse artigo,
abordaremos a propaganda “Planos Família 4G+ - Natação” e que está disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=917GaYhj_fs. Para a análise dividimos as cenas e
fizemos as suas descrições. Abaixo, destacamos as principais cenas para análise:
IMAGENS DA PROPAGANDA

Em umas das primeiras cenas do filme é mostrado um homem
incentivando a menina que está prestes a iniciar uma competição de
natação.

A garota inicia a competição.

Em seguida, é revelado um outro homem conversando com a menina e
mostrando no celular um óculos de natação.

E enquanto nada relembra momentos de convívio com esses homens
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A garota vence a competição!

Os homens que a incentivaram comemoram!

Ela vai ao encontro dos pais para comemorar a vitória. Na cena,
temos a ideia de que seus pais são o casal heterossexual que vem na
sua direção.

A criança passa pelo casal heterossexual e abraça os seus dois pais. Os dois
homens que a ajudaram durante todo o caminho até a vitória, compõe um
homoafetivo com uma filha.

Por fim, aparece a mensagem ―Viva mais as novas famílias. E menos os mesmos planos.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=917GaYhj_fs

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através do conceito de pedagogias culturais estabelecemos novos focos de análise para o
campo educacional. Ao analisar a propaganda proposta nos colocamos frente a uma discussão
extremamente contemporânea. Dessa maneira, a campanha publicitária da Vivo apresenta uma
família homoafetiva com uma filha fazendo-os pensar sobre a família e as questões de gênero.
Nesse contexto, cabe esclarecer que nessa pesquisa partimos do conceito de gênero em
consonância com Louro (1997), Auad (2006), Oliveira; Felipe (2016) e Finco (2010) que o
conceituam como sendo uma construção social. Nesse contexto, homens e mulheres vão se
moldando e adquirindo sua identidade dependendo do lugar e da época em que vivem e
recorremos à utilização do conceito de diferença, pois ela tem sido associada, sobretudo, às
relações de poder e autoridade que geram desigualdades, (SILVA, 2015). Dessa maneira,
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também cabe esclarecer que sexo (biológico), identidade de gênero (como a pessoa se vê,
podendo ser cisgênero, transgênero ou não se identificar com nenhum dos dois) e orientação
sexual (é o que a pessoa sente por outra; podendo ser homossexual, heterossexual, bissexual,
pansexual, etc) são compreendidas, nesse estudo, coisas distintas.
Assim, a propaganda levanta questões importantes, nos colocando frente a um casal
homossexual, vivendo uma relação homoafetiva e com filha. A união homoafetiva é uma
realidade no Brasil desde 2011, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou a união
homossexual à heterossexual. Em 2014 entrou em vigor a Resolução nº 175 do Conselho
Nacional de Justiça, que impede os cartórios brasileiros de se recusarem a converter uniões
estáveis homoafetivas em casamento civil. Desde então, o crescimento desse registro ocorre a
cada ano. Mais de 8,5 mil casamentos gays já foram registrados desde que a Resolução entrou
em vigor de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016).
Em consonância com essa perspectiva, a adoção por homossexuais foi reconhecida após
a ministra Cármen Lúcia (STF), negar recurso do Ministério Público do Paraná e manter decisão
que autorizou a adoção de crianças por um casal homoafetivo. Na decisão, a ministra
argumentou que o conceito de família não pode ser restrito por se tratar de casais
homoafetivos. A decisão foi publicada em 17 de março de 2015.
Tais decisões incidem diretamente na nossa forma de vê e conceber a família, fazendo
toda a sociedade brasileira repensar o que é a família e qual o seu papel ao apresentar uma
família feliz, onde a criança se sente segura e amada ao lado de dois pais. Dessa maneira, a
propaganda repercute na nossa maneira de encarar a diferença, provocando efeitos na
construção do self e da alteridade. Logo, compreendemos que a propaganda veiculada pela
empresa Vivo para vender serviços de internet para a família, reconhece a constituição dessas
novas famílias, bem como, as possibilidades dela como consumidora do seu produto. Ao mesmo
tempo em que nos desloca dos nossos preconceitos e estereótipos nos permitindo avançar na
contemplação da diversidade. Dessa maneira, aprendemos por meio de pedagogias culturais
decoloniais a conhecer, conviver e respeitar a singularidade de cada família e de cada relação
amorosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao possibilitarmos os estudos das pedagogias culturais, nos confrontamos com artefatos
que nos ajudam a nos tornar sujeitos de determinados valores. Assim, por meio das assertivas
produzidas pela propaganda da campanha publicitária do posicionamento ―Viva Menos do
Mesmo‖ veiculada em setembro desse ano, ―Planos Família 4G+ - Natação‖, podemos repensar
a nossa relação frente a esse casal homoafetrivo na nossa sociedade pensado e visto como o
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―outro‖. Ao permitir a essa família aa propaganda uma apresentação respeitosa, fincada na
valorização das diferenças, busca-se a produção da constituição de uma sociedade mais justa e
plural. Logo, mais humana. Dessa maneira, a campanha da Vivo, nos faz um importante convite
em tempos sombrios de violência e intolerância: Viva mais as novas famílias e menos os
mesmos planos!!
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INTRODUÇÃO
As atividades aqui relatadas surgiram a partir de uma conversa realizada por nós com a
gestora, coordenadora do campo de estágio e com a professora regente de uma turma do 5º ano
do Ensino Fundamental de uma escola municipal localizada na zona urbana de Correntes-PE.
Foi realizado um levantamento acerca dos problemas enfrentados pela turma citada
anteriormente, para que, diante dos mesmos, fosse possível elaborar e executar um projeto de
intervenção em cumprimento da carga horária da disciplina de Estágio Supervisionado I, do
curso de Pedagogia, do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica –
PARFOR da Universidade de Pernambuco. Através das informações obtidas nesse momento,
sobre a real situação da turma, entre elas, nos chamou a atenção o fato de a docente afirmar que
seus estudantes não tinham interesse algum pela leitura. Somado a isso, a docente se mostrava
desmotivada, a ponto de dizer que não tinha mais prazer em preparar aulas que exigissem dos
estudantes o ato da leitura, pois a mesma percebia que alguns deles liam simplesmente por
obrigação, enquanto outros nem por isso. Percebeu-se, assim, a necessidade de uma intervenção,
a fim de desenvolver nos estudantes hábito de leitura com o uso da poesia como meio facilitador
para tal processo.
Adotou-se uma perspectiva de reflexão sobre o trabalho com a leitura visando despertar,
nos estudantes, o prazer em ler, valorizando uma prática docente que permita a construção desse
hábito sem imposição, evitando o desencanto e atividades exaustivas. Isto é, defendendo a
leitura como fonte de entretenimento, o que demanda uma abordagem da temática sob uma
metodologia inovadora, motivadora de leitores autônomos. Pois, consideramos que: ―Ninguém
lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do objeto da curiosidade a forma
crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo de
conhecer em que se acha‖ (FREIRE, 2001, p. 261). A partir disso, foi decidido o tema gerador
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do nosso projeto de intervenção e, dada a aprovação da equipe do campo de estágio, foi feita sua
elaboração para posterior execução.
Santos (2000) indica que a apresentação de textos literários como obrigatórios é a melhor
forma de levar os estudantes os detestarem. Assim, é importante que o hábito de leitura seja
estimulado e não prescrito. Esse projeto teve como propósito utilizar a poesia de Vinícius de
Moraes para desenvolver hábitos de leitura no sentido de reconhecer a beleza dos textos e
argumentar sobre eles, relacionando-os à necessidade do olhar poético sobre a vida. Pode-se
afirmar que se trata de uma proposta de leitura com ênfase para a beleza, o encantamento e o
propósito disto para a visão estética da vida.
Não se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos, justamente
no momento em que as crianças são iniciadas no mundo da escrita. As pessoas
aprendem a gostar de ler quando, de alguma forma, a qualidade de suas vidas melhora
com a leitura (BRASIL, 1997, p. 29).

A importância de desenvolver hábitos de leitura nas crianças justifica-se pela
necessidade de apropriação de instrumentos capazes de ajudá-los a compreender o mundo
letrado de informação: participar, observar, criticar, porém de forma prazerosa, a partir do
encantamento, da visão do que é belo, levando à adoção de um olhar diferenciado pela beleza da
vida. Segundo Darton (1992, p. 218):
A leitura não é simplesmente uma habilidade, mas uma maneira de estabelecer
significado que deve variar de cultura para cultura. É um conjunto de sociais variáveis,
onde todos devem ter acesso, independente da cultura de cada indivíduo.

Tivemos como objetivo geral desenvolver hábitos de leitura a partir do sentimento de
encantamento, da beleza, causado pelo gênero literário poesia. E como objetivos específicos:
estimular o gosto pela leitura através da utilização das poesias de Vinicius de Moraes; articular
os temas inspiradores dos poemas com o contexto social em que os estudantes estão inseridos;
expandir os pensamentos criativos obtendo melhores ideias e conceitos em relação ao seu
cotidiano.

METODOLOGIA
O projeto executado visou desenvolver nos estudantes o prazer pela leitura na
perspectiva de provocar emoção estética (sensibilidade com a beleza) utilizando o gênero
poético através de atividades diversificadas, estabelecendo contato com os poemas e linguagens
artísticas como: desenhos, montagens, teatro, mímica e etc.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Essa proposta teve como enfoque uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental, de uma
escola municipal de Correntes-PE. Através das observações feitas na turma, foram selecionadas
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obras do autor Vinícius de Mores para a construção de um espaço de sensibilização com a turma
envolvida, a partir de uma apresentação em slides de uma poesia e música, a apresentação do
projeto, justificativa da escolha das obras, conversas informais para levantamento dos
conhecimentos prévios dos estudantes diante o tema proposto.
Em um segundo momento, foram distribuídas cópias dos textos poéticos selecionados,
onde foi realizada a leitura dos poemas em voz alta para destacar a postura, a entonação e o
ritmo aos alunos.
Foram organizados trios para o desenvolvimento das atividades de seleção de poemas,
onde os estudantes puderam ler e explorar os textos para, posteriormente, os apresentarem para
os colegas, explicando o porquê da escolha e da interpretação feita. Os trios leram e
interpretaram os textos escolhidos e posteriormente apresentaram para seus colegas,
socializando as informações colhidas sobre os diferentes poemas com a finalidade de que os
demais alunos pudessem estabelecer relação com músicas e filmes favorecendo, assim, a análise
dos textos com autonomia.
Foram propostos, ainda, trabalhos que consistiram em produto final como: desenhos
ilustrativos dos poemas, musicalização de poemas, transformando-os em canção, peça teatral
com temas poéticos, recital e cartazes com bibliografia do autor. Esse produto final foi
socializado em um espaço que foi constituído como culminância do projeto, em ambiente
ornamentado para a exposição desses trabalhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Desta forma, pretendeu-se trabalhar a emoção estética, isto é, a sensibilidade diante da
beleza do estilo do gênero poema e desenvolver a percepção da relação entre temas inspiradores
e a própria vida, o que é muito comum, quando os estudantes tem contato com diferentes
poemas.
Conclui-se que o projeto aqui relatado atingiu as nossas expectativas. Este foi um
momento que proporcionou aos estudantes da turma do 5º ano um contato com poemas de
Vinícius de Moraes e permitiu a realização de atividades lúdicas e dinâmicas, incentivando o
trabalho em equipe. Seria interessante dar continuidade a esse projeto na escola em questão,
explorando, inclusive outros gêneros textuais com esses estudantes, buscando incentivar o
hábito de leitura e o encantamento com essa arte. Destaca-se, assim, o fato de que sendo o
professor o grande facilitador dos processos de ensino e aprendizagem de leitura, é preciso que
este tenha como objetivo principal propor situações de leitura que despertem o interesse dos
estudantes, compreendendo que este incentivo é o estímulo que pode desencadear a motivação.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como tema central a formação da afetividade das crianças, em especial
frente á ausência paterna. Para tanto, tem como objetivo avaliar como se dão os vínculos
afetivos no mundo infantil em ambiente familiar traçando paralelos com a privação da presença
paterna e seus impactos na subjetividade da criança. Também fazer uma análise a partir de uma
perspectiva psicanalítica e uma linha de reflexão sobre os desdobramentos impactados que a
criança pode vivenciar. Busca-se também descrever como a família tem sido considerada a base
primordial para a formação da estrutura subjetiva das crianças, respectivamente na formação de
suas personalidades, bem como o rompimento desses vínculos podem vir a interferir no
desenvolvimento psíquico dessas crianças. Partindo desses pressupostos, será abordada a
questão de como as experiências primárias do ser humano em sua infância, em especial as que
estão ancoradas aos laços familiares, levam-os à experiência do amadurecimento pessoal ao
passo que também será enfatizado o revés do afastamento paterno na vida da criança.
A família tem sido considerada a base norteadora da formação da personalidade da
criança e de seu desenvolvimento. Desde os primeiros anos de vida, a criança necessita de um
laço afetivo com uma figura materna que satisfaça suas necessidades vitais e de um ambiente
adequado para seu crescimento e desenvolvimento, pois a princípio, sua dependência é absoluta.
Em meio à simbiose harmônica vivida entre mãe e bebê o pai começa a se inserir e entra
diretamente na vida do filho exercendo uma relação relevante como terceira pessoa, para a
perspectiva psicanalítica. No seu desenvolvimento, a criança vai receber influências de sua
realidade circundante, principalmente no contato com pai e mãe e então estruturar sua própria
identidade. De acordo com Winnicot (1999) o bebê precisa de que alguém facilite os estágios
iniciais em seu processo de desenvolvimento psicológico e até mesmo do desenvolvimento da
personalidade. Em se tratando da formação infantil intrapsíquica vale observar que de acordo
com Winnicout (1958) Diante da relação mãe e bebê o ego da criança se torna muito forte, pois
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é apoiado em todos os aspectos, quando a relação familiar funciona bem. O ego reforçado da
criança é desde muito cedo capaz de organizar defesas e desenvolver padrões pessoais
fortemente marcados por tendências hereditárias. No segundo ano de vida, a figura paterna se
torna efetivamente mais relevante para ancorar o desenvolvimento social da criança e fortalecer
esse indivíduo em seu processo de formação de personalidade. Até então, a criança está limitada
ao conforto e proteção domésticos oferecidos pela mãe, o pai desempenha a função primordial
de quebrar esse limite. É nesse contexto que a criança começa a perceber que precisa interagir
com outras pessoas além de seus parentes em casa. O pai, como terceiro na relação mãe e filho
desprende a criança de sua simbiose com a mãe e efetivamente de sua ligação edípica fazendo
surgir a falta, onde antes a criança se sentia completa com sua mãe. Esta, por sua vez, passará a
reconhecer a importância da presença de outras pessoas, de outros ambientes fora de seu lar e de
sua relação com os outros em sociedade, além de se tornar capaz de desenvolver sua
autoconfiança que será de grande importância para relações futuras. De acordo com Sílvia e
Neto (2012). A bagagem que a criança carrega já imbrincada na sua estrutura psíquica irá
influenciar em como essas relações presentes e futuras irão ocorrer. O papel do pai pode ser
reconhecido como relevante no desenvolvimento da criança, assim, a interação entre pai e filho
é um dos fatores decisivos para o desenvolvimento cognitivo e social, facilitando a capacidade
de aprendizagem e a integração da criança na comunidade. A experiência clínica tem
demostrado que, na vida adulta, as representações dessa vivência infantil aparecem em diversas
possibilidades de construção psicoafetiva, repercutindo assim repercussão nas relações sociais.
(BENCZIK, 2011). A mesma ainda afirma que a ausência paterna tem potencial para gerar conflitos
no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança, bem como influenciar o
desenvolvimento de distúrbios de comportamento. (EIZIRIK E BERGAMANN APUD
BENCZIK, 2011).

De acordo com (Paschall et al apud Benczik 2011) houve estudos a respeito da
associação entre ausência paterna e características anti-sociais familiares. Os resultados
mostraram que famílias com o pai morando em casa tiveram menos sintomas anti-sociais tanto
na mãe como no filhos que famílias sem o pai. Vale ressaltar que ainda de acordo com a mesma
autora, características anti-sociais foram maiores quando os pais não foram encontrados para
participação no estudo. Os autores concluem que comportamento anti-social em qualquer
membro da família é mais provável se o pai é ausente ou não-participativo.
Nos primeiros meses após o nascimento do bebê, a importância do pai não chega a ser
tão relevante quando a da mãe. Porém, o contato corpo a corpo entre pai e bebê é de grande
referência na organização psíquica infantil devido a sua função estruturante na composição do
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ego. No segundo ano de vida, a figura paterna se torna efetivamente mais relevante para ancorar
o desenvolvimento social da criança e fortalecer esse indivíduo em seu processo de formação de
personalidade. Até então, a criança está limitada ao conforto e proteção domésticos oferecidos
pela mãe, o pai desempenha a função primordial de quebrar esse limite. Saraiva (2012) afirma
que na medida que há a falta de deslocamento de pulsão da mãe para o pai, a criança fica
inserida na proteção da onipotência narcísica e assim fica com dificuldades para arriscar um
mundo imprevisível. É nesse contexto que a criança começa a perceber que precisa interagir
com outras pessoas além de seus parentes em casa. O pai, como terceiro na relação mãe e filho
desprende a criança de sua simbiose com a mãe e efetivamente de sua ligação edípica fazendo
surgir a falta, onde antes a criança se sentia completa com sua mãe. Esta, por sua vez, passará a
reconhecer a importância da presença de outras pessoas, de outros ambientes fora de seu lar e de
sua relação com os outros em sociedade, além de se tornar capaz de desenvolver sua
autoconfiança que será de grande importância para relações futuras.
METODOLOGIA
Este artigo tem como metodologia análise e estudo bibliográfico de livros e artigos
acadêmicos.
CONCLUSÃO
É possível concluir que como a presença paterna faz parte da integração de vínculos
afetivos, exerce papel de relevância na formação da subjetividade infantil e desenvolvimento
nas suas relações sociais. O pai, como terceiro na relação mãe e filho pode desprender a criança
de sua simbiose com a mãe fazendo surgir a falta, onde antes a criança se sentia completa com
sua mãe. Passando a reconhecer a importância da presença de outras pessoas. É necessário que
novos estudos a cerca desse tema sejam considerados doravante para ampliar conhecimentos e
emergir possibilidades de novas pesquisas nas diversas áreas da psicologia.
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Palavras-Chave: Estatística Descritiva, Violência contra a mulher, Universidade Pública.
INTRODUÇÃO
O interesse pelo tema surgiu a partir de uma pesquisa publicada pelo Instituto Avon/Data
Popular, sobre a violência contra a mulher no espaço universitário, evidenciando o crescente
número de casos e destacando uma desconexão entre os dados das Universidades e os resultados
apresentados pela pesquisa. No Brasil, o número de universitárias que já sofreram algum tipo de
violência é alarmante. Em dezembro de 2015, na publicação da pesquisa, alguns de seus dados
mostram que 67% das discentes participantes afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência.
Tal situação acaba gerando medo nas alunas e até uma limitação, onde esse sentimento ganha
forma a partir de comentários machistas e indesejáveis, podendo resultar nos atos violentos em
si. É necessário trazer para o centro das discussões essa temática, visando conhecer possíveis
casos existentes na universidade em questão, com o intuito de estabelecer a promoção de
debates e discussões acerca do tema.
Apesar do crescente número de casos de violência contra a mulher, verificado na
pesquisa, a falta de empenho das universidades continua sendo um fator que dificulta a criação
de políticas públicas direcionadas, bem como o devido suporte às vítimas. A disseminação das
informações estabelece sua importância para que as mulheres se reconheçam enquanto vítimas e
adquiram a capacidade de distinguir os tipos de violência, facilitando a comunicação entre a
Universidade e as alunas. Nesse cenário é possível retirar da invisibilidade os casos que
acontecem no ambiente acadêmico e que, muitas vezes, não recebem a devida atenção. Dessa
forma, prioriza-se o fato de que a produção científica tem o objetivo de se apropriar da realidade
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tornando possível a sua análise e finalmente produzir transformações. Discutir sobre esse tema é
relevante para que as discentes possam adquirir conhecimentos acerca dos meios de denúncias
dentro e fora do meio acadêmico, fornecendo segurança e um melhora na relação entre a
instituição, alunos e funcionários, tratando desse tema de forma mais aberta, retirando-o da zona
de invisibilidade. Diante disso, esse trabalho tem como objetivos verificar como os discentes de
uma universidade estadual de Garanhuns vivenciam e compreendem sobre as denúncias de
violência contra a mulher dentro do campus acadêmico, além de investigar sobre a eficácia do
acompanhamento as vítimas de violência na universidade, analisar o conhecimento dos
discentes acerca dos mecanismos de denúncias para casos de violência contra mulher em
Garanhuns e conhecer quais as medidas consideradas mais eficazes pelos discentes, no campus,
para punir os agressores na universidade.

METODOLOGIA
A pesquisa será realizada com universitários matriculados em cursos de graduação da
Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, especificamente entre os cursos integrais de
Psicologia e Medicina, o curso diurno de Ciências da Computação, no curso noturno de
Pedagogia e as licenciaturas em Ciências Biológicas, Matemática, Geografia, História e Letras.
De tal modo que o método é conjunto das atividades sistemáticas e racionais que com maior
segurança e economia permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –
traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista
(MARCONI & LAKATOS, 2005) ―um bom método será sempre aquele que permitindo uma
construção correta dos dados, ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria‖ (MINAYO, 1993), o
modelo de pesquisa escolhido foi o modelo misto, visto que diferentes métodos de análise são
úteis porque se dirigem para diferentes tipos de questões, (portanto) começaram-se a utilizar
simultaneamente ambos os tipos de técnicas — qualitativas e quantitativas (MORAIS &
NEVES, 2007).
Através do instrumento de pesquisa escolhido, sendo ele o questionário, pois ―o
questionário é uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações‖ (GIL, 2011), serão aplicados, e
posteriormente colhidos 60 questionários mistos contendo perguntas fechadas, abertas e mistas,
respondidos pelos universitários de ambos os sexos para a fase quantitativa da pesquisa. A partir
da coleta desses questionários, as pesquisadoras farão a análise e interpretação dos materiais
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direcionando o estudo à segunda fase da pesquisa, esta qualitativa, onde será realizada uma
pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O que se pode perceber é que o tema violência contra a mulher nas Universidades, ainda é
camuflado e diariamente acobertado pelas instituições. Existindo diferentes considerações
quanto aos serviços oferecidos pela instituição com relação ao acompanhamento da vítima de
violência, é possível analisar e questionar-se quanto ao cuidado que tal instituição apresenta
com relação a suas discentes, o que pode refletir na maneira como a mulher que sofreu a
violência terá o cuidado consigo mesma posteriormente ao episódio vivido. Em uma matéria
publicada pela revista Galileu, intitulada Como as universidades brasileiras abafam os casos de
assédio sexual, são apresentados vários relatos de alunas de diversas universidades que sofreram
algum tipo de violência e que o único acompanhamento relatado foi o encaminhamento a
assistente social da instituição, que acabou por atribuir culpa a vítima pela agressão sofrida, no
intuito de preservar a imagem do local.
A denúncia de violência pode ser feita em qualquer delegacia, sem ser necessariamente em
uma delegacia de defesa da mulher, pois qualquer uma estará apita a receber a vítima, seguindo
os mesmos procedimentos de ouvi-la, colhendo provas que possam ajudar no caso, emitindo o
boletim de ocorrência e garantindo, em um prazo médio de 48 horas, a concessão de medidas
protetivas de urgência. Após esse processo, as autoridades passarão a ouvir o agressor e as
testemunhas do caso e outros procedimentos para que haja o devido processo que leve a devida
punição (CNJ Serviço, 2016).
O 9º BPM – Batalhão de Polícia Militar, em parceria com a Câmara Técnica de
Enfrentamento à Violência de Gênero, composta pelas Secretarias da Mulher, Defesa Social,
Saúde e Educação, Ministério Púbico e Tribunal de Justiça, através das varas especializadas de
Violência Doméstica e Familiar, oferecem a população o serviço de WhatsApp Mulher, onde
em um aplicativo de mensagens permite que seja possível denunciar casos de violência,
mediante a preservação da identidade do denunciante. Enquanto Secretaria da Mulher, a vítima
recebe atendimentos de cunho psicológico, jurídico e social, junto a profissionais de suas
respectivas áreas, realizando junto às vítimas um atendimento multidisciplinar. O município de
Garanhuns dispõe ainda de uma delegacia especializada em crimes relacionados à violência
contra a mulher, local onde se estabelece o andamento do processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos perceber que a violência e suas diversas derivadas, muitas vezes estão
presentes em ambientes onde nem imaginávamos. Também vale salientar a importância da
informação sobre outros tipos de violências além da violência física, e que estas sejam
discutidas nos ambientes acadêmicos e fora deles. É importante destacar na pesquisa, além das
situações vividas pelos discentes, as suas opiniões em relação ao assunto, como compreendem e
tem os informativos sobre este assunto, como percebem a posição da universidade em relação às
violências sofridas.
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a universidade
em questão necessita de maiores discussões a cerca do tema para que se possa estabelecer um
vinculo entre aluno e universidade, trazendo um sentimento maior de segurança e acolhimento
das alunas. É bastante clara a desaprovação dos alunos para com as ferramentas de
conscientização e os mecanismos de proteção e apoio a vitimas de violência da instituição e por
esse motivo, o diálogo e a devida atenção a essas situações devem ser destacadas e praticadas
pela universidade.
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Palavras-Chave: Propaganda, Eurocentrismo, União Europeia.
INTRODUÇÃO
O estudo e a discussão ampla sobre o eurocentrismo é de fundamental importância não
apenas no meio acadêmico, mas também nas mídias e na sociedade, pois ele se revela como um
sistema bastante abrangente e coercitivo em diversos âmbitos, sempre partindo de um ponto de
vista do centro europeu/ocidental.
Na presente pesquisa, será tratada a influência dessas ideias por meio de uma peça
publicitária que, para os pesquisadores, trata da propagação da visão de mundo eurocêntrica.
Com respeito a essa temática, Garcia (1999, p. 82) declara que ―A propaganda ideológica
permite disseminar, de forma persuasiva, para toda a sociedade, as ideias de determinado
grupo[...].‖.
METODOLOGIA
Esta pesquisa é de natureza qualitativa documental e tem como objetivo analisar uma
propaganda vinculada no ano de 2012 pela União Europeia (UE). Foram encontradas duas
propagandas para análise, no entanto esta foi escolhida devido ao apelo eurocêntrico que carrega
em relação aos países representados em questão. O vídeo vinculado tem 1‘25‖ e ficou por uma
semana no ar, atualmente pode ser encontrado na plataforma de vídeos Youtube, de onde foi
retirado para análise. A propaganda foi cortada em partes que unidas a um discurso não-verbal
promove a interpretação das cenas. Essas, por sua vez, se destacam em quatro momentos, onde é
possível inferir a presença de países como Índia, China e Brasil (integrantes do BRICS). A partir
disso, a análise documental é feita se atrelando a questões socioculturais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
1º cena. Chinês. Fonte: YouTube

Na primeira cena, pode-se observar uma
espécie de ameaça chinesa feita à representante da
União

Europeia.

Essa

ameaça

pode

ser

interpretada como os conflitos que as duas economias têm entre si. De acordo com Bosen
(2012), a Europa e a China necessitam uma da outra, tanto por causa de um grande fornecimento
de tecnologia à China (tornando-se assim grandes parceiros comerciais), quanto por causa da
contenção da crise do euro por parte da China. No entanto, há indícios de que essa mutualidade
não é prevista para acontecer por muito tempo. A China pode estar querendo tornar sua moeda
como de reserva internacional, o que pode acentuar a crise do euro. Visto tais circunstâncias, a
China é vista como uma ameaça tanto econômica quanto comercial, ao passo que como potência
ascendente, afronta a UE.
2º cena. Indiano. Fonte: YouTube

Na sequência, a segunda cena demonstra
um homem representando uma forma específica de
cultura. Observando suas vestimentas, podemos
inferir que ele é representante da Índia e de sua
cultura. Vieira (2010) diz que o discurso póscolonial, especificamente o eurocentrismo relacionado à Índia, é uma forma de instituir uma
verdade da forma em que os enunciadores a vêem. E completa: ―Não há neutralidade no
enunciado, como não há no olhar‖ (VIEIRA, 2010, p. 121). A junção dos elementos
(econômicos e culturais) diz da tradição de um certo discurso e cultura. Bortoluci (2009, p.2)
fala sobre o discurso pós-colonial eurocentrista: ―o ―Ocidente‖ passa a ser visto como a cultura
padrão, detentora de uma série de características essenciais em termos das quais as outras
sociedades seriam tratadas como deficientes‖.

3º cena. Brasileiro. Fonte: YouTube
Na

terceira

cena

da

propaganda

é

representado um negro capoeirista que pode ser
associado ao Brasil e sua presença atuante no
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BRICS. Dentre as representações dos países é o último a chegar e apresenta uma grande força
na cena, capaz de ―derrubar‖ barreiras, que aqui podemos associar a sua forte influência
econômica dentro do grupo, mesmo sendo um país emergente. The Goldman Sachs, publicou
em 2003 um relatório que indicava a ascensão dos países ditos emergentes, e sugeria que em até
40 anos esses países teriam economia maior que o G-6 (EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido,
França e Itália). É evidente que as previsões podem não tomarem proporções reais, visto que o
maior desafio para os emergentes é manter seus atuais níveis de desenvolvimento (WILSON;
PURUSHOTHAMAN, 2003 apud BASTOS, 2008, p. 16). As consequências dessas mudanças
ainda não estão sendo bem compreendidas pelos países desenvolvidos, aqui constatamos uma
questão etnocêntrica destes com relação aos países emergentes.

4º cena. Europeia envolvendo outros países. Fonte: YouTube
Na quarta cena, a mulher de amarelo cria
cópias dela mesma e cerca os outros representantes
das demais culturas. É importante notar que não há briga nem luta. O que acontece é que a
representante europeia se multiplicou, desta forma causando desconforto e medo, ocasionando
na desistência dos demais de lutarem. A forma como foi representada pode ser interpretada de
acordo com o que Said (2007, p. 31 apud ELÍBIO; ALMEIDA; LIMA, 2017, p. 456-357) diz ao
comentar sobre o Orientalismo; para ele ―a relação entre o Ocidente e o Oriente é uma relação
de poder, de dominação, de graus variáveis de uma hegemonia complexa‖.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
É notável que a publicação emitida pela União Europeia seja baseada no fenômeno do
Orientalismo, mantendo um discurso etnocêntrico. Mata (2013) comentando sobre a
consideração de Ella Shohat, cujo foca no sufixo ―pós‖ do termo ―pós-colonial‖, que contém o
pensamento de um mundo sem diferenças, mantendo e naturalizando as diferenças de poder,
cujos europeus estão no topo.
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Palavras-Chave: Propaganda, Diversidade, Supremacia da língua inglesa.
INTRODUÇÃO
No cenário atual, as propagandas funcionam como um mecanismo de exposição de
produtos utilizando-se de mídias que frequentemente abordam – direta ou indiretamente –
temáticas do eixo da vida social. A seguinte análise da propaganda, produzida pela empresa
Wise Up, demonstra como o mercado faz uso da hegemonia de determinada cultura, no caso,
a supremacia da Língua Inglesa e os fenômenos que estão a ela atrelados, para atingir seu
público-alvo, além de possibilitar a observação da visão objetificada relacionada à mulher,
que também é um aspecto observado no decorrer da propaganda. O objetivo da presente
análise é gerar uma reflexão acerca de paradigmas sociais existentes na sociedade que estão
presentes nas propagandas, muitas vezes de maneira sutil, passando despercebidas pela
população. A reflexão se faz necessária, portanto, para que haja uma maior percepção quanto
aos temas de interesse social que podem ser discutidos a partir da análise dos paradigmas
encontrados, como a supremacia de uma língua ou a objetificação da mulher, por exemplo, e
sua relação com o produto oferecido pela empresa.

METODOLOGIA
A realização do presente trabalho caracteriza-se como uma Pesquisa Documental de
cunho qualitativo: foram analisadas nove propagandas através da plataforma de vídeos
YouTube até ter sido selecionada o comercial da empresa Wise Up, chamado ―Esteja Pronto
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Para as Oportunidades‖, publicado em janeiro de 2017, com duração de um minuto e
contando com a atuação da atriz e apresentadora Fernanda Lima e João Vicente de Castro.
Para a realização da análise, o vídeo foi dividido em sete cenas, tendo como critérios para
divisão as frases ditas pela personagem feminina ao longo do comercial - curtas e sem grande
complexidade sintática - e procurando abordar minuciosamente os paradigmas encontrados na
propaganda a partir da disposição da Língua Inglesa como um lugar que propicia mais e
melhores oportunidades na vida do indivíduo que a conhece, o que diz da supervalorização da
cultura eurocêntrica em detrimento das demais, além da visível objetificação da mulher.

DISCUSSÃO
A primeira cena da propaganda ―Esteja pronto para as oportunidades‖ da Wise Up
remete-se à frase ―eu sou a chance de crescer que você jogou fora‖, referindo-se às
oportunidades que são ofertadas pelo mercado de trabalho, entretanto, o primeiro impacto que
chama atenção do espectador são os personagens. A mulher alta, loira e branca vem
representando a consciência do homem branco de classe média, em condição de empregado,
sendo esse personagem a representação do público-alvo a quem é dirigida a propaganda. Para
Momo e Franco (2013), a figura feminina é usada na publicidade de forma submissa e a
predominância masculina ressaltada. Essa desigualdade de gêneros na sociedade possui raízes
históricas, o empoderamento feminino vem ganhando um estreito espaço após a Segunda
Guerra Mundial, e as mulheres têm, cada vez mais, ganhado voz e status no mercado de
trabalho, entretanto, ainda há um vasto campo para vencer. Alguns desses obstáculos podem
ser percebidos nas diversas publicidades. Apesar de se apresentar de outras formas hoje, a
objetificação feminina ainda se faz presente como resultado do machismo na sociedade.
Lima (2008) afirma que, apesar de suas lutas vencidas no mercado de trabalho, a
mulher infelizmente ainda é vista na propaganda como um objeto de consumo, sujeita a ser
objetificada. Desta maneira, a propaganda impõe também um padrão de beleza midiático que
pode ser associado ao inglês, e assim como o padrão de beleza, o inglês também exige que o
indivíduo se adapte à sua realidade.
Ao viver sob a ditadura da era globalizada e, consequentemente, sob um novo jeito de
ser, que se traduz num comportamento obsessivo por consumir, ser informado, eficiente e
competidor, resulta numa relação de confronto com a identidade local. Em decorrência desse
fato, a conexão global com a local vem possibilitando várias trocas entre as sociedades, sendo
assim pode-se entender a partir da ideia de Burity, o reforço da lógica multicultural que "a
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globalização tanto forma como deforma, tanto exige como resiste à identidade enquanto signo
do local, do singular, do autêntico, do emancipatório‖ (BURITY, 2001, p. 159).
Na cena referente à fala ―aquela viagem que você nunca fez.‖, o personagem principal
aparece em um aeroporto se despedindo de seu amigo que está partindo para uma viagem
aparentemente para o exterior do Brasil. No caso, ―aquela viagem‖ refere-se uma viagem
internacional de prestígio e única na vida de alguém, possivelmente uma passagem comum no
círculo social em que o público alvo da propaganda se encontra. Nesse sentido, desvaloriza os
destinos onde a língua inglesa não é predominantemente usada para fins turísticos, como
países da América do Sul e Extremo Oriente Asiático. Dessa forma, percebe-se uma
desvalorização das atividades de excursionismo que podem ser realizadas no Brasil, visto que
os roteiros que podem ser formados em território nacional não dependem do falar inglês, são
tão válidos quanto outros roteiros e, segundo a ótica do relativismo cultural, as experiências
culturais proporcionadas neste âmbito serão tão dignas como outras quaisquer.
Levando em consideração uma das últimas cenas da propaganda, na qual se apresenta
mais uma fala dita pela personagem feminina, ―Aliás, eu sou tudo o que você perdeu por não
falar inglês‖, pode-se perceber o que personagem masculino se encontra desolado ao pensar
sobre todas as oportunidades que perdeu. Segundo Bruna Damiana (2011, p. 381), esse tipo
de propaganda reflete as ―relações de poder existentes entre língua e cultura inglesa (e/ou
norte-americana), no papel de dominantes, e língua portuguesa e cultura brasileira, no papel
de dominadas".
A supervalorização e a suposta necessidade do falar inglês estão se tornando um fator
tão enraizado na cultura do brasileiro, que, normalmente, a população não analisa a situação
do ponto de vista de que nesse processo estão sendo suprimidas outras línguas, culturas e
costumes. E a propaganda traz essa conotação individualista, onde coloca o ―saber-inglês‖ em
um pedestal em detrimento das demais experiências que o indivíduo possui com sua própria
língua nativa ou até com outras. Entretanto, segundo Paulo Meneses (1999), ―as culturas são
equivalentes e, portanto, não se pode fazer uma escala (...)‖, ou seja, não há cultura superior à
outra nem língua que tenha uma melhor qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise crítica do discurso em propaganda se faz necessária quando um problema de
natureza discursiva é percebido em algum eixo da vida social. Levando em conta o mundo
cada vez mais globalizado, falar inglês se tornou requisito para ter acesso às melhores

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

oportunidades do mercado de trabalho, em especial nas grandes empresas. Sendo
assim, o ―saber inglês‖ como fator determinante para o sucesso do indivíduo é uma
construção histórica e social que está sendo refletida por essa propaganda, na qual
transparece uma ideia intrínseca à cultura do brasileiro, sendo necessária uma visão
pela ótica relativista cultural para desconstruir a supremacia da língua inglesa e trazer à
tona os benefícios de conhecer a diversidade de línguas e culturas que circundam os
brasileiros.
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INTRODUÇÃO
Inserida na esfera do desenvolvimento humano, a escola tem como premissa
básica educar e preparar o homem, e tornou-se uma das grandes áreas de ação
interventiva da Psicologia. Por conseguinte, também um campo de investigação, à
medida em que se configura enquanto locus de atritos de forças diversas, que arbitram
sobre quais as melhores formas de se fazer escola. Aliado a isso, como uma instituição
destinada à socialização secundária, é o local onde diferentes classes de comportamentos
emergem nas relações interpessoais que ali se dão.
O campo das habilidades sociais, e precisamente o treinamento das habilidades
sociais, abarca procedimentos tanto da área comportamental quanto da área cognitiva,
visando a análise, o aprimoramento e o acréscimo de comportamentos que contribuam
para o sujeito em suas relações. Estas subáreas não podem ser concebidas dissociadas
uma da outra, ao passo que visam o desenvolvimento dos âmbitos interdependentes
afetivo, moral e cognitivo. Assim, torna-se cada vez mais necessário investir em
pesquisas que desenvolvam tecnologias para lidar com o desenvolvimento afetivo, moral
e cognitivo nos espaços escolares. Tecnologias essas que se adequem a realidades
pontuais, de acordo com a cultura e respeitando as subjetividades.
O recorte adotado para esta investigação diz respeito ao desenvolvimento de
habilidades sociais onde objetivou-se a verificação da eficácia de um modelo adaptado de
intervenção das habilidades sociais em alunos dos 7º e 8º anos de uma escola da rede
pública de ensino. Além disso, objetivou-se também avaliar dois grupos, experimental e
controle, em relação aos seguintes aspectos: habilidades sociais, depressão e autoestima e
comparar os resultados obtidos de ambos após a intervenção.
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METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de natureza quase-experimental (CAMPBELL E
STANLEY, 1963); para participar, todos assinaram o termo de assentimento e
forneceram o termo de consentimento assinado pelos responsáveis, conforme Resolução
466/2012 do Ministério da Saúde. Os instrumentos utilizados foram: inventário de
habilidades sociais em adolescentes (DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2001); escalas de
ansiedade e inventário de depressão de Beck (1961-1996), além da escala de autoestima
de Rosemberg (AVANCI, 2007). Foram aplicadas as referidas escalas em 4 turmas de
uma escola municipal de Garanhuns-PE, sendo duas de 7º ano e duas de 8º ano,
totalizando 92 adolescentes, tendo eles entre 11 e 17 anos. Posteriormente, foram
facilitadas 9 oficinas em uma turma de cada ano (tais turmas compuseram o grupo
experimental), nelas foram trabalhados os temas: assertividade, autoestima, habilidades
de comunicação, expressividade emocional, criatividade, autoconhecimento, empatia e
resiliência, finalizando-se com uma segunda aplicação das escalas em todos os
participantes. Por se tratar de um estudo de natureza quantitativa, os dados foram
analisados por correlação, verificando a existência e o grau de relação entre as variáveis
(Morettin & Bussab, 1981).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da correção dos instrumentos utilizados para avaliação da eficácia da
intervenção realizou-se uma análise quantitativa dos resultados no pré e pós-intervenção.
Dentre os resultados obtidos, destacam-se a mudança de algumas variáveis no grupo
experimental (composto por 50 pessoas) em relação ao grupo controle (composto por 41
pessoas).
A assertividade, variável analisada a partir do inventário de Habilidades Sociais,
apresentou uma diferença de 12,3% entre o grupo que recebeu a intervenção e o grupo
controle. O que significa dizer que houve uma melhora relevante da frequência desse
aspecto nos participantes do grupo experimental. Ainda sobre a assertividade, o fator
ansiogênico ligado a dificuldade em apresentar uma resposta assertiva aumentou em
24,4% dos participantes do grupo controle, enquanto essa mesma variável apareceu com
apenas 16% no experimental, ou seja, os participantes do grupo experimental passaram a
apresentar uma menor dificuldade em expressar a assertividade enquanto um componente
de suas classes de comportamentos.
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Outro dado que se sobressai é a diminuição da dificuldade em expressar
autocontrole em 26% nos participantes do grupo experimental. Esta variável também foi
averiguada no grupo controle, onde tal diminuição teve índice de 19,5%, pouco mais de 6
pontos a menos que o grupo experimental.
A civilidade, outro componente da classe de comportamentos observada nas
Habilidades Sociais, teve uma diminuição considerável na dificuldade de sua expressão
no grupo experimental, chegando a 42%, quase metade do número total de participantes
de tal grupo. A mesma variável quando analisada no grupo controle chegou apenas a
21,9%.
Por fim, destaca-se também os dados referentes à depressão, onde o grupo
experimental apresentou uma melhora de 44%, numa diferença de 9% a mais que o grupo
controle, que ficou em 35%. É importante salientar que antes da intervenção ser
realizada, o grupo experimental apresentava um índice de 74% de depressão e o grupo
controle apenas 55%, demonstrando a vulnerabilidade das turmas onde as oficinas foram
facilitadas. Esse índice de 74% diminuiu para 46% após a intervenção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
O modelo de intervenção testado demonstrou mudanças significativas apenas em
algumas variáveis, estas que foram aludidas anteriormente. Essas evidências apontam
para heterogenia dos grupos, pois a condição prévia dos participantes contribuiu para que
melhoras nos demais aspectos referente às Habilidades Sociais não fossem alcançadas
completamente.
É importante salientar que não foi possível sortear quais turmas receberiam a
intervenção, devido à exigência da escola de que o trabalho interventivo fosse realizado
nas turmas que tinham, segundo a equipe profissional do local, o pior comportamento.
Essa situação dificultou a aplicação do modelo, dado que, a falta de atenção e o
comportamento hiperativo durante as oficinas, interromperam várias vezes o curso das
atividades propostas. Durante os encontros era sempre necessário que as pesquisadoras
parassem para pedir silêncio, ou mesmo, encerrar discussões acaloradas entre os
alunos. Essa situação evidencia a dificuldade da execução do modelo e contribui para que
se possa entender a ausência de modificabilidade dos participantes na maioria dos
construtos avaliados.
Desta forma, pôde-se perceber que o modelo testado tem maior eficácia em
pessoas em estados emocionais menos graves e com menor déficit cognitivo, indicando a
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necessidade de adaptação para sua utilização em contextos tão vulneráveis quanto os
encontrados no campo desta pesquisa.
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INTRODUÇÃO
O atual trabalho foi resultado de uma pesquisa de campo realizada como proposta
avaliativa da disciplina de Psicologia da Juventude e Maturidade, contribuindo para a
formação profissional do ser psicólogo e trazendo visibilidade ao tema da sexualidade
através do olhar dos idosos.
O que convida à atenção à essa temática é o constante crescimento da população
da terceira idade juntamente com as questões que acompanham o processo do ser/tornase idoso, onde a sexualidade é culturalmente considerada ―inadequada‖, ―impossível‖ a
essas pessoas. Logo, estudar a sexualidade no processo de envelhecimento é de suma
importância para a quebra destes estereótipos. Para isso, é necessário que mais estudos
sejam realizados nessa temática, dando voz a esses idosos. Segundo Vieira e
colaboradores (2016):
As vivências sexuais, independentemente da idade, proporcionam ao casal a
possibilidade de se realizar pessoalmente, refletem a intimidade e a
cumplicidade e enriquecem as relações humanas. Para os idosos, a sexualidade
é fisiologicamente possível, emocional e afetivamente enriquecedora.
(URQUIZA et al., 2008 apud VIEIRA; COUTINHO, 2016, p. 198)

Os maiores tabus associados aos idosos recai sobre a sexualidade. Esse tema é
rodeado de preconceitos, vista como uma fase assexuada, já que esse momento é também
associado a perda do vigor sexual. Toda essa estigmatização é reforçada pelos poucos
estudos voltados para a visão de mundo e de si nessa faixa etária. Portanto, diante destas
considerações, este trabalho tem como tema: “Amor e sexo: uma compreensão da
terceira idade”, buscando evidenciar a ótica desses idosos sobre relacionamentos
afetivos, corpo e sexualidade, queremos ainda, compreender de que forma as vivências
em torno desses aspectos constituíram a experiência da sexualidade hoje, dando, assim,
visibilidade às suas experiências.
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METODOLOGIA
Utilizamos entrevista estruturada que segundo Marconi, Lakatos (2010, p. 180)
―É aquela que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas
feitas ao indivíduo são predeterminadas‖. Consistia de 7 questões abertas construídas
dentro de 3 eixos temáticos: ser idoso, relação amorosa e sexo. Estas entrevistas foram
aplicadas individualmente com 7 pessoas entre 62-77 anos, todas do sexo feminino
ocasionalmente, frequentadoras do grupo de convivência do NASF em Garanhuns Pernambuco. Anterior à aplicação foi explicado para cada participante quanto à pesquisa
e seus objetivos, resguardando quanto ao seu direito de não querer participar ou de
interromper a entrevista, e deixando claro o sigilo profissional. Após essa breve
explicação, cada participante assinou o TCLE (Termo de consentimento de Livre
Esclarecido).
No que se refere à escolha das temáticas do roteiro de entrevista foi embasada na
revisão bibliográfica, onde observou-se que os modos de ser idoso na contemporaneidade
estão culturalmente associados à incapacidade física, onde a sexualidade e a relação
amorosa não é permitida, uma vez que este conceito está ligado erroneamente à atividade
sexual (GOLDMAN, 2009) (UCHÂA et. al., 2016). A análise de dados foi baseada nos
núcleos de significação de Vygotsky, onde buscamos compreender o sentido de sexo, de
relações amorosa e de ser idoso através do empírico, da fala dos entrevistados, não nos
detendo só a isso, mas procurando explicar o objeto estudado em seu processo histórico
(AGUIAR & OZELLA, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Eixo 1 – Ser idoso
Na primeira questão, ―O que é ser idoso para você? Você se sente um?‖,
buscamos compreender o significado que elas atribuem ao que é considerado como ser
idoso. Através das respostas obtidas, as agrupamos em três grandes categorias, sendo
elas: corpo, maturidade e utilidade social.
Dentro das respostas que expressavam o conceito de idoso atrelado à maturidade,
encontramos significados que elas consideravam sendo positivos, por exemplo: a
experiência adquirida, nova etapa, entre outras. No entanto, as respostas que
apresentaram aspectos negativos estavam ligadas com o corpo e a utilidade social. O
primeiro grupo de respostas revelava palavras como: limitações físicas, falta de saúde, e
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semelhantes. Já no quesito utilidade social, a ideia de ser idoso estava relacionada
ao impedimento de trabalhar. Isso entra em consonância com o que diz Pompéia sobre
maturidade, quando apresenta que a modernidade, com a produção, traz a incapacidade
física atrelada a inutilidade, mas aponta o decorrer dos anos como uma fonte de sabedoria
(POMPÉIA, SAPIENZA, 2010).
Eixo 2 – Relação Amorosa
Para abordar a temática sobre relações amorosas usamos as seguintes perguntas:
―O que você acha sobre o casamento?‖ e ―Você considera o sexo como sendo algo
importante dentro de um relacionamento?‖. A partir dessas perguntas surgiram palavras
chave como: saudade, traição, amor, convivência e reprodução.
Em relação ao sentido de casamento todas expressaram um lado positivo,
atrelando esse estado civil como algo bom por ter filhos, constituir uma família. Da
mesma maneira que muitas relacionaram a importância do sexo no casamento para as
finalidades reprodutivas. Na questão do sexo, elas compreendiam como uma ferramenta
de manter o relacionamento saudável e de satisfação pessoal, demonstração de carinho e
cuidado. A relação casamento e filhos, assim como o sexo como mantenedor do vínculo
amoroso pode ser entendido como algo construído socialmente e através das experiências
pessoais desde a infância, onde em um processo dialético as concepções acerca da vida
vão se alterando (MEIRA, SANTANA, 2014).
Eixo 3 – Sexo
Nesta temática de sexo, as perguntas das entrevistas foram: ―Você acha que
idosos podem ter uma vida sexualmente ativa?‖, ―Seus pais ou outras pessoas
conversaram sobre sexo com você?‖, ―Com passar dos anos sua visão de corpo e sexo
mudaram?‖ e ―A sua experiência de vida influenciou na sua vida sexual?‖.
Na primeira questão dessa temática, seis pessoas disseram que sim, ressalvando as
questões de saúde como fator que levaria a ter ou não o sexo, nos pondo a entender que a
terceira idade é um espaço possível de se viver a sexualidade. Na segunda questão, houve
unanimidade a não aprendizagem sobre sexo com as famílias, alegando o forte tabu e a
falta de informação, o que pode ter interferido na concepção e vivência da sexualidade
desses idosos. Essa falta de informação tem sido apontada por UCHÔA et. al. (2016)
como algo negativo, quando diz:
a sexualidade é influenciada pela ação de instituições, como a escola,
igreja e mídia. Já foi visto como algo impuro, sendo o sexo, por
exemplo, relacionado somente à reprodução e não ao praze

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

r. Concepções como essas podem limitar diálogos entre pais e filhos,
entre profissionais de saúde e pacientes, tornando um tema obscuro,
vivenciado, mas não abordado.

Já na terceira e quarta questão, a maioria das entrevistadas disseram que de acordo
com o processo de envelhecimento, juntamente com a vivência sexual, a sua
autoimagem, seu conceito de sexo e sua vida sexual mudaram.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Diante das respostas encontradas, ficou claro que a sexualidade de cada sujeito é
influenciada também pelo contexto e época na qual ele vive, e que com o ganho de
experiência ao passar dos anos, ela está sujeita a mudanças, pudemos constatar também
como os discursos estereotipados são reproduzidos, inclusive, pelos próprios idosos. Por
outro lado, apareceram visões positivas, por exemplo: em várias respostas ser idoso foi
relacionado ao ganho de experiência e sabedoria, a constituição de uma família como
sendo um lugar de união e companheirismo, e o casamento como propiciador de
aprendizagem. No entanto, apesar das participantes indicarem o lado bom que é estar na
terceira idade, algumas delas não se classificam sendo idosas.
Por fim, esse estudo agiu como um instrumento na tentativa de desmistificar
temas tabus, principalmente no que concerne à visão construída socialmente de que
idosos não apresentam uma sexualidade ativa com relação a seu corpo, relacionamentos e
sexo. Este trabalho une-se aos já existentes, colaborando assim para o enriquecimento das
pesquisas realizadas sobre idosos.
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Palavras-Chave: Saúde Emocional, Pré-Universitários, Pressão Psicológica.
INTRODUÇÃO
O último ano do ensino médio é marcado por uma transição da zona de conforto
para o desconhecido e pela necessidade de fazer escolhas que definirão o futuro do
sujeito, dessa forma, há uma sobrecarga de estudos para conciliar a escola com o
vestibular e uma grande expectativa com os resultados. Junto a isso, inúmeros fatores
desencadeiam uma pressão psicológica, como por exemplo, a cobrança pela aprovação
em uma Universidade, feita pelos pais, familiares e inclusive pela própria escola,
resultando em uma alteração na saúde emocional dos alunos, que se tornam mais
sensíveis, estressados e ansiosos.
Aubrey Lewis (1967) apud Cortez (2008) afirma que a ansiedade pode ser
conceituada como um estado emocional vivenciado com a qualidade subjetiva do medo
ou de emoção desagradável, dirigida para o futuro, acompanhada de desconforto
somático subjetivo e alterações somáticas manifestas.
Existem muitos estudos sobre a saúde emocional de estudantes universitários,
entretanto, quando se trata de vestibulandos não há muita literatura existente, o que torna
ainda escasso o conhecimento sobre essa população. Partindo desse pressuposto, o
presente estudo teve por objetivo analisar os fatores que influenciam e contribuem para a
problemática em questão, ao questionar alunos do terceiro ano do ensino médio de uma
escola pública sobre como se sentem nesse último ano escolar, para que a partir dos
resultados das experiências seja permitida uma maior visibilidade do problema que não
possui grande ênfase e por esse motivo atinge consideravelmente essa população.

METODOLOGIA
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Foram analisadas as respostas dos questionários respondidos por 100 alunos de
três turmas do terceiro ano do ensino médio da Escola de Referência em Ensino Médio
Abílio Monteiro da cidade de Lagoa do Ouro- PE, com perguntas simples e objetivas
sobre a experiência, sentimento e sensação de ser estudante pré-universitário e sobre os
fatores que prejudicam a sua condição emocional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das respostas do questionário, observou-se que a maioria dos alunos
possui medo de não passar no vestibular, como mostra o Gráfico 1.

SIM
84%
NÃO
16%

Gráfico 1. Medo de não passar no vestibular

Existem vários fatores estressores que provocam uma cobrança ao indivíduo em
relação à escolha profissional e a aprovação no vestibular. Como pode ser observado no
Gráfico 2, os alunos apontam alguns motivos desse medo, sendo o principal, a
preocupação de decepcionar a família.
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Descontentamento pessoal
Não responderam

Gráfico 2. Motivos do medo de não passar no vestibular

Segundo Faria, Weber e Ton (2012), o jovem fica com medo de decepcionar a
família por esta depositar toda confiança nele. Há muitas famílias que chegam a
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mudar algumas regras para que o adolescente consiga estudar e ser aprovado,
contudo, não orientam e colaboram para a saúde emocional e até mesmo o desempenho
dos filhos. O ambiente familiar pode constituir fonte de segurança e motivação diante das
novidades que os vestibulandos estão encarando, dessa forma, é necessário que os pais
mostrem total apoio, porém, é preciso levar em consideração que o acolhimento destes
pode contribuir tanto para o sucesso quanto para o fracasso dos estudantes, caso seus
progenitores exijam demais e não compreendam suas dificuldades, anseios e medos sobre
o futuro que está sendo escolhido no presente.
O medo de ficar sem estudar observado no estudo pode estar ligado ao receio de
não aceitação social que o vestibulando sofre quando este não passa no vestibular assim
que sai do ensino médio e pensando nisso, a sensação de impotência leva a uma
insatisfação pessoal. Todos esses fatores estão associados e levam o indivíduo a uma fase
de muita tensão, devido não possuir ainda maturidade do controle emocional sobre si
mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos fatores observados que prejudicam os pré-universitários nessa fase, se
faz necessário uma atenção maior para a saúde mental desses jovens que estão
sobrecarregados e se submetendo a sacrifícios para conseguir garantir sua vaga em uma
Universidade. É fundamental o amparo e a compreensão vindos principalmente dos
grupos sociais qual o aluno mais convive, pois esses possuem total influência no sujeito,
e é preciso ainda, entender o momento como uma fase transitória, pois,
Os vestibulandos não são mais estudantes de segundo grau, nem são ainda
universitários. Este momento é referido pelos adolescentes, na minha pratica,
como a etapa de maior angustia. Pressupõe uma ruptura na linha de tempo e na
identidade, típica das situações de crise. Particularmente o período que reúne o
final do concurso vestibular ate a divulgação da lista de aprovados é vivido
com intensa ansiedade. A limiaridade pode ser comparada a morte, ao estar no
útero, à invisibilidade, a escuridão... (LEVENFUS, 1997, p.67 apud SOUZA,
S, R; TEIXEIRA, I. 2016, p.64).

Esse é um período em que o estudante se encontra muito preocupado sobre seu
futuro e o seu sentimento se reflete em uma angustia extrema por não mais poder
interferir sobre o resultado que poderá mudar sua vida, ou não. A maneira como o
vestibular é realizado no Brasil acarreta mais exclusão que inclusão no sentido de não se
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ter vagas suficientes para todos como acontece no ensino básico e com isso, a
concorrência reflete diretamente no bem estar e na saúde mental do vestibulando.
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Palavras-Chave: Racismo, Etnocentrismo, Relativismo Cultural.
INTRODUÇÃO

É imprescindível definir etnocentrismo como racismo, para conseguir estabelecer
as similaridades e relações que existem entre dois fenômenos, onde racismo é entendido
como uma atitude inserida no etnocentrismo. De acordo com Meneses (1999),
etnocentrismo é a atitude e validade as normas e valores vigentes na sua cultura ou
sociedade. Ainda segundo Meneses (1999), é enfatizado que o preconceito etnocêntrico
é pernicioso por trazer no seu bojo um elemento da mais ata periculosidade de negação
ao ―outro‖. Por racismo, compreendemos as atitude tida por aquele que tem algum tipo
de preconceito em relação a indivíduos de outras raças, podendo esta atitude variar desde
uma pequena aversão ao convívio com a pessoa de determinada raça até a crença na
superioridade de uma raça sobre outras (SILVA, et. Al, p 3).
Nesse contexto, essa pesquisa teve como objetivo evidenciar o racismo presente
na propaganda do sabão Qiaobo, feito pela empresa chinesa Shangai Leishang Cosmetic,
veiculada na China no ano de 2016.

METODOLOGIA
A pesquisa desenvolvida é de caráter qualitativo documental, a qual analisa a
propaganda de sabão chinesa Shanghai Leishang Costetics. O vídeo tem duração de 49
segundos. Para analisar a propaganda, cortamos o comercial em cenas, em seguida foi
feito uma reflexão em torno do discurso propagado pela mesma questão que seria o
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etnocentrismo e relativismo cultural, desenvolvendo por fim, considerações relacionadas
aos conceitos apresentados na propaganda.
A propaganda começa com uma jovem chinesa lavando roupas. Um homem
negro, com marcas claras no rosto, então aparece em cena. Começa o flerte, após ambos
se olharem sugestivamente. Ao se aproximar para beijá-la, ele tem uma cápsula de
detergente colocada em sua boca e é jogado dentro da máquina de lavar. Sentada sobre o
equipamento, a jovem ouve o homem gritar enquanto é "lavado". Depois que a máquina
para de funcionar, sai dele um chinês de pele branca, para surpresa da consumidora, que
não disfarça sua satisfação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise da propaganda evidencia que as relações étnicas e raciais, são formadas
a partir de representações sociais. Como afirma Fernandes e Souza (2016):
As representações de todos os grupos sociais circulam no meio social
produzindo sentidos e consequências. No entanto, algumas representações
ganham maior visibilidade social. Na sociedade brasileira, assim como em
outras, as representações que prevalecem são construídas por narrativas
hegemônicas, capazes de representar um grupo social em detrimento de outras.
Essas representações foram construídas mediante a ótica eurocêntrica, que
institui sentidos de ―normalidade‖ e ―anormalidade‖, estabelecendo como norma
padrão o homem branco, heterossexual, cristão. Os indivíduos que não
correspondem a esse padrão são vistos como desviantes excluídos socialmente .

A propaganda de forma explicita, faz analogia de forma grotesca, onde a cor da
pele negra é representada como algo sujo. Que aquele sabão irá ―limpar‖. O mais
interessante é que a mídia chinesa não deu importância ao que o comercial que estava
vendendo, mesmo após muitas críticas pelas redes sociais. Esse tipo de propaganda
demonstra que muitas sociedades no mundo apresentam uma consciência racista.
Seria bem interessante que se considerasse nos dizeres de Meneses (1999), todas
as sociedades, independente de quais sejam, têm igualmente suas culturas, valores
humanos e qualidade de vida. Isso denota que necessitam ser tratadas com o merecido
respeito. E acreditar que esta ou aquela raça é superior e/ou civilizada é um preconceito
etnocêntrico. Isto já deveria estar superado há muito tempo.
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A personagem ao se apesentar colocando o rapaz dentro da máquina com intuito de
mudar sua cor, reforça a ―ideologia do branqueamento‖ que é definida por Gonzáles e
colaboradores (1982), aparelhos ideológicos como: família, escola, igreja, etc, vinculam
valores que juntamente com o mito da democracia racial optam para uma superioridade
racial e cultural branca. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica –IPEA(2014), a constatação de que as desigualdades de gênero e raça constituem um importante
fator de agravamento das condições de precariedade e exclusão em que vive uma grande
parcela da sociedade, e, envolve o estado e as sociedades.
Etimologicamente, o conceito de raça veio do italiano razza, que tem sua origem
no latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. O termo raça, até o século XVIII,
antes de adquirir o sentido biológico, se referia ao conjunto de descendentes de um
ancestral comum, com ênfase nas relações de parentesco, sem realçar características
como cor de pele e outros traços físicos. Na atualidade, o conceito de raça pode ser
compreendida como uma construção social, política e cultural fruto de relações sociais
desiguais de poder.
Nesse contexto, elucidamos que no nosso país, ou do outro lado dele, além do
além-mar, prevalecem práticas racistas que buscam a discriminação da população negra e
que a mídia tem sido ainda hoje uma forte estratégia de fortalecimento do racismo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se na propaganda que ainda está enraizada na cultura de muitos países do
mundo, o fator que historicamente já deveria está superado, o racismo. É importante
ressaltar que esse tipo de preconceito dificulta uma melhor relação entre brancos e
negros. No Brasil, pouco se avançou em termos das relações sociais no que se refere ao
racismo, entretanto, juridicamente temos alguns ganhos importantes, pois, uma vez que
qualquer sujeito expresse qualquer forma de racismo ou injuria racial, poderá ser preso
ou apenas pagar fiança. A lei nº 7.716 de 5 de janeiro de 1989, determina pena de
reclusão a que tenha cometido atos discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião, ou precedência nacional.
Assim, se a propaganda fosse exibida no Brasil e se houvesse denúncias, talvez
esse comercial entrasse apenas como injúria racial, uma vez que foi uma ofensa à cor do
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outro, esse tipo de crime só seria considerado racismo, caso o sujeito fosse proibido de
fazer algo que tenha direito. De acordo com Meneses (1999), decerto, o preconceito
nunca é inocente, como certos antropólogos deixam entender. É preciso, por trazer no seu
bojo um elemento da mais alta peculiaridade: a negação do ―outro‖ enquanto tal.
O personagem ao se apresentar como o homem que a mulher deseja para ela, ―o
homem dos seus sonhos‖, após ser lavado pelo sabão Shanghai Leishang Costetics,
aquele que terá as características e estereótipos semelhantes aos seus, que irá lhe
representar e lhe satisfazer, evidencia o quanto costumamos ver o mundo através da
nossa cultura, utilizando-a como parâmetro para julgarmos as outras culturas, acreditando
que a nossa visão, nosso modo de vida, nossos costumes e tradições, a nossa cultura é
que são corretos e normais.
Tal tendência, denominada etnocentrismo, entendida por Meneses (1999, p.19)
como: ―Se sua maneira de ser e de proceder é a certa, então as outras estão erradas, e as
sociedades que as adotam constituem ―aberrações‖. Essa ideia a respeito do Outro, é
responsável pela ocorrência de numerosos conflitos sociais, onde o indivíduo passa a
repudiar ou negar tudo que lhe é diferente ou não está de acordo com suas tendências
costumes e hábitos.
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Palavras-Chave: Literatura infantil, Relações étnico-raciais, Identidade Negra.
INTRODUÇÃO
A literatura se faz presente no mundo enquanto construto de possibilidades das
fantasias e ferramenta de possíveis produções subjetivas dentro do mundo moderno,
desde livros infantis até grandes obras de cunho científico. Muitas vezes, é apontada
como forma de resistência. A literatura se faz assim, contra as palavras de ordem que
circundam o nosso cotidiano. Sendo assim, elucidações imaginárias provocadas pelo
hábito da leitura podem transformar-se em instrumentos de conhecimento e até
identificação, pelo viés literário, que contém os mais diversos temas, gêneros e tipos
(ALMEIDA 2008).
No contexto infantil não poderia ser diferente, a literatura infantil para crianças
traz consigo caráter quase sempre educador e pedagógico, onde o foco se insere na
aprendizagem. Silveira (2012) concebe que as relações do campo pedagógico e literatura
infantil precisam ser mais entrelaçadas, rumo ao questionamento sobre as noções de
infância e os livros a endereçados a elas. Neste sentido, é pensado para este público
possibilidades de abordar as noções de realidade e pertença no mundo e formas de
convivência social, a partir do lúdico existente nas histórias contadas. Aliado a isto, está à
escola: instituição responsável por iniciar, muitas vezes, o contato literário das crianças e
as conduzirem em temáticas didáticas/alfabéticas, emergenciais, reflexões mais reais do
seu contexto. Sob esta perspectiva, Silveira et al. (2012, p.19) contribui com o discurso
escolar; ‗‗a escola, assim, como caixa de ressonância de correntes e tendências sociais
mais amplas [...], a ela ainda é atribuído o principal papel formador das novas gerações
[...]‘‘.
Outra consideração importante sobre a escrita para crianças é a de que existe um
movimento mais inclusivo, principalmente dentro da pedagogia que agrega o discurso
sobre as diferenças, ou seja: a partir do reconhecimento e da valorização das diferenças, a
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literatura infantil começa a estabelecer um diálogo com as questões de raça, gênero,
sexualidade, diversidade religiosa, educação inclusiva, entre outras temáticas.
A partir desses pressupostos, o presente trabalho visa realizar intervenções no
espaço escolar a partir da questão racial. Entendemos raça como uma construção social,
política e cultural fruto de relações sociais desiguais de poder (GOMES, 2005). Dessa
maneira, o tema a ser trabalhado se aplica não somente na discussão sobre o que ela seja,
no sentido apenas de identificação, mas investiga e entrelaça com as questões de
identidade, ou nas palavras de Silveira et al. sobre trabalhar raça com crianças:
Julgamos importante, para nossa análise, consideramos que raça-etnia constitui
um marcador que posiciona os sujeitos negros de uma determinada forma,
significando-os como o ‗‗outro‘‘, em posição ao branco. Portanto, a identidade
étnico-racial não se delimita apenas pela cor da pele [...] ou, mesmo, pelo tipo
de cabelo, mas por outros traços constituídos no transcorrer das narrativas
(2012, p.108).

Sendo assim, a razão deste trabalho está em fornecer suporte para que escolas
insiram as questões étnico-raciais em suas propostas curriculares, para, além disso,
procura-se incorporar medidas de empoderamento as crianças e negras, através de noções
de representação e identidade. Nesse contexto, consideramos práticas como essas
indispensáveis para a construção da identidade da criança e negra, bem como para a
construção de uma sociedade que valoriza a diferença, pois adentram no campo da
invisibilidade da população negra, visto que a quantidade de filmes, desenhos e
animações, livros de literatura infantil, principais categorias consumidas por crianças,
que possuem personagens não-brancos, é mínima.
Por conseguinte, é objetivo geral deste trabalho é investigar como o tema das
relações étnico-raciais está sendo inserido pela escola nos anos iniciais da Educação
Básica. Em específico, busca-se intervir através de representações literárias negras
presentes em livros e animações infantis para contribuir na construção da identidade da
criança e negra; averiguar quais os modos de subjetivação infantil acerca de questões
raciais e analisar as práticas docentes relacionadas a temática.
METODOLOGIA
Com o propósito de entender como as crianças negras, dos anos iniciais do ensino
fundamental da rede pública de ensino, na cidade de Garanhuns-Pernambuco se veem
representadas na literatura e nas animações infantis audiovisuais, este estudo pretende
investigar a maneira como isto acontece, assim como, quais fatores sociais podem estar
diretamente atrelados aos modos de identificação na criança. Para isso será utilizada uma
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pesquisa de campo exploratória, pois esta permite averiguar o conhecimento popular
sobre determinados assuntos (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995).
Mediante a isto, foram estabelecidos 3 encontros como suficientes para criar
vínculo com as crianças, introduzir o assunto tema em discussão e ouvir e observar as
produções e discursos. Será utilizada; exibição da animação infantil ―Guilhermina e
Candelário‖, produzida por Fosfenos Media e Señal Colombia e exibida pela TV Brasil;
leitura do livro ―Larin Linda Como Toda Cor‖ de Luiza Gomes (2013), viabilizando a
inserção do tema negritude de forma lúdica, em seguida haverá prática de oficinas
coletivas, onde as crianças serão estimuladas a elaborar materiais artísticos, através de
desenhos, pinturas e esculturas de como se enxergam, se permitido, estes serão
recolhidos ou fotografados, produzindo material para análises finais e resultados da
pesquisa. Por fim, haverá realização de entrevistas não-dirigidas em grupo, gerando um
ambiente de descontração e liberdade, para que os alunos se sintam à vontade para
pronunciar-se (PIOVESAN;TEMPORINI, 1995).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa está em andamento. Entretanto, as pesquisas desenvolvidas no campo
das realções étnico-raciais vêm evidenciando que as pedagogias de racialização ainda
estão presentes na escola; que o ideal do branqueamento ainda ocupa um lugar
privilegiado nas interações entre criança-criança e criança-adultos; a cor e o cabelo são os
principais protagonistas do preconceito racial; e ainda, entre os três anos e quatro anos as
crianças já utilizam a gradação das cores como recurso para identificação. Entretanto, as
ações que tem proposto intervenções na sala de aula tem contribuído para a construção a
identidade da criança e negra e para a sua autoestima. Logo, esperamos que essa seja
mais uma das poucas ações que no nosso município pode contribuir para o fortalecimento
da comunidade negra, para a construção de uma sociedade mais justa, plural e equânime.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que ainda vivemos sob a égide da democracia racial. Nesse contexto, as
práticas educacionais não estão convencidas da premência da discussão racial na sala de
aula. Nesse contexto, as crianças e negras ficam invisibilizadas no cotidiano escolar.
Assim, reconhecemos a necessidade de práticas antirracistas que reconheçam a
singularidade de cada criança e o seu pertencimento étnico-racial. Dessa maneira, coma
propositura dessa intervenção nos comprometemos com o rompimento de uma triste
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realidade ainda fortemente presente na escola, onde as histórias narradas, os filmes
apresentados e os murais são predominantemente brancos. É preciso repensar a escola
para que todos/as se sintam parte dela. Nesse cenário, assumimos esse compromisso
através da intervenção proposta.
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INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, a propaganda prevalece como o principal meio de
divulgação de mercado, fazendo uso de recursos midiáticos-culturais para convencer os
grupos sociais na aquisição de produtos. Graças ao processo de globalização, vem
ganhando dimensões que transgridem os limites do espaço territorial chegando de forma
rápida e acessível para inúmeras culturas e povos, promovendo assim transformações
sociais onde passa e desempenhando um papel indispensável no desenvolvimento
econômico das nações. Porém, o fenômeno da propaganda carrega também um contexto
político e ideológico que influenciam na formação dos sujeitos, assim como nas ações de
condutas e na modulação das suas motivações.
Sendo assim, este trabalho tem por finalidade trazer a partir da análise de uma
propaganda comercial uma visão do uso da propaganda na influência e expressão cultural
e no processo de globalização associado ao avanço tecnológico com o uso dos veículos
de mídia, não só para a disseminação de notícias, acontecimentos ou lazer social, mas
também como ditadores de padrões ideológicos e comportamentais que agem de modo a
reafirmar configurações sociais que em determinados contextos pode trazer
problemáticas que devem ser debatidas e questionadas,

METODOLOGIA
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Para a realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativa
documental para encontrar propagandas audiovisuais disponíveis na internet, com ênfase
na plataforma de vídeos ―YouTube‖. Foram pré-selecionadas duas propagandas das quais
fora escolhida uma da marca de sandálias ―Havaianas‖ lançada em 2009 com duração de
30 segundos. A produção divulgada, na época, diretamente para a televisão acabou se
tornando parte de um conjunto de propagandas que foram banidas da televisão brasileira
ao longo da sua exibição por falar de assuntos categorizados pela sociedade como
―inadequados‖. Além disso, para uma análise mais detalhada da obra, houve um recorte
das cenas e uma articulação do seu conteúdo através de uma imersão na literatura para
trazer a explicação de alguns autores sobre as temáticas que foram percebidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira cena do comercial, aparecem as duas protagonistas (uma avó e sua
neta) sentadas em um restaurante, cujos elementos contidos ao longo da obra reforçam se
tratar de um espaço elitizado, com garçons, recepcionistas e frequentado por
celebridades. De princípio a avó fica indignada porque a neta está calçando um chinelo,
pois o fato é considerado como inapropriado para o ambiente por não corresponder à
expectativa social oriunda daquele ambiente cujo contexto social é voltado para pessoas
de prestígio financeiro. Seguindo esse pensamento, o uso de um chinelo contradiz o
status das pessoas frequentadoras daquele tipo de espaço, o que poderia provocar um
sentimento de ―constrangimento‖.
De acordo com Monteiro (1999 p.167), as roupas carregam toda uma
representação imagética de grupo ao ponto de permitir distinguir o grupo da qual o
indivíduo pertence, assim como, todo o significado do papel que o indivíduo representa
dentro da sociedade. Assim, as vestimentas podem refletir um padrão ideológico, de
classes, social e de grupo.
Na cena seguinte aparece o ator Cauã Reymond (interpretando ele mesmo) em
uma situação cotidiana de um jantar. Após ouvir a sua voz, a neta desvia o olhar em
direção a ele, o reconhece e em seguida chama a avó para vê-lo também. Quando também
o reconhece, a avó diz que a moça deveria arranjar um homem como aquele.
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Nisso, outro fenômeno pôde ser observado, o da masculinidade na sociedade e sua
representação física. Farol et al (2013), ao analisar a representação da masculinidade nas
propagandas de drogas para impotência no Brasil, diz que: ―Um dos papéis
desempenhados pela propaganda consiste precisamente na instigação incessante da busca
desse ideal, com promessas muitas vezes nada sutis.‖. Embasados em análises como a
acima citada, assim como, a do escritor Pierre Bourdie, o qual em um de seus livros
descreve a sociedade Cabila e a dominação masculina presente na mesma evidenciando
as representações da masculinidade, veio à tona o fato do ator ser tomado na propaganda
como aparição física dos ideais de masculino (forte, alto, etc.); o que ganha ainda mais
vigor a partir da fala da personagem da avó que comenta sobre o fato do ator citado ser
um homem ―de verdade‖.
Em seguida, a cena ilustra a visão da neta quanto à sugestão da avó relatada na
cena passada, a partir de uma reflexão quanto as possíveis consequências sociais que
traria uma vida ao lado de alguém famoso. Isso porque, o casamento de uma pessoa dita
socialmente comum com um famoso ou até mesmo entre famosos, na nossa cultura, tem
se mostrado mais um ―evento‖ do que uma cerimônia de contrato entre os membros
propriamente participativos, tendo em vista que com a influência da mídia estes
matrimônios têm sido motivo de expectativas em alto patamar e fortes curiosidades
populares.
Na última cena analisada há uma quebra de expectativa, por parte da neta ao
descobrir que o pensamento da sua avó não era direcionado a visão de pureza e
ingenuidade normalmente agregada às pessoas idosas, enfatizando assim, a questão dos
tabus da sexualidade na terceira idade. Segundo Weeks (1992), a sexualidade é, pois, um
fenômeno social e histórico, que é moldada pela interação social e que só pode ser
compreendida no contexto de uma determinada época, mas é também uma poderosa
experiência pessoal, já que os significados que atribuímos aos nossos corpos e às suas
possibilidades sexuais tornam-se, de fato, numa parte vital da nossa formação pessoal,
sejam quais forem as explicações sociais.
Esse fato é visível na propaganda onde a personagem mostra-se ―moderninha‖ em
relação ao conhecimento sobre sexualidade, o que afirma que a idade não é um fator que
diminui a capacidade de interesse sexual e que as mudanças físicas, embora normais,
podem afetar o comportamento, a resposta sexual e os aspectos da sexualidade no
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envelhecimento, tendo influência da sociedade que influenciada pelo capitalismo
―obriga‖ os idosos a retirarem-se da vida ativa.
Nisso, é possível ver que quando um idoso se comporta diferente daquilo que lhe
é culturalmente generalizado, tende-se a sofrer um estranhamento, pois não são vistos de
uma forma positiva e essa reconstrução social limitada de sua fragilidade e incapacidade
de inovação ocasiona uma imagem negativa sobre eles. Na concepção de Alberto
Melucci (1996, p. 9) ―Na sociedade contemporânea, de fato, a juventude não é mais
somente uma condição biológica, mas uma definição cultural‖.
Sendo assim, percebe-se uma forte influência sobre a percepção de mundo e como
cada faixa etária é avaliada socialmente. Como resultado abre margem para choques de
estranhamento uma vez que se idealiza que jovens possuem todo espaço para falar de
sexo, sendo isto algo normal para sua idade, porém um fato caracterizado imoral para os
idosos.

CONCLUSÃO
Há entre a cultura e a comunicação uma estreita relação de parceria, de modo que
para que os movimentos (nascer, crescer, morrer) se estabeleçam culturalmente seja
essência a comunicação, esta que não necessariamente é oral, mas abrange a totalidade da
linguagem. A propaganda analisada propõe a veiculação de seu produto adotando uma
postura polêmica, que gera estranhamento ao mesmo tempo em que vende uma imagem
moderna quanto às representações dos papéis etários e sexuais, ao passo em que mantém
em suas entrelinhas idealizações culturais sobre a estética e as relações conjugais.
REFERÊNCIAS
BOURDIEU, P. A Dominação Masculina. Tradução de Maria Helena Kühner. 12 ed.
Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2012.
FAROL, L. at AL. Homem com ―H‖: ideais de masculinidade (re) construídos no
marketing farmacêutico. Cad. Pagu [online], n.40, p.287-321, 2013.
MELUCCI. A. Juventude, tempo e movimentos sociais. Revista Brasileira de Educação
(Revista Young. Estocolmo: v. 4, nº2, 1996, p. 3-14.).
MONTEIRO, G. A metalinguagem das roupas. Comunicação, marketing, cultura:
sentidos da administração, do trabalho e do consumo. São Paulo, ECA/USP/CLC, p.
167-181, 1999.
WEEKS, J. The body and sexuality. In Bocock, R. & Thompson, K. (Eds.). Social and
Cultural Formsof Modernity. Cambridge and Oxford: Blackwell na Polity Press,
1992.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

DESIGUALDADE DE GÊNERO E TERCEIRA IDADE: O PAPEL DA
MULHER SOB O OLHAR DE IDOSAS
Anamere Remígio da Silva¹ (anameremigio@gmail.com); Ingrid Tenório Vital de
Araújo¹ (ingrid.vital@hotmail.com) Jessica Karine de Castro Lins¹
(jessicakarinec@gmail.com); Nicolle Paes Galindo¹ (nicollepaesgalindo@hotmail.com);
Thalita Grazielly da Silva¹ (thaligraz19@hotmail.com); Érika de Sousa Mendonça²
(erika.mendonca@hotmail.com).
¹Estudante do Curso de Bacharelado em Psicologia da UPE; ²Professora Adjunta do Curso de
Bacharelado em Psicologia da UPE.

Palavras-Chave: Desigualdade, Gênero, Papel da mulher, Idosas.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho se trata de uma pesquisa descritiva – ou seja, visa à descrição
de um fenômeno ou de determinada população e busca estabelecer ligações entre
variáveis (GIL, 1989) – cujo pressuposto inicial é mostrar o quanto a desigualdade de
gênero era mais presente na juventude das décadas de 50 e 60 – devido aos estigmas
culturais de homem e mulher e seus papéis sociais na referida época – sob o olhar das
mulheres que viveram nesse momento, a fim de comparar suas vivências com a realidade
feminina atual. A opção de ter como público para essa pesquisa apenas mulheres vem do
senso comum de que quando/onde há desigualdade de gênero, elas são vistas como
maiores vítimas dessa desigualdade, sendo assim acredita-se que elas podem falar com
propriedade a respeito. A importância do presente trabalho se dá no apontamento sobre as
vivências da diferença de gênero por mulheres que a experienciou em diferentes épocas
de sua vida, sendo possível assim uma comparação desses dois momentos bem como
reflexões sobre a temática central (desigualdade de gênero) e outros temas relacionados
(maternidade, trabalho, casamento, sexualidade).
Este estudo aborda as temáticas ―casamento‖, ―maternidade‖ e ―trabalho‖ na vida
da mulher, objetivando compreender, por meio dos discursos de idosas, como viam os
papéis sociais da mulher na época de suas juventudes (e como enxergam hoje o papel que
exerciam), especialmente em relação a esses temas que dizem respeito ao recorte do
trabalho. Visto que gênero é um assunto amplo, tendo muitos possíveis desdobramentos,
nosso olhar está na percepção das mulheres quanto a sua época de juventude e na fase da
terceira idade sobre os papéis sociais de mãe, esposa e profissional e se essas consideram
ou não a existência de desigualdade de gênero (isto é, se consideram que é esperado ou
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não por um determinado padrão de comportamento vindo de cada gênero conforme as
regras sociais vigentes) em ambas as épocas.

METODOLOGIA
Para realizar a coleta dos dados, o grupo se responsabilizou em gravar tudo e não
utilizar da gravação para finalidade nenhuma que não a acadêmica (conforme previsto
nos termos de consentimento livre e esclarecido que assinaram para participar). Cinco
idosas, cujas idades iam de 61 a 83 anos, integrantes do grupo de Coral do Sesc
Garanhuns - onde ocorreu a entrevista - se dispuseram como voluntárias da pesquisa.
Os métodos utilizados para chegarmos aos objetivos previamente citados foram a
aplicação de questionários - que é definido por Gil (1989, p. 124) como ―técnica de
investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas
por escrito às pessoas [...]‖- e a roda de conversa, que é um método de ressonância
coletiva que consiste na criação de espaços de diálogo, em que os trabalhadores podem se
expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si mesmos (COELHO, 19--).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio dos discursos das participantes foi possível identificar que elas
consideram a existência da desigualdade de gênero em sua juventude. Quando
questionadas sobre como se sentiam a respeito disso, a maioria afirmou que não se sentia
mal ou incomodada, justificando que foram criadas dessa forma e assim aprenderam.
Apenas uma delas disse que sempre reclamava de frases como ―você não pode porque é
mulher‖, mas ao mesmo tempo em que confrontava essa ideia de desigualdade também
afirmava que ―a gente ficava triste, mas tinha que aceitar‖. A separação homem/mulher
influenciou a construção de papéis socialmente aceitos, e influenciados pela cultura na
qual esses sujeitos estão inseridos, direcionados para cada um desses dois gêneros. Essa
divisão passou a ditar as funções na sociedade, os trabalhos permitidos para o homem e
para a mulher, enfim o lugar que cada um deve ocupar no meio social de acordo com o
seu sexo. (SILVA, 2012)
Em relação à maternidade, quatro mulheres (as que tiveram filhos) falaram sobre
o tema expressando o orgulho de ser mãe e colocaram a maternidade como algo
necessário para elas e para seus casamentos. Em contrapartida, apenas uma participante
afirmou não gostar de crianças e não se arrepender de nunca ter sido mãe, entendendo
que não precisa disso para se sentir completa.
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Referente ao comportamento masculino, uma idosa expressa que não existe mais
o acato a qualquer comportamento desrespeitoso do homem quanto a ser ―namorador‖ e
deixar a esposa de lado, diferente de antigamente. Outra participante já relata que não
aceitava desde o tempo de juventude, demonstrando suas insatisfações.
Em relação à temática ―trabalho‖, todas as participantes trabalharam fora de casa,
uma delas inclusive, na política, fato esse não muito comum entre as mulheres,
especialmente da época delas. O fato de todas terem trabalhado fora de casa durante sua
juventude se caracterizou como surpresa para o nosso grupo que, em hipótese anterior ao
momento com as idosas, considerava que a possibilidade das mesmas de trabalhar fora do
lar fosse limitada devido ao fato dessa função ser atribuída ao homem já que esse era,
concordando com a afirmação de Fleck e Wagner (2003 apud LOPES; DELLAZZANAZANON; BOECKEL, 2014, p. 918), ―o provedor do lar, com autonomia para estabelecer
regras e delegar funções e a mulher era a cuidadora doméstica, reclusa às atividades
desenvolvidas unicamente dentro de casa‖.
Constatamos que as entrevistadas, apesar de terem vivido a repressão sexual dos
corpos femininos, puderam experimentar a entrada da mulher para o mercado de
trabalho, evidenciando a chegada de novas mudanças. Nenhuma delas dependeu
exclusivamente da renda dos maridos, apesar de terem crescido num ambiente de
dominação masculina.
Um assunto exposto pelas idosas foi a dificuldade para a mulher aprender e
ensinar sobre seu corpo devido à falta de informação sobre ele. Mas não apenas isso, o
pudor na relação de pais e filhos, professores e alunos e a não disposição de um ambiente
que tratasse da sexualidade. Uma das entrevistadas coloca que a primeira noite de
núpcias foi uma das mais difíceis de sua vida, pois não sabia como proceder nem o que
iria acontecer.
Quanto ao companheiro, todas que casaram afirmam que o fizeram por livre e
espontânea vontade e que foi por amor. Esse foi um interessante ponto, pois sabemos que
muitos casamentos de outras épocas eram arranjados pelos pais devido a questão
financeira da família ou pelo desejo de que a filha constituísse sua própria família, assim
o marido ―arranjado‖ poderia ou não ser alguém de quem a filha gostasse e quisesse
como companheiro
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É interessante pensar que mesmo que pareça óbvio que há desigualdade de
gênero, em ambas as épocas em questão, seria possível que o discurso das participantes
da pesquisa fosse de encontro a isso, não considerando essa diferença. O trabalho foi
realizado pensando nessas duas possibilidades: poderia ser detectado nos discursos delas
afirmação ou negação sobre a existência dessa desigualdade. Houve, portanto, um
cuidado enquanto realizadoras da pesquisa para que não fosse colocada nenhuma posição
de valoração sobre essas questões.
Em suma, foi possível identificar no discurso das participantes da pesquisa o quão
presente era a desigualdade entre homens e mulheres em sua juventude e o quanto notam
que isso vem mudando. No que diz respeito à sexualidade e liberdade sexual, elas deixam
claro o quanto são contrárias ao comportamento dos homens da época de sua juventude
em relação a como eles viviam essa liberdade (tendo sempre cobranças sociais opostas às
delas, como sobre a virgindade, por exemplo). Explicitamente abordam a distinção de ser
homem e de ser mulher que a sociedade lhes impunha sobre a maneira de se portar nas
relações amorosas. Essas questões nos fizeram perceber que realmente havia a
desigualdade de gênero.
As participantes consideram as mudanças que as mulheres conquistaram desde a
sua época de juventude até hoje positivas, mas, no que diz respeito à vivência de sua
liberdade sexual, acham que deve haver um cuidado e pudor, independente do fato de
serem mulheres livres. Podemos perceber que esse cuidado citado por elas se deve ao
fato de ainda hoje, apesar das consideráveis mudanças, existir a desigualdade de gênero.
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Palavras-Chaves: Mente, Consciência, Crenças Psicossociais.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa buscou investigar e analisar as abrangências e intervenções
da mente no sistema de crenças psicossociais. Desse modo, se inclinou para a
investigação da rede de condicionamentos e crenças, herdado e registrado no campo Psi,
denominada mente, a qual interfere diretamente na construção da personalidade
implicado no contexto social histórico, produzindo efeitos no mundo fenomênico e
factual. Compreendendo a Consciência como a presença inteira do sujeito, no qual é
capaz de perceber as malhas das ilusões existenciais e despertar para escolhas, nas quais
envolvem a si e o outro com uma rede de integração, a pesquisa está inserida numa forma
de colher informações, através de estudos de casos, formas existenciais humanas, nas
quais estão circundadas pelos conflitos entre o indivíduo e o outro (restante da
sociedade), o que impedem de viver por si mesmo, no contexto das possibilidades reais e
humanas (LINS,2016).
Portanto, foram realizadas revisões bibliográficas e discussões objetivando-se em
todo o caminhar da pesquisa, refletir sobre o campo mental e seus processos de
intervenções nas redes psicossociais com suas consequências fundadas no conflito.
Utilizando-se como método o diálogo socrático, a pesquisa intenta-se concentrar o olhar
na análise da narrativa, viabilizando a discussão das ações, das falas e dos pensamentos
dos sujeitos. Compreendendo que os valores humanos, bem como as manifestações
estéticas devem estar em constante movimento e reinvenção, pois ―Nenhuma verdade é
irrefutável. Convive-se com a multiplicidade, com as oposições.‖ (ALVAREZ,2007,
p.34), o procedimento escolhido visa a problematização de ideias que se constrói pela
reflexão a partir da narrativa, intentando-se para a autoconsciência. O caminho da
pesquisa foi se desdobrando em muitos outros, e, a partir das compreensões teóricas
suscitadas por meio dos encontros de construção e reflexão sobre a Consciência, foi
possível vislumbrar algumas das constelações de crenças que agenciam o sujeito na
contemporaneidade.
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METODOLOGIA
Durante o desenvolvimento da pesquisa, paralelamente as revisões iniciais do
aporte teórico, sucederam reuniões semanais do pesquisador com outros pesquisadores
do grupo de pesquisa Consciência e Espiritualidade da Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns, contando com a presença e liderança do coordenador desta pesquisa.
Nos encontros foram pontos de discussão, as metodologias de pesquisa, visto que um dos
principais objetivos do bolsista de Iniciação Científica é entrar em contato com a
academia e desvendar os instrumentos necessários para a construção de pesquisas com
caráter científico, promovendo uma compreensão acerca do que constitui a carreira
acadêmica.
Esses encontros periódicos, foi imprescindível no desenrolar da pesquisa, pois, as
dúvidas e questionamentos surgidos anteriormente às reuniões foram sanadas e discutidos
com a colaboração não só do orientador, mas dos outros pesquisadores do grupo de
pesquisa, que caracterizavam os debates a nível de iniciação científica e de mestrado
contribuindo assim, para o enriquecimento da pesquisa e da ampliação do tema no âmbito
grupal e das produções cientificas. A fase de busca e análise dos estudos de casos, foi
prorrogada para um outro momento, pois, a bolsista e orientador compreendeu a
necessidade de uma conceitualização teórica consistente da mente e suas influências para
que fosse possível identificar com mais precisão os seus fenômenos na análise dos casos.
O caminho da pesquisa no segundo trimestre, foi se moldando de acordo com as
necessidades que foram sendo encontradas, como por exemplo a divulgação e escolha
dos participantes. Após estudos teóricos acerca dos fenômenos mente e crenças
psicossociais, optou-se pela utilização da técnica Diálogo Socrático que é compreendida
como uma investigação filosófica, que por meio de perguntas gerais, claras e
significativas dão sentido e direção a um diálogo, promovendo um posicionamento
crítico do indivíduo diante de si e da vida (Alvarez,2007).A escolha dos participantes se
deu de forma voluntária após a divulgação da pesquisa, sendo a amostra de 2 (dois)
voluntários de faixa etária e escolaridade distintas: E. M. C. O, 23 anos, 2º grau completo
e A.C. S. T., 28 anos, superior completo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Compreendendo que é por meio da linguagem que apresentamos nossa visão de
mundo enraizadas nas crenças psicossociais, o questionamento socrático suscita reflexões
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das verdades, baseadas nas experiências pessoais que cada um revela de si. No momento
do encontro do pesquisador com os indivíduos a serem pesquisados, foi explanado de
modo geral o tema da pesquisa e colocado de modo claro, por meio de duas vias do
Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE e do Termo de Confidencialidade,
as questões éticas envolvidas. A pergunta se construiu por meio do que os voluntários
trouxeram, a partir da espontaneidade presente entre eles. Antes de iniciar a explanação
do tema, E.M. e A. C. conversavam acerca de características físicas que não admiravam
nas pessoas, apresentando uma ideia dual do belo e do feio. Esse foi um gancho
importante para o início do questionamento socrático, sendo a pergunta disparadora:
Diante do que vocês argumentaram a pouco tempo, o que é a beleza então? Assim, o que
as voluntárias colocaram em pauta, baseavam-se nas suas crenças e ideologias, revelando
assim, as visões de si e do mundo. Na fala de A.C, foi possível compreender como essa
rede de condicionamentos, a qual estamos chamando de mente, está calcada nas
ideologias dogmáticas oriundas da sua religião. Os relatos de A.C e E.M. apresentam
conflitos, este que segundo Krishnamurti (2000) é a base da mente humana, gerando
contradição, violência e destruição.
No entanto, a base dessas fissuras, citadas anteriormente, como eventos auto
violentos e conflitantes, é a perda da auto referência que por mais que promova
desordem, também proporciona instantaneamente sensação de alívio, pois o sujeito se
depara com o inesperado, o desconhecido e autêntico mistério, chamado de
Transcendente. Nessa busca de alívio, a personalidade se ancora na fantasia, seja na
projeção futura de metas e/ou projetos a curto prazo, mas ambos possuem natureza
ilusória. Portanto, na tentativa de abolir essa angústia existencial, a mente é firmada e
estimulada pelo sentimento do medo, não se propõe a iniciar por meio dos
questionamentos uma busca em si, mas visa encontrar verdades instituídas, de caráter
reconfortante e apaziguador. (LINS,2015). Nos relatos dos indivíduos pesquisados, deixa
claro que a verdade está em constante construção, pois, o que ante era aceito como norma
em um determinado momento da vida, passa a ser visto como máscaras que encobrem
suas angústias, os seus modos de ser no mundo, vela aquilo que Lins (2015) nomeia de
Presença Transcendente. Essa busca de informações que venham pacificar a desordem
causada pela ausência de auto referência, se inicia pela ação de pensar. E, é por meio do
pensamento que é possível investigar a visão de homem, de mundo do sujeito, bem como
seus conflitos, como foi possível analisar nas narrativas. Assim, Krishnamurti (2009,
p.57) afirma, ―o pensamento é a resposta da memória que foi acumulada por meio da
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experiência, por meio do conhecimento, por meio da tradição; e a memória é resultado do
tempo‖.
Desse modo pode-se compreender, que o sentimento do sujeito frente a um
fenômeno não é a representação do próprio fenômeno em si, mas a construção do que
nomeia-se de realidade é calcada no potencial de afetação da rede de crenças. Ou seja, as
ideologias que são propagadas e reafirmadas na mente e na realidade contextual, são
tomadas como verdades e bases para formar o mundo que o sujeito acredita está inserido.
A partir de questionamentos desalojadores, o sujeito se reconhece como ser-no-mundo,
evoluindo para o despertar da consciência, revelando todas as potencialidades,
singularidade e autenticidade da mente. (LINS,2015)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa suscitou estudos, reflexões e possíveis estratégias de intervenção,
acerca dos fenômenos circundados na existência humana. Vale salientar, a importância da
pesquisa no contexto da formação, visto que a aprendizagem se dá na realização ou seja,
os erros e acertos fazem parte do caminhar mas, com o incentivo e a dedicação da
orientação o aprendiz constrói seu caminho, confluindo com disciplinas ofertadas na
grade curricular ao trazer informações importantes sobre a mente e suas abrangências no
contexto da intervenção terapêutica. Assim, o conhecimento construído contribuiu para o
âmbito da psicologia clínica, teorias e técnicas psicoterápicas, psicologia da religião e
espiritualidade, e na promoção de uma atenção psicológica eficaz. O conhecimento
produzido está sendo germinado em um artigo para publicação em uma revista científica
até o final do ano, contribuindo ainda para a propagação da ciência no que concerne a
temática consciência e espiritualidade, auxiliando pesquisadores e profissionais de todas
as áreas que se interessem pelo tema e/ou que atuem na promoção de saúde e lidam com
as várias formas existenciais do homem na contemporaneidade, visando a eficiência e
eficácia terapêutica.
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Palavras-Chave: Propaganda, Preconceito, Racismo,Capitalismo, Tecnologia.
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo identificar questões sociais como a
influência capitalista e tecnológica sobre o homem, o preconceito e o racismo, a partir de
um olhar antropológico acerca da propaganda, Me Conheça Melhor, criada pela empresa
publicitária MullenLowe Brasil, para a divulgação da marca Knorr em agosto de 2017.
Começamos assim, analisando a questão da tecnologia que está no contexto da
sociedade atual transformando a forma de relacionamento e comunicação entre as
pessoas. Na visão abordada através da propaganda vemos uma quebra na perspectiva de
que o importante é ter as coisas, contudo, ainda se faz presente a visão de um homem
branco como bem sucedido o que nos leva a discutir a questão racial. Entretanto, também
temos na mesma propaganda o negro dentro de uma perspectiva religiosa, rompendo a
expectativa proposta a que religião ele deve seguir em razão da sua origem. Outra forma
retratada é a questão em que mostra o preconceito social, , onde o corpo do outro por ser
diferente torna-se automaticamente errado, trazendo à tona a visão preconceituosa de
pessoas que possuem tatuagem e são estimadas a inferioridade, retomando os
significados culturais do início do século XX, em que apenas a classe marginalizada
possuía o corpo desenhado.
METODOLOGIA
A pesquisa qualitativa documental teve como foco compreender as questões
sociais que perpassam a propaganda da Knorr (2017) recentemente veiculada. A pesquisa
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foi feita na plataforma virtual, YouTube, e o critério de escolha foi a propaganda que
abordasse a maior quantidade de assuntos que envolvessem maior conteúdo sobre
diversidade, de temas discutidos na sociedade atual. Dentro da pesquisa selecionamos
cinco propagandas que se encaixaram nos nossos critérios, dessas escolhemos a
propaganda produzida pela empresa publicitária, MullenLowe Brasil, que promovia o
produto da Knorr, intitulada, Me Conheça Melhor. A propaganda é de agosto de 2017 e
tem duração cerca de um minuto, para analisá-la cortamos as cenas focando em
relacionar a imagem com o discurso, posteriormente buscamos fundamentação teórica
em artigos e textos científicos aos quais foram encontrados alguns pontos fundamentais
que evidenciam características oriundas de etnocentrismo, sendo eles: preconceito racial
e social como também a visão capitalista e tecnológica sobre o homem.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nas cenas da propaganda da Knorr que retratam os textos ―Se vivo conectado não
quer dizer que sou alienado.‖, ―Viciei em jogo online, mas paro para namorar.‖ Os
personagens jovens aparecem utilizando o celular no trabalho e na outra cena jogando
vídeo game com sua namorada. Pode-se então, observar o uso da tecnologia que está
entre nós, mudando nossa forma de comunicação, diversão, e relacionamento com as
outras pessoas. Desse modo, essas frases significam estereótipos, construídos ao longo
dos anos, que pode se remeter em parte a geração ―nemnem‖ (nem estuda, nem trabalha).
Além disso, estabelece relações entre a visão do ser humano com mais idade ao jovem
atual por seus hábitos tecnológicos constantes que se difere ao modelo de vida passado e
o atual.
Para Neusa Gusmão (GUSMÃO 1997, p. 8 apud PEREIRA 2017, p. 150) na
interação entre esses sujeitos de diferentes idades e ponto de vista sobre o cotidiano, é
preciso lançar-se ―a aventura de se colocar no lugar do outro, de ver como o outro vê, de
compreender um conhecimento que não é nosso.‖ Os personagens ao se apresentarem de
tais modos, reforçam a ideia da quebra de expectativa desse estereótipo, elucidando que a
utilização dos meios tecnológicos podem ser bem aproveitados sem alienação.
Posteriormente, na cena ―Acha que não fiz sucesso só porque não tenho carrão‖, faz
uma crítica à sociedade capitalista atual, porque o significado de sucesso e felicidade
atualmente é espelhado na noção de ter as melhores coisas que o dinheiro pode comprar.
Contudo, apesar de fazer essa crítica à sociedade, a propaganda reproduz outro erro
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comum que é a questão de o sucesso profissional ser sempre atribuído a homens, brancos
e héteros, esse último não explícito na propaganda.
A paixão pelo ter conduzirá a uma interminável luta de classes.[...] O
capitalismo do século XVIII foi sujeito a uma mudança radical: o
comportamento econômico foi separado dos valores éticos e humanos. Com
efeito, a máquina econômica devia ser uma entidade autônoma, independente
das necessidades e desejos do Homem. Foi um sistema que decorreu
naturalmente e de acordo com as suas próprias leis. O sofrimento dos
trabalhadores, assim como a destruição de um número sempre crescente de
pequenas empresas em nome do crescimento de corporações cada vez maiores,
foi uma necessidade que, ainda que pudesse ser lamentada, havia que aceitar
como o resultado de uma lei natural (ERICH FROM, 1997, p.1).

A fala do autor se reflete na fala do personagem que por não tem carro e andar de
bicicleta pode refletir a imagem de quem não é bem-sucedido. ―Ademais, na sexta cena a
partir do início da música, o texto apresentado é ―Sou negão com muito orgulho e você
chama a polícia?¨ o personagem é um homem negro que aparece fazendo yoga. A partir
de tal imagem podemos observar primeiro a quebra de expectativa, uma vez que a figura
negra por muitas vezes está vinculada ao candomblé e nessa representação apresenta-se a
possibilidade que o negro tem de utilizar-se das técnicas físicas e mentais orientais, o que
de fato foge do estereótipo social preestabelecido.
Além dessa, a ainda há a provocativa feita pelo personagem ao questionar o
telespectador o ato de preconceito vinculado a sua cor de pele negra, preconceito esse
vindo de uma sociedade historicamente racista. Para o autor Paulo Meneses (1999, p. 20),
uma ideologia etnocentrista, ou seja, aquela em que julga o outro a partir de seu próprio
padrão social promovendo a rejeição do diferente, é o racismo. Essa corrente ideológica,
a princípio foi formulada com o intuito de ser embasado cientificamente, contudo, a
ciência não conseguiu comprovar suas ideias, mostrando assim que essa não passa de
errônea ideologia de supremacia da raça branca.
Por fim, a última cena observada ―Vai dizer que sou drogado, só porque sou
tatuado?‖, encena a realização de uma tatuagem no corpo de um homem, que por meio da
ironia critica e traz à tona o etnocentrismo enraizado na sociedade desde os primórdios
dos séculos, quando o uso da tatuagem era comum em pecadores que ―violando‖ as
orientações dadas pela igreja da época ―deterioravam‖ seu próprio corpo que era
considerado templo e morada do Espírito Santo, tornando-o impuro ou em marinheiros,
homens que antigamente em sua maioria possuíam má fama por formarem a classe de ex-
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detentos e condenados pela justiça a prisão. Formando assim uma ideia preconceituosa de
que toda pessoa tatuada seria potencialmente criminosa ou pecadora atrelando isso a sua
vida social com o estigma de uma pessoa sem valor, que se estendeu por quase todo o
século XX, mas, que em meados dos anos de 1950, graças ao culto da personalidade e
influência da mídia começa a fazer parte da vida de famosos que favorecendo o lado
estético amenizam em parte a visão etnocêntrica, porém, somente em determinados
grupos sociais. Dessa forma, Bruna Mello (2012, p. 1) afirma que, essa resistência e
preconceitos são verificados, principalmente, em áreas profissionais ditas tradicionais,
pois, nota-se, que em outras áreas, mais inovadoras, essa modificação corpórea não é de
grande preocupação.
Visto que ainda é ―aceitável‖ a proibição de indivíduos tatuados em empregos e
determinados concursos públicos que injustamente priorizam o carácter visual ao
profissional. Para Karolina Duarte (2009, p. 23) existe uma tensão latente entre ser
―tatuado‖ e continuar sendo um cidadão produtivo e não excluído, entre querer ser
diferente e não ser rejeitado pela sociedade. Finalizando, nesse caso, fator relevante que
influencia essa reação da sociedade é a autocriação de estereótipos formados
mentalmente pelo ser humano explicados pelos processos cognitivos que de forma
positiva ou negativa julga o próximo de acordo com sua cultura e crença e o coloca
assim, em uma posição diferente a sua, automaticamente.
CONCLUSÃO
Portanto, tomando à visão antropológica vê-se evidentemente na propaganda o
retrato de processos preconceituosos que foram construídos ao longo do tempo e se
perpetuam até os dias atuais dentro da sociedade, que são e foram passados por gerações
e criados a partir delas, pelos diversos ensinamentos e variedade de costumes que se vive
em cada cultura existente. Atrelando-se a isso, com base psicológica, nota-se a execução
latente dos processos cognitivos no indivíduo, construídos no ambiente que o mesmo
vive, e formados automaticamente na presença de outras pessoas, que podem se
caracterizar positivamente ou negativamente a partir das diferenças apresentadas pelo
outro e contexto social que ambos se inserem. Salientando ainda, que tudo isso mesmo
que apresentado a partir de propaganda que tem como fator principal o interesse no lucro
d
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o seu produto, se utilizando de manobras que atraiam a massa popular para o consumo.
As propagandas, são assim, um retrato da sociedade e seus problemas latentes.
REFERÊNCIAS
DUARTE, K. O preconceito da tatuagem no mercado de trabalho. Rio Grande do Norte.
2009.
FLEURY, M. T. L. GERENCIANDO A DIVERSIDADE CULTURAL: experiências de
empresas brasileiras. ERA Revista de administração de empresas. V. 40, n. 3. P 18-25.
São Paulo, 2000.
FROMM, E. A importância da diferença entre ter e ser. In: Ter ou Ser?. Ed. 2. Rio de
Janeiro: Zahar, 1997.
GAZZANIGA, M.; HEATHERTON, T.; HALPERN, D. Ciência psicológica. 5. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2005.
MENESES, P. Etnocentrismo e relativismo cultural: algumas reflexões. SymposiuM.
Pernambuco. Número especial, dezembro, 1999.
NASCIMENTO, B. M.; MIRANDA, F. S. Etec Parque da Junventude. A tatuagem
como fator de preconceito contra o profissional de enfermagem. São Paulo, 2012.
PEREIRA, Alexandre Barbosa. Do controverso ―chão da escola‖ ás controvérsias da
etnografia: aproximações entre antropologia e educação. Horiz.antropol., Porto Alegre,
v. 23, n. 49, p.149-176, setembro, 2017.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

“ME CONHEÇA MELHOR”: ANÁLISE DA PROPAGANDA DO
CALDO KNORR
José Antonio Andrade Silva¹ (zeandrade26.za@gmail.com); João Victor Ferreira Leal¹
(joaovictorferreiraleal@hotmail.com); Maria Catarina Felix da Silva¹
(catarinafelix_@hotmail.com); Tarcia Regina da Silva² (tarcia.silva@upe.br)
José Antonio Andrade Silva Estudante do Curso de Bacharelado em Psicologia da UPE; Tarcia Regina da
Silva professora Adjunta do Curso de Bacharelado em Psicologia da UPE.

Palavras-chave: Propaganda, Estereótipo, Diversidade, Consumo.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho é sobre a descrição e análise da propaganda do caldo de carne
Knorr, vinculada no meio social e como esta pode influenciar e retratar visões de como a
sociedade trata alguns temas, pois está claro que a propaganda exerce um domínio sobre
a sociedade consumidora, transpassando seus desejos e idealizações com mensagens que
chegam ao inconsciente dos consumidores ajudando na determinação das escolhas dos
cidadãos. O nosso objetivo por meio desse trabalho é descrever e analisar como são
repassados esses conceitos.
Este trabalho esta organizado em três partes que são a análise e descrição das
cenas que são retratadas na propaganda e a ligação dessas com questões de cunho social,
retratando o poder da mídia para obtenção de lucro por meio de tais propagandas.
METODOLOGIA
A pesquisa de caráter qualitativa documental foi analisada a partir de recortes de
cenas da propaganda comercial. Esta foi escolhida, pois atenta para os diversos olhares
etnocêntricos que persistem ainda hoje, como o de cultura, tecnologia, gênero, e
estereótipos. Dessa forma, escolhemos a propaganda do caldo Knorr, vinculada na
plataforma digital YouTube, que tem duração de um minuto e três segundos, publicada
no dia 10 de agosto de 2017 para descrever alguns contextos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da propaganda do caldo Knorr chamada ―Me conheça melhor‖ do ano de
2017 podemos fazer inferência ao etnocentrismo e relativismo cultural, ela traz, de forma
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compreensiva alguns olhares etnocêntricos que muitos ainda têm, ou seja, um olhar de
julgamento de acordo com suas ideologias, julgando como certo ou errado; bonito ou feio
com base em seus próprios conceitos, sem conhecer melhor o outro. Dessa forma, a
propaganda convida o espectador a atentar para alguns pontos estereotipados; a conhecer
melhor o outro. Algumas cenas da propaganda ganharam maior ênfase devido ao seu
cunho social ser mais evidente, devido a questões de visualização da imagem dessas
pessoas retratadas no meio social em que estão. Uma das cenas escolhidas é de uma
jovem mulher que anda de skate. Ela está trajando roupas normais para andar de skate.
Enquanto a imagem é exibida, o narrador solta a seguinte frase: ―uso brinco, mas não
brinco de boneca‖. Essa frase representa bem a nova visão da mulher em nossa
sociedade, pois houve mudanças significativas desse grupo e na forma como ela é vista
tanto pelos homens como por elas mesmas. As mulheres descobriram seu real valor,
destacaram-se em áreas até então consideradas exclusivas ao mundo masculino, como é o
caso do mundo do skate que é visto unicamente como masculino, por ser tratado como
um esporte radical e rebelde.
A visão da mulher de acordo com as autoras Souza, Kazmierczak e Couto (2012)
sempre foi visto como sinônimo de fragilidade e medo, mas com o passar do tempo, essa
ideia da mulher ser sempre fraca foi se modificando. Porém, esse processo de
modificação da imagem feminina como frágil e incapaz, de atuar em diferentes áreas
ditas exclusivas do mundo masculino, foram sendo quebradas por meio de ações
feministas de combate ao preconceito exercido sobre as mulheres, como por exemplo o
caso das chamadas Sufragistas que faziam campanhas pelo voto feminino. Inicialmente,
seus ganhos foram parciais. Em 1918, no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, apenas
mulheres acima de 30 anos e que possuíssem uma ou mais casas teriam o direito ao voto.
Somente em 1928, o direito ao voto, foi estendido a todas as mulheres acima de 20 anos.
A personagem da cena representa a liberdade que a mulher tanto lutou para conquistar,
ela também representa que a mulher não está presa a características ditas femininas como
no caso brincar de boneca, mas livre para praticar qualquer esporte ou qualquer outro ato
dito masculino.
Uma outra cena, portanto, é a do: ―Só porque sou tatuado você diz que sou
drogado‖. Em que um homem aparece se tatuando. Nesse sentido, é possível observar
que a propaganda atenta para o preconceito existente ainda hoje sobre tatuagens. Apesar
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de muitas pessoas terem mudado seus conceitos sobre a tatuagem ainda há um grande
número destas que julgam uma pessoa tatuada, porque de acordo com suas ideologias é
feio. Além disso, as mesmas são tidas como pessoas ruins, drogadas, mau caráter e outros
tantos rótulos, que vem herdado de muitos anos atrás, em que a tatuagem simbolizava
uma característica de pessoas marginalizadas. Segundo Schiffmacher (1996) ―em muitos
anos a tatuagem continuou a ser símbolo das classes marginais. Marinheiros, prisioneiros
e soldados de guerra voltavam para casa tatuados. No caso dos prisioneiros, marcas
simbolizando o crime cometido e o tempo de prisão‖ (apud, LEITÃO, 2004, p.5).
É possível compreender no contexto histórico da tatuagem uma enorme forma de
como as pessoas podiam estereotipar as outras, grupos extremistas chegaram ainda a
sugerir que pessoas com certos tipos de doença fossem marcadas em seu corpo, o que
geraria uma segregação. Nesse contexto de preconceito a tatuagem só veio a ser
considerada como algo admirável muitos anos depois, em que apesar de ainda estar à
margem começou a ser socialmente aceita quando artistas famosos começaram a tatuar
seus corpos, o que acabou gerando reconhecimento. Esta se tornou tão reconhecida que
segundo Schiffmacher (1996) ―atualmente a técnica da tatuagem vem sendo usada para
uma série de outras práticas. Um exemplo disso é a tatuagem definitiva, que usa do
mesmo princípio da pigmentação, ou a coloração de manchar cicatrizes [...]‖ (apud
LEITÃO, 2004, p.6).
No entanto, ainda há hoje um olhar discriminante com pessoas tatuadas, pois
muitas pessoas colocam outras em certas classificações apenas por possuírem algum tipo
de característica. Com isso, a propaganda nos infere uma relação ao relativismo cultural,
por justamente convidar o espectador a conhecer melhor o outro, a não julgar sem
conhecer. O relativismo nos traz ainda esse olhar para o outro sem medir de acordo com
a própria cultura ou crença; a fazer da diferença do outro não uma maneira de oprimi-lo
(como no antropocentrismo), mas que faz dela algo autêntico e que é relativo para cada
um, e que se recusa a modificar costumes e tradições.
Entretanto, a nossa sociedade está tão enraizada em uma distopia capitalista e suas
relações de consumo que o sociólogo Jean Baudrillard define essa fase como sociedade
de consumo: ―A sociedade de consumo impõe regras, costumes e costumes que não
conseguimos nos livrar, pois somos constantemente bombardeados com campanhas que
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nos obrigam a consumir produtos que muitas vezes não precisamos‖ (BAUDRILLARD
apud RODRIGUES, HEITOR, p. 4 )
Uma grande arma dessa sociedade de consumo, talvez a maior delas, é a
publicidade/propaganda que é definida como, uma notícia fabricada que se utiliza de
vários tipos de artifícios para persuadir o consumidor. Sendo a publicidade uma grande
arma dessa deturpada sociedade de consumo, o que visam as empresas que mostram
diversidade racial, de gênero e ideológicas? Como na maioria das vezes, as grandes
empresas (como a P&G, usada de exemplo em nosso trabalho) visam o lucro e somente
o lucro, elas não mostram essa diversidade por acreditar que assim podem gerar uma
conscientização e estariam ajudando nessas lutas sociais. Diferente disso, as empresas se
apropriam desses movimentos para deturpar e esfriar essas lutas. A apropriação de lutas
sociais através dessas propagandas é uma das grandes falácias do século XXI, suas reais
intenções estão escondidas nas entrelinhas, o lucro, a desqualificação e projeção de um
apaziguamento dessas lutas.
A ampla divulgação dessas propagandas nos meios de comunicação em massa
deixa explícito a influência delas em nosso dia-a-dia e reflete a visão de grande parte de
nossa sociedade, a partir de um preconceito renitente caímos na mesmice da narrativa
limitadora. Se a publicidade reflete os conceitos de nossa sociedade, a publicidade que
mostra a pluralidade étnica e cultural, reflete que nossa sociedade está se desenvolvendo
nesse âmbito? Justamente o contrário à onda conservadora é cada vez maior, a
discriminação é gritante em todo mundo, a mesma empresa que mostra essa diversidade
(P&G) é a mesma que explora mão de obra barata (semiescrava) em países
subdesenvolvidos e ao vermos outras propagandas da mesma empresa podemos
presenciar preconceitos e até mesmo eugenia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A propaganda do caldo Knorr chamada ―Me conheça melhor‖ publicada no dia 10 de
agosto de 2017 na plataforma digital YouTube traz uma atenção para os diversos olhares
etnocêntricos que persistem até hoje, olhar esse que ainda se impõe sobre outros, um
preconceito renitente, de achar certo só o que lhe convém e o que está de acordo com sua
própria cultura. Dessa forma, a propaganda convida os espectadores a conhecer melhor o
outro, assim cada cena do comercial desconstrói o preconceito em diversos âmbitos, seja
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de gênero, tecnologia, questão racial e estereótipos no geral. No entanto, é importante
também salientar que muitas vezes esse tipo de propaganda visa apenas o lucro, e usa da
publicidade para a promoção de consumo, pois muitas vezes o histórico da empresa não
condiz com o tipo de imagem que promove, como a do trabalho escravo em questão.
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INTRODUÇÃO
O presente resumo tem por finalidade trazer para o centro das discussões o
conceito de estereotipação e como ele influencia as relações sociais. Justifica-se pelas
necessidades de refletir, repensar e debater acerca das atitudes sexistas estabelecidas pela
sociedade. Tem como objetivo geral avaliar, por meio de uma pesquisa documental, a
categorização de atividades segundo gênero. Ademais, propõe uma análise a
estereotipação e ações discriminatórias nas atividades de lazer, especificamente nas
torcidas de futebol.

METODOLOGIA
Foram analisadas 11 propagandas no Youtube: O novo condicionador 3
Minutos Milagrosos de Pantene testado pela Marina Ruy Barbosa, Tem Itaipava aí?,
Itaipava – Praia -, Comercial Coca Cola – Escolhas, Vivo Fibra – Maquiagem, Toda
beleza pode ser, Heineken cria campanha considerada machista -, Dove Men Care (O
melhor comercial de shampoo que eu ja vi), Propaganda Heineken (Walk In Fridge
Closet), Promoção Heineken Champions League 2016-, Velha pra isso. No entanto, a
propaganda escolhida foi a Promoção Heineken Champions League, pois foi a que
mais surpreendeu e deixou evidente o sexismo e as diferenças entre os gêneros. A
empresa que propiciou essa ação campanha promocional de 3min foi a Heineken.
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Assim, foram averiguadas 27 cenas do vídeo que se alternam entre São Paulo e
Milão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como citado anteriormente, a propaganda escolhida é uma ação promocional da
cervejaria Heineken, em resposta a campanha publicada no ano de 2014, também
promovendo a final da Champions League. Na ocasião, a empresa gerou polêmicas e
recebeu inúmeras críticas, sendo considerada de conteúdo machista. No vídeo divulgado,
haveria uma promoção de sapatos femininos no mesmo instante da final da UEFA. Entre
as diversas frases do locutor, esta encontrava-se presente: ―Tudo para ela pensar somente
em sapatos, em vez de onde você está‖. A campanha foi de caráter voltado inteiramente
ao público masculino, com o estereótipo de que futebol e mulher não condizem.
Por consequência da negatividade da propaganda anterior, em 2016, a Heineken
lançou uma nova campanha, desta vez promovendo a igualdade de gêneros. Mostrando
que a figura feminina se tornou cada vez mais presente em atividades/ espaços antes
considerados ―masculinos‖ se contrapondo ao tabu social de que as atividades podem ser
femininas ou masculinas. Dentre as cenas exibidas no comercial está exposta a seguinte
frase: ―Já pensou que ela pode gostar de futebol tanto quanto você?‖. Apesar da inserção
e legitimação do público feminino nesse espaço esta ainda é limitada e rodeada de
preconceitos. Para Andréa Gonçalves Praun (2011) gênero é "um conceito de relação,
uma vez que o universo das mulheres está inserido no universo dos homens e vice-versa".
Porém é mais comum ser visto na sociedade gênero como:
[...] um conceito relacional e uma estrutura de dominação simbólica: os
gêneros são um par de opostos que constituem uma relação e as relações de
gênero são relações de poder em que o ―princípio masculino é tomado como
medida de todas as coisas‖ (BOURDIEU, 1999, p.23 apud CARVALHO,
2004, p.1-2)

A propaganda da Heineken, inicialmente, usa do estereótipo de que mulher deve
gostar de atividades vinculadas a sua imagem e manutenção da beleza induzindo os
homens da cena a presentearem suas companheiras com um fim de semana em um spa,
enquanto seus companheiros irão assistir à final da UEFA. Porém, seu clímax é atingido
quando são mostradas as mulheres falando que elas não estão em um spa, mas sim na
final da Champions League e que estão felizes por estarem lá. Logo após, elas falam que
no ano seguinte irão novamente, só que desta vez na companhia de seus parceiros. Notase assim que os estereótipos de gênero devem ser quebrados, pois futebol e cerveja,
dentre outros, são para todos e ideais sexistas não devem ser perpetuados. Portanto,
torna-se imprescindível propagandas que quebrem a ideia dos estereótipos de gênero.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da propaganda permitiu observar que o sexismo é muito utilizado na
produção de conteúdo dos anúncios publicitários, principalmente em produtos
direcionados para o público masculino, como a cerveja. Sexismo esse que, segundo a
autora Karin Ellen von Smigay (2002, p. 34) ―é uma posição, ou uma postura misógina,
de desprezo frente ao sexo oposto [...].‖ Sendo assim, visto que a propaganda influencia
diretamente o estilo de vida das pessoas, e que além de vender um produto, é uma mídia
social formadora de opinião, a indústria publicitária utiliza de recursos de entretenimento
para convencer seu cliente a aceitar o produto em questão.
Mas, com o processo de globalização e a crescente capitalização da população em
geral, as pessoas passaram a exigir um posicionamento moral das empresas que
relacionam os seus nomes – principalmente nas questões de gênero da
contemporaneidade. Na ação afirmativa em questão, pode-se perceber a ―inversão‖ de
papéis apresentada pela cervejaria, com o intuito de dar ao público feminino
protagonismo na relação futebol e cerveja, que muito é estereotipada.
Com isso, a propaganda propõe a quebra do estereótipo enraizado culturalmente
de que o futebol seja uma atividade exclusiva do sexo masculino, ou melhor, traz a
igualdade entre homens e mulheres como mensagem principal da ação. Esse
posicionamento da ação afirmativa condiz com a concepção de gênero que surgiu a partir
da década de 1960, que se contrapõe ao ponto de vista que determina papéis fixos e
imutáveis para homens e mulheres. Portanto, é preciso relembrar que as identidades
masculina e feminina são construções culturais que designam aos indivíduos diferentes
comportamentos, posturas e espaços de poder. Tudo isso partindo da própria
diferenciação que a sociedade estabelece entre masculino e feminino, e não em diferenças
naturalmente predeterminadas.
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RESUMO
Esse artigo caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa de caráter documental que
apresenta uma análise, a partir de uma ótica antropológica, da propaganda da empresa
Unilever com o produto Knnor produzido pela MullenLowe Brasil. Os temas abordados
foram questões de gênero, feminismo e pré-conceito com a homossexualidade. Não
sendo todas as cenas usadas por motivos de inviabilidade e critério para aquelas de mais
relevâncias das discussões propostas pelo etnocentrismo e relativismo culturais. Por fim,
foi observado que a publicidade ainda está à mercê dos padrões da sociedade não sendo
então a propaganda a responsável, mas sim todo o contexto social envolvido.

Palavras-chave: Feminismo, Gênero, Homossexualidade, Propaganda.
INTRODUÇÃO
Este trabalho científico apresenta resultado de análise de propagandas em que
buscamos fenômenos sociais, dos quais foram encontrados questões de gênero,
feminismo e pré-conceito com a homossexualidade. Trata-se de um estudo com visão
antropológica no contexto das propagandas brasileiras.
Na cena com um casal homossexual leva-nos ao pensamento comumente visto
para justificar que é por falta de educação ou grande equívoco na mesma a existência da
homossexualidade, assim, o certo seria o padrão de família heteronormativo.
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A propaganda aborda outra cena em que a sociedade julga a mulher como
promiscua apenas pelo fato dela usar roupas consideradas curtas e vulgares, refletindo o
alto índice de feminicídio no Brasil.
Na próxima cena em que relata a mulher grávida mostra a opção de ser mãe sem
necessariamente casar-se, essa sofre com a persistência do preconceito, porém a mulher
está conquistando seu espaço na sociedade e seu direito de igualdade e respeito.
Ademais, a cena trás reflexão sobre a dicotomia sociocultural de gênero em que
há uma separação de atitudes; vestimentas; aptidões; profissões e esportes em que o
gênero não tem grande influência direta, sendo assim, uma separação cultural
principalmente por haver variância de acordo com a cultura e o tempo. Isso limita as
pessoas diante de suas escolhas causando grande sofrimento. Além disso, ―gênero é uma
forma primária de significar relações de poder.‖ (SCOTT,1995, p.88)
Procuramos, portanto, a todo o momento identificar a relação da propaganda com
os conceitos de etnocentrismo e relativismo cultural. Segundo o autor Paulo Meneses
(1999) o etnocentrismo é o preconceito de cada sociedade que julga os povos e culturas
pelos padrões da própria sociedade combinado com o sentimento de superioridade.
Contrapondo-se a essa ideia, o autor afirma que o relativismo cultural enfatiza o respeito
sincero pela cultura e sociedade de outros povos considerando-os dignos como quaisquer
outros. Além disso, cada cultura é estudada dentro de seu próprio conceito singular.
METODOLOGIA
Caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa de caráter documental em que se
buscava a diversidade social e cultural em propagandas disponíveis em redes sociais,
youtube, e em exibição na TV, logo, sendo recente. O Critério de seleção foi por
propagandas que abordassem o maior número de temas sociais presente na sociedade.
Diante disso, depois de pesquisada alguma opções foi escolhido a propaganda da
empresa Unilever com o produto Knnor produzido pela empresa MullenLowe Brasil. O
vídeo apresenta cerca de um minuto e para análise foram feitos cortes para separar as
cenas e suas frases. Não foram todas as cenas usadas por motivos de inviabilidade e
critério para aquelas de mais relevâncias das discussões propostas pelo etnocentrismo e
relativismo culturais.
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RESULTADOS E DISCURSÕES
A cena em que está evidenciado um casal homossexual de dois homens com uma
criança é descrita com a seguinte frase: ―Pensa que escolhi ser gay só porque não tem
educação‖, leva-nos a discussão acerca do pensamento comumente visto em alguns que
claramente são contra a homossexualidade e atrelam a causa de sua existência a falta ou
equívoco na educação, o certo e pleno seria um casal heterossexual onde poderia ser uma
família de forma aceita dentro dos padrões da sociedade. Assim, a propaganda propõe
como um todo, não só nesta cena, uma quebra de pré-conceitos ainda estabelecidos e
resistentes a tudo aquilo dito como ―anormal‖ ou fora do esperado. Segundo Roso (et al,
2002, p.75) a discussão de gênero através do paradigma da consciência, entre o falar e o
fazer, na Psicologia Social Crítica busca quebrar a alienação que aumenta e fortalece as
injustiças sociais, pois só por meio dessa consciência uma maior liberdade será alcançada
com questões como: Por que vejo isso? Ou Por que o que me rodeia é assim? Isso levanos a assimilar as propagandas propostas em uma ótica diferente, questionando e
compreendendo o diferente sem excluí-lo ou afirma-lo como incorreto. Os personagens
reforçam ainda a perspectiva do Relativismo cultural segundo Menezes (1999, p.22)
sobre as culturas serem equivalentes de acordo com suas características próprias sem
haver uma mais que a outra. Assim, a ideia de a diversidade e respeito que é trazida no
texto que pode conversar com a proposta da propaganda que também traz uma discussão
sobre a diversidade.
A partir do início da música e de outras cenas passadas, na oitava cena o texto
exposto é ―Tenho filhos, mas não quero me casar‖ a mulher aparece grávida acariciandose. A imagem mostra a escolha da mulher de ter filhos sem precisar necessariamente
casar-se para ser mãe. Atualmente, a população feminina está conquistando cada vez
mais seu direito a ter respeito e igualdade, mas ainda é muito difícil para elas ocuparem
seu espaço no meio social. Essa cena demonstra o quanto é persistente o preconceito em
relação a independência da mulher, seja ela no estudo, no trabalho e/ou na construção de
uma família. Segundo Ana Colling (2004, p.13) os gregos viam a mulher como excluída
do mundo do conhecimento e do pensamento. Com os romanos, a discriminação
feminina é legitimada através da instituição jurídica do paterfamílias, que atribui o poder
ao homem sobre a mulher, os filhos, os servos e os escravos. Para Paulo Menezes (1999,
p.23) estudos antropológicos feitos por americanas mostraram o quanto era absurda e
preconceituosa a situação feminina na sociedade e, era de urgência conquistar a igualdade
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e o respeito pela sua diversidade. É importante que a sociedade se conscientize sobre os
direitos das cidadãs de modo que os respeite e convivam em conjunto com parcialidade.
Na sétima cena a partir do início da música, a frase que é apresentada ―SÓ
PORQUE ESTOU DE SAIA CURTA ACHA QUE ESTOU DE MALÍCIA‖ a
personagem é uma mulher com uma fantasia curta em uma estação de metrô. A partir da
imagem podemos observar, primeiramente, que ela tenta quebrar um tabu brasileiro de
que as mulheres que usam fantasia no carnaval mostrando seu corpo querem chamar uma
atenção sexual, porém sabemos que isso não significa uma tentativa de chamar a atenção
para seu corpo sexualmente nem se ―objetificando‖. Em artigo publicado no Observatório
da Imprensa, constata: ―A mulher brasileira vem tendo sua imagem desrespeitada no
exterior em razão da nudez do carnaval‖. A jornalista mostra fotos de mulheres das
escolas de samba do Rio de Janeiro publicadas no jornal italiano Corriere de La Sera
online com legendas ―extremamente maliciosas‖. E ela dá um recado às brasileiras: ―Em
sua próxima viagem ao exterior, muito cuidado‖! Você pode ser confundida e tratada
com desrespeito. ―Pense nisso‖. Segundo a jornalista ―o pior é que essas iniciativas
recebem apoio do governo, do estado e da Prefeitura, para desrespeitar a imagem da
mulher brasileira‖. (Chrysostomo 2004 apud BELISÁRIO 2012 p.3).
Também é retratada a sociedade machista que relaciona a roupa que usam e as
atitudes femininas com o direito e liberdade que justifiquem abusos. Uma das formas de
abuso pode ser por via verbal:
―O termo piriguete (ou periguete), de conotação pejorativa, tem sido
usado (na música popular, na mídia, na conversa informal) para definir
a mulher que não está adequada aos padrões tradicionais de conduta
feminina, seja por ter muitos parceiros sexuais, seja por agir ou se vestir
de maneira considerada provocante. A mulher piriguete é vista como
um perigo para a sociedade, pois ameaça valores tradicionais com seu
comportamento sexual fora de relações estáveis/aceitas ou pela
exposição do corpo, que pode sugerir conduta inadequada.‖
(CERQUEIRA, CORRÊA e ROSA, 2012 p. 133).

Na décima cena a partir do início da música intitulada de ―Uso brinco, mas não
brinco de boneca‖ há presença de uma personagem feminina branca, magra e de cabelos
liso e castanho com um skate - que é objeto de um esporte de predominância masculina.
Nesse sentido, esta imagem e texto trazem a reflexão sobre a dicotomia sociocultural de
gênero. Para a autora Maria Rita Kehl em tese de doutoramento, com o nome de
Deslocamentos do Feminino, que incorpora o trabalho pioneiro de Bleichmar, assinala

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

que ―gênero é um conceito que inclui o sexo biológico, investido dos valores e atributos
que a cultura lhe oferece.‖ (apud MORAES, M,L,Q. p.103). A cultura é uma construção
constante. Diante disso, a cena traz questionamento sobre a dicotomia em exatamente
todas as áreas sociais como objetos, profissões, roupas, esportes, brinquedos entre
diversos outros, ou seja, existe uma limitação de escolha gigantesca baseada apenas no
sexo do indivíduo.
Do ponto de vista etnográfico do grupo feminino, em uma imersão no dia a dia
desse grupo, provavelmente não seria a menina branca e bem vestida o personagem que
mais sofre com a quebra do padrão, entretanto é esse o personagem escolhido para a
imagem que a marca quer passar.
A segunda parte da definição de Joan Scott sobre o gênero é dito que "o Gênero é
uma forma primária de significar as relações de poder" (1995, p.88). A diferença dos
sexos é usada como justificativa para adequação de atitudes e virtudes nas relações
sociais em uma realidade que a diferença de sexo não influencia ou determina nada e
mesmo assim é esta o critério de seleção. Isso é visível no decorrer histórico humano com
o poder empregado aos homens e a submissão às mulheres. Esse movimento teve uma
mudança radical nos últimos séculos, mas ainda há predominância de poder justificada
pela presença do sexo masculino.
Atualmente, o uso do gênero para significar está em constante questionamento e
desconstrução e isso é demonstrado na imagem da propaganda. Dentro dessa dicotomia
entre os gêneros, é criado o padrão de normalidade ou o padrão que segue as atribuições
culturais impostas ao gênero. A relação de etnocentrismo se apresenta na repressão aos
grupos fora do padrão e na ideia de superioridade apresentada pelos grupos padronizados.
COSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das propagandas trazerem temas sobre grupos de minorias que sofrem
preconceito social, ela ainda segue os conceitos eurocêntricos e dentre as minorias há
exteriorização de um padrão mais aceito. Por exemplo, ao exemplificar uma família em
suas diversas multiplicidades ela trouxe apenas um casal homossexual de dois homens
brancos, bem vestidos e provavelmente de classe média alta, quando na realidade a
maioria da massa dos casais homo afetivos não está inclusa na minoria elitista da
sociedade, dessa forma mesmo que a intenção seja quebrar paradigmas há ainda a
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manutenção de padrões em limitar a realidade de um casal de homens e não levar em
consideração a possibilidade de um casal de lésbicas poder sim formar família.
Ficou em evidência nas três últimas cenas (garota com skate, mulher grávida
independente e a mulher com vestimentas ―curtas‖) como o padrão estético midiático
estava presente: loira, magra, alta e aparentemente classe média alta. Isso se torna
necessário porque, infelizmente, a publicidade ainda está à mercê dos padrões da
sociedade não sendo então a propaganda a responsável, mas sim todo o contexto social
envolvido.

REFERÊNCIAS
ROSO, A.;SFREY, M. N; GUARESCHI, P.; BUENO, S. M. N. Cultura e ideologia: A
mídia revelando estereótipos racionais de gênero. Ed. 14 Porto Alegre: Psicologia &
Saciedade. Jul/Dez, 2002. P. 75
MENEZES, P. Etnocentrismo e relativismo cultural: algumas reflexões. Pernambuco.
SYMPOSIUM. Número especial. P. 22,23
COLLING, Ana. A Construção Histórica do Feminino e Masculino. In: STREY, M.N.;
CABEDA, S.T.L.; PREHN, D.R. Gênero e cultura: questões contemporâneas. Ed.1.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. P.13.
BELISÁRIO, K. A Mulher Brasileira No Olhar da Imprensa Internacional: Gênero,
Discurso e Representações Sociais, Universidade de Brasília1, p.3.
MORAES, M,L,Q. Usos e limites da categoria gênero. Ed.11. São Paulo: cadernos pagu,
1998: P.103.
GUEDES, M, E,F. Gênero, o que é isso? .Psicol. cienc. prof. vol.15 no.1-3 Brasília 1995

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

TRANSTORNO DO JOGO PELA INTERNET: ALTERAÇÕES
CEREBRAIS DETECTADAS NA SUBSTÂNCIA CINZENTA
ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE NEUROIMAGEM
Valder van der Linden II1 (www.valder@gmail.com); Anamere Remígio da Silva1
(anamereremigio@gmail.com); Reuel Ioannes Tertuliano Ferreira2
(reueltertulianoferreira@yahoo.com)
1

Estudante do Curso de Bacharelado em Psicologia da UPE; 2Professor Auxiliar da UPE.

Palavras-Chave: Transtorno do Jogo pela Internet, Neuroimagem, Substância cinzenta.
INTRODUÇÃO
O Transtorno do Jogo pela Internet (TJI) se caracteriza como um uso compulsivo
da internet afim do envolvimento em jogos, ocasionado prejuízo clínico e/ou sofrimento
do indivíduo. Tal psicopatologia é associada a alterações na Substância Cinzenta do
cérebro, enquanto que jogar de forma recreativa possa vir a melhorar certos aspectos
cognitivos, o jogo compulsivo pode acarretar em mudanças estruturais na Massa
Cinzenta, normalmente em regiões responsáveis pela regulação emocional, coordenação
sensório-motora, impulsividade, controle inibitório. Este estudo explicita sua necessidade
no fato de o TJI possuir literatura escassa no Brasil, dessa forma a divulgação desse
conteúdo é relevante. Apesar da terminologia do transtorno ser recente, há uma
quantidade considerável de estudos sobre ele, normalmente corroborando entre si, o que
ajuda para um melhor entendimento acerca do Transtorno. Os achados acusam um
problema grave, que ainda deve ser estudado mais. Apesar disso, ainda não há estudos de
prevalência do TJI no Brasil, o que obriga o pesquisador a utilizar dados estrangeiros.
Este trabalho busca discutir e expor as alterações encefálicas na Substância Cinzenta
relacionadas ao Transtorno do Jogo pela Internet, ao mesmo tempo explicando o próprio
transtorno e também as implicações dessas alterações cerebrais detectadas.

METODOLOGIA
Para tal, foi feita uma pesquisa bibliográfica, por permitir uma análise ampla do
fenômeno (GIL, 1989). Foi realizada pesquisa nas bases de dados PubMed e
ScienceDirect, utilizando as palavras-chave Internet Gaming Disorder; Neuroimaging;
Gray Matter. Foram encontrados 62 resultados correspondentes aos últimos 2 anos,
equivalendo aos anos de 2015-2017. Sendo usados, dentre esses, 4 artigos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O TJI é responsável por causar alterações estruturais na Substância Cinzenta do
cérebro, semelhantes às encontradas em pessoas com vício em drogas, principalmente no
que concerne a ínsula, apresentando os mesmos sintomas de uma drogadição mesmo sem
a necessidade de consumo de substâncias, como por exemplo alta impulsividade, tomada
de decisão prejudicada e controle cognitivo pobre (WANG et. al, 2016).

Por meio de uma revisão bibliográfica, Weinstein, Lyvny e Weizman (2015)
construíram essa imagem compilando diversos estudos com resultados análogos, sendo
as áreas afetadas com mais frequência expressas nela.
Ko et al. (2015) encontraram também um decréscimo significativo da Substância
Cinzenta na Amígdala, sendo associado com a impulsividade, que é apresentada por boa
parte das pessoas acometidas pelo TJI. Tal problema agrava-se quando se tem um
impulso por comportamentos de risco, como o consumo de drogas, sendo mais comum o
de álcool.

Os resultados de morfologias voxel-a-voxel apresentaram o volume da Substância
cinzenta reduzida no Córtex cingulado anterior bilateral; Precúneo; Área motora
suplementar; Córtex parietal superior; Cerebelo; Córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo;
e Ínsula esquerda (WANG et al., 2015).
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O decréscimo da Substância Cinzenta não está relacionado com o tempo de jogo,
mas sim com a relação de dependência, pois jogadores profissionais, que gastam tanto
tempo jogando quanto parte dos acometidos pelo TJI não apresentam tais mudanças, mas
pelo contrário, na verdade algumas áreas possuem um acréscimo de Substância Cinzenta
e de taxas de ativação, como por exemplo, na Ínsula (WEINSTEIN; LIVNY;
WEIZMAN, A., 2015)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados relatam a gravidade do Transtorno, que chega a apresentar
mudanças estruturais cerebrais bastante semelhantes com o uso de cocaína. Isso mostra
que a atenção dada deve ser maior, pois não se trata de um problema apenas psíquico,
mas também, fisiológico.
Mesmo que diversos sejam os estudos que corroboram os dados entre si, ainda há
necessidade de mais pesquisa, principalmente no Brasil. Também há a necessidade de
difusão do tema no meio acadêmico e científico, para que haja uma maior preocupação
no desenvolvimento de pesquisas sobre ele.
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INTRODUÇÃO
No presente trabalho, o conceito de Habilidades Sociais adotado é o de McFall
(1982, apud DEL PRETTE, 2009) por defini-lo como o modo que se reage perante uma
situação interpessoal. Neste aspecto o autor postula a ideia de HS como adquirida
socialmente, isto é, como resultado das experiências pelas quais alguém passa. E é aqui
que esse conceito está diretamente ligado ao do Transtorno do jogo pela internet: só há
TJI quando há prejuízo nas relações sociais em função do uso excessivo de eletrônicos.
A dificuldade de encontrar material para estudo, já que possui pouca literatura
(foi descrito pela primeira vez só no DSM-V) já justifica a importância de trazer tal
trabalho: não só expõe uma nova visão acerca do eixo temático, como também contribui
aumentando a quantidade de pesquisas sobre ele – servindo, assim, de base para estudos
futuros. A situação ainda faz-se intrigante pelo fato de a temática, mesmo afetando uma
porcentagem significante da população de jovens (6%) no mundo, ter mais pesquisas
voltadas aos jovens estadunidenses e asiáticos. Aqui no Brasil o ramo ainda é muito
recente e normalmente citado dentro de trabalhos sobre Dependência Virtual – como um
subtipo desta.
Em síntese, depois de tudo, o objetivo desta revisão bibliográfica é instigar novas
pesquisas sobre ele bem como mostrar que tal transtorno influencia negativamente as
Habilidades Sociais do indivíduo, levando em consideração que ele sempre está
relacionado a desordens no comportamento (e em especial ao público adolescente) e que
essas desordens dizem de uma inadequação às demandas esperadas nas relações
interpessoais.

METODOLOGIA
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Será utilizada uma revisão bibliográfica acerca do tema cujo propósito é explicar de que
formas o Transtorno do Jogo pela Internet pode prejudicar as Habilidades Sociais.
Por ser muito recente referir-se à dependência de jogos de internet como um
transtorno, o TJI ainda é pouco estudado. E é por isso que, aqui, será utilizada,
exclusivamente, a revisão bibliográfica para obtenção dos dados: é raro encontrar casos
clínicos ou indivíduos com diagnóstico do transtorno para serem entrevistados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Embora tenha esse nome, o Transtorno de jogos pela internet não está apenas
associado a jogos online, pois jogar offline em computadores, consoles, tablets e outros
do tipo também fazem parte dessa desordem. É um fenômeno global, com prevalência
em torno de 6% de jovens no mundo, majoritariamente homens. (PETRY et al., 2015 ;
PICON et al., 2015)
O uso demasiado da internet pode servir de indicativo para apontar determinadas
desordens; por exemplo, jogar frequentemente jogos de azar online sugerem no indivíduo
um transtorno do tipo. A internet é um meio que qualquer um tem acesso a atividadesproblema em potencial; não apenas aponta para uma desordem, como também pode
reforçá-la.
Pessoas com isolamento social ou pouca habilidade interpessoal acabam se
refugiando nos ambientes virtuais e tendem a construir seus relacionamentos lá mesmo.
Não à toa os casos de TJI são relacionados à ansiedade social (fobia social), depressão,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e até mesmo à agressividade e
impulsividade. Todas essas comorbidades associadas dizem de problemas de
internalização e de externalização em adolescentes. Inclusive, coincidentemente, altos
níveis de ansiedade foram vistos nos pais de jovens com o TJI, mostrando que o
desenvolvimento do transtorno não se está ligado apenas a fatores internos - o que leva à
afirmação de que as variações nas relações interpessoais são tanto causa quanto
consequência do problema em questão.
Considerando que as habilidades sociais como a possibilidade de desdobrar-se e
adaptar-se à demanda na qual se insere, pode-se estabelecer uma relação entre o
transtorno enfatizado e um decaimento das HS do indivíduo. Tal afirmação se reforça à
medida que o jovem ―foge‖ das demandas das relações que o cercam não porque não as
queira, mas por não saber responder aos estímulos conforme o esperado - e acaba
buscando o meio virtual para suprir essa falta que é o Outro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O transtorno referido tem o potencial de afetar as habilidades sociais de diversas
formas. Por exemplo, quando um indivíduo apresenta quadros de ansiedade social e,
numa tentativa de fugir dessa, se isola do contato direto com pessoas e passa a fazê-lo por
meio virtual ou quando depara-se com um estado de pouca satisfação com a própria vida,
afetando sua motivação. A propósito, TDAH pode afetar o desempenho escolar e levar o
jovem à baixa autoestima bem como o comportamento antissocial pode causar o
afastamento do jovem das vivências sociais, fazendo-o permanecer jogando
demasiadamente; etc.
Portanto, tal transtorno se mostra como um degradante do comportamento social
do indivíduo, além de causar também outros problemas. Mais pesquisas e divulgação
sobre o TJI no Brasil são necessárias, pois se trata de um problema com uma prevalência
preocupante em outros países e que não aparenta ser diferente aqui.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como finalidade fazer uma análise variacionista da
Vocalização da Lateral Palatal [y] em Garanhuns - PE, embasada nos parâmetros teóricometodológicos da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972 [2008]). Dentre as
várias possibilidades de variação em estruturas fonético/fonológicas da Língua
Portuguesa (doravante LP), o presente trabalho tem como finalidade abordar a
transformação da lateral palatal [ʎ] em uma semivogal palatal [y], como exemplificado
nas sentenças em (1):
1. a) Maria está muito velha, para ouvir barulho de som.
b) Essa véia não gostava de baruio.
Tendo em vista a escassez de estudos descritivistas a respeito da realização da
vocalização da lateral palatal [y] no português falado em Pernambuco, em específico, em
Garanhuns – PE, parece-nos importante realizar um estudo descritivo e sistemático sobre
o uso dessa variante em contextos informais de fala.
Para a coleta de dados, foram desenvolvidas entrevistas orais, com intuito de
obter o vernáculo dos informantes garaunhenses. Para isso, selecionamos como fatores
extralinguísticos: sexo (homem e mulher), faixa etária (15-30, 31-45, 46-61) e
escolaridade (fundamental e superior); como fatores linguísticos: vogal precedente, vogal
posterior, a posição da variável em relação ao acento (tonicidade da sílaba) e números de
sílabas; que, ao total, 36 informantes comporão o corpus. Daremos início à codificação e

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

análise estatística utilizando o software GoldVarb X (2005), que é de extrema
importância para a aquisição de porcentagens e peso relativo, ao considerar os grupos de
fatores em função de uma variável dependente.
A pesquisa mencionada tem como objetivo verificar quais condicionantes
externos e internos favorecem o emprego da vocalização da lateral palatal [y],
considerada marginalizada, ao invés da norma padrão da lateral palatal [ʎ], utilizado em
contextos informais pelos falantes da cidade de Garanhuns- PE. Nesse sentido,
acreditamos que esta pesquisa, aliada aos diversos estudos linguísticos da área, pode
contribuir para o conhecimento de variações possíveis no português falado em
Garanhuns- PE.

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento metodológico, o projeto está dividido em sete etapas
(pesquisa e seleção da bibliografia, elaboração do questionário/ guia de perguntas, coleta
de dados, transcrição dos dados, codificação dos dados para análise, rodagem no
GoldVarb X (2005), que serão aplicadas na cidade de Garanhuns- PE, através do estudo
descritivo dos fatores que condicionam o uso da semivogal palatal [y] ao invés da lateral
palatal [ʎ].
A pesquisa será realizada com 36 informantes que residam em sua comunidade de
fala por um período de 10 anos, sem que tenham tido contado com outra comunidade.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, selecionamos variáveis extralinguísticas (sexo,
idade e escolaridade) e variáveis linguísticas (vogal precedente, vogal posterior, a posição
da variável em relação ao acento (tonicidade da sílaba) e números de sílabas), a fim de
descrever e sistematizar a variante em estudo, ao traçar o perfil sociolinguístico dos
falantes de Garanhuns– PE.
Os dados serão coletados através de entrevistas gravadas em gravadores digitais,
seguido pela transcrição fonética, pela separação da variante estudada e pela codificação.
Para a obtenção dos dados estatísticos, será utilizado o pacote computacional GoldVarb
X (2005), que é de extrema importância para a aquisição de porcentagens e peso relativo,
ao considerar os grupos de fatores em função de uma variável dependente.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Vale pontuar que a pesquisa em tela está em estágio inicial; nesse sentido,
conjecturamos algumas ideias: na análise quantitativa traçamos, primeiramente, o perfil
sociolinguístico dos falantes de Garanhuns – PE. Em seguida, observamos se a variáveis
internas: se a vogal precedente ou a vogal posterior influencia no processo da vocalização
da lateral palatal [y]. Buscamos descrever se a ocorrência da variante é condicionada pela
posição da variável em relação ao acento (tonicidade da sílaba), como também se o
número de sílabas, de palavras palatalizadas [ʎ], leva a transformação da vocalização da
lateral palatal [y]. Outro ponto a ser analisado é se a variante está em processo de
mudança estável ou em mudança em progresso. Além do mais, averiguar se a vocalização
da lateral palatal [y] é uma variante conservadora ou uma variante inovadora.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, são descritos quais condicionantes externos e internos favorecem
o emprego da vocalização da lateral palatal [y], considerada marginalizada, ao invés da
norma padrão da lateral palatal [ʎ], utilizado em contextos informais pelos falantes da
cidade de Garanhuns- PE.
Nesta análise busca-se verificar como fatores extralinguísticos: sexo (homem e
mulher), faixa etária (15-30, 31-45, 46-61) e escolaridade (fundamental e superior); como
fatores linguísticos: vogal precedente, vogal posterior, a posição da variável em relação
ao acento (tonicidade da sílaba) e números de sílabas, influencia o comportamento desta
variante, dentre 36 informantes.
Desta forma cremos que esta pesquisa quantitativa pode contribuir para o
conhecimento e descrição da variante, vocalização da lateral palatal [y], em situações
reais de uso em Garanhuns, situada no Agreste Meridional de Pernambuco.
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Justificativa:
Os sonhos são objetos de investigação desde tempos remotos até a
atualidade. O talmude, livro sagrado dos judeus, diz que um sonho não
interpretado é como uma carta não aberta.... Sigmund Freud, fundador da
psicanálise nos seus escritos sobre a interpretação volumes IV e V, afirmava
que os sonhos são realizações de desejos infantis e sexuais, disfarçados no
seu contexto manifesto, podendo ser decodificado no contexto da
transferência decorrida na relação analisando- analista. Outro estudioso dos
sonhos foi o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, no qual enxergava nos
sonhos um acesso para o inconsciente coletivo através dos arquétipos,
imagens simbólicas nas quais pertencem ao repertório de toda a
humanidade, trazendo verdadeiros

tesouros que estão guardados no

recôndito da essência transcendente do humano, precipitado no denominado
de processo de Individuação, caminho para a única luz presente na escuridão
do Ser.
Na obra do LINS (2017) denominada de ―O Mito do significado no
Contexto da religiosidade numa Narrativa Autobiográfica, o autor vai
delineando em sua tese de doutorado, escrita em 2002, sua narrativa
autobiográfica, cujos textos são uma mistura de poesia, sonhos e imagens,
pelas quais ganharam vida simbólica, cuja manifestação da unidade
paradoxal entre aquilo que o sonho expressa e o que estará definitivamente
oculto aos olhos do ego, pois somente a alma (Presença Integra) poderá
conceber um sentido não somente existencial, mais e, sobretudo, um
complexo de imagens míticas, que estão fora do alcance da mentalidade
puramente humana.
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O referido projeto de iniciação científica, mesmo não descartando o
que disseram os mestres do passado, prefere focar no essencial da alma, cuja
base interpretativa pertence ao imponderável, no entanto fazendo toda a
diferença do nível interpretativo uma vez que as mudanças e atitudes podem
ser verificadas com base apenas nas narrativas oníricas.
A idéia não interpretar os sonhos numa proposição cognitiva, mas
deixá-los passar apenas como imagens narradas, cuja qualidade é o acesso
metafórico para outros campos da consciência e realidade do Ser e não-Ser.
Tais estudos e pesquisas têm sido efetivados por Luciano Lins, no contexto
de suas próprias narrativas oníricas. Os resultados no sentido do que é
narrado e vividos são sem sombra de dúvidas extraordinários no que diz
respeito as mudanças de orientação existencial e a possibilidade de
vislumbrar outros planos no paradigma Quântico Holográfico. No dizer de
lao-tsé:
O Insondável (Tao) que se pode sondar
Não é o verdadeiro Insondável.
O Inconcebível que se pode conceber
Não Indica o Inconcebível.
(Lao-Tsé)

OBJETIVOS:
Geral:
Tratar as narrativas oníricas à luz da Ciência da Consciência e
Espiritualidade no contexto do laboratório com o referido título como
referência para a Graduação em Psicologia e o Programa do mestrado
profissional em Práticas e Inovação em Saúde Mental pela Universidade de
Pernambuco, campus Garanhuns.
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Específicos:
Tratar as narrativas oníricas dentro de um universo quântico Holográfico,
ultrapassando as barreiras das interpretações.
Utilizar koans ou enigmas para produzir impactos sobre as vivencia e
narrativas oníricas.
Tratar focalmente o efeito das narrativas oníricas no quotidiano para o
beneficio existencial do sonhador
Refletir

sobre

o

método

das

narrativas

oníricas

como

fundamento Para o despertar da consciência.

Fundamentos Teóricos:
Os trabalhos do psicoterapeuta Luciano Lins (2002) desenvolvidos na
sua tese de doutoramento pela Universidade do Porto-Portugal com o título:
―O Mito do Significado no contexto da Religiosidade numa Narrativa
Autobiográfica: Reflexões para uma Pedagogia da Individuação‖ foi um
marco de impacto metodológico no contexto existencial e simbólico do
autor.
O trabalho é embasado em sua própria narrativa autobiográfica, cujo
espectro está espalhado pelas experiências oníricas, constelada pela
mitanálise junguiana, através dos textos metodológicos de Carol Pearson na
obra intitulada ―o Despertar do Herói Interior, Passando pelo crivo dos doze
arquétipos da psicologia Analítica.
Em 2017 na sua obra Narrativa Oníricas, o pesquisador Luciano Lins,
propõe um colorido especial ao universo onírico narrado, através da simples
narrativa como propulsora de impactos existenciais para possibilidade de
transformação ao nível mais profundo da personalidade, rumo ao desertar da
Consciência para outras realidades de natureza Quântica, ou seja, realidades
colapsadas no propósito ou intenção no sentido de desmitificar as máscaras
existenciais que anuviam o
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campo dos entrelaçamentos, cuja natureza essencial está para além das
identificações do Eu como sendo separado da Inteligência cósmica
denominada de Vida.
Neste sentido, não há possibilidade de interpretações isoladamente
cognitivas, pois este nível não se encontra separado dos outros níveis na
formação da inteligência quântica Holográfica. Desse modo, a dimensão
onírica somente pode ser vivenciada no contexto do próprio sonho,
amparada pelos seus impactos emocionais nos quais podem ser facilitados
na relação terapêutica, na qual o próprio terapeuta é um co-participante
deste universo através dos entrelaçamentos quânticos de natureza
instantânea e não-local. Denominamos o referido entrelaçamento de
―Encontro‖, cujo silencio é a ferramenta no sentido de meditação para que a
narrativa possa ser testemunhada ao invés de compreendida.
Recordando o autor, escreve já 2016:
Passados treze anos da escrita da minha tese de doutorado, resolvi
retomar a narrativa autobiográfica, desde vez focada apenas nos meus
sonhos. Considero um grande desafio para mim, pois embora vou
descrever e tratar sobre três métodos de percepção-consciência, meu
objetivo não de interpretar nem os meus sonhos, muito menos ensinar o
leitor a fazê-lo, embora gostaria de inspirar o estudante dos processos
oníricos a seguir pistas para o seu Despertar Interior, a partir do que está
sendo oferecido, através dos níveis de percepção-consciência, nos quais
denomino de Literal, Alegórico Alusivo e Místico. (LINS.2016.:03)
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Metodologia
A metodologia utilizada será as Narrativas oníricas, cuja finalidade é
simplesmente narrar as experiências oníricas sem preocupações de
cronologia, seqüência ou qualquer outra forma didática e interpretativa.
No entanto, no entrelaçamento terapêutico, sendo os participantes, coautores e quando realmente acontece a sincronicidade, apenas existe a
testemunha existencial e o silencio na medida da profundidade. Algumas
recursos poderão ser utilizados para metabolizar o processa da
instantaneidade no biocampo quântico, no qual atua como catalisador do
despertar da consciência.
Um desses recursos utilizados no ―Encontro‖ são os koans, termo
usado no Zen Budismo para despertar o discípulo de suas distrações com os
pensamentos e ilusões que aumentam a produção de cortisol, responsável
em parte pelo estresse, nos quais são reforçados pelas explicações,
interpretações e argumentos que ficam atrapalhando a expressão da alma ou
consciência. O enigma é formulado dentro e no contexto da narrativa
onírica, no sentido de possibilitar impactos poderosos para se abrir um novo
de percepção, capaz de fazer visualizações de vivencias que bloqueiam o
acesso do Ego ao Ser e não-Ser.
Outro modo de co-participação terapêutica são os diálogos socráticos
que consistem em se esgotar e desmetaforizar as palavras utilizadas para
produzir as narrativas oníricas. Esse procedimento deixa bem claro que as
palavras narradas não correspondem as vivencias experienciadas no sonho.
Assim, no ―encontro‖ os co- participantes não buscam nas palavras a
presença, na qual está para além das formações gramáticas e lingüísticas.
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Todavia, as narrativas são o campo pelo qual a insondável poesia dos sonhos podem
se manifestar para efeitos de comunicação e interação dos entrelaçamentos que se ocultam
através dos pontos que ao mesmo tempo se manifestam. Hum paradoxo no qual o tempo e
o espaço linear são desconsiderados.
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Palavras-Chave: Educação Inclusiva, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Ensino,
Inclusão social.
INTRODUÇÃO
A educação é um direito de todos, por isso a escola deve esta apta para receber os alunos com
alguma deficiência, transtorno ou altas habilidades, o que nem sempre acontece. Um desses desafios
atualmente é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade –TDAH. A Associação Brasileira do
Déficit de Atenção (2017), define-o como um transtorno neurobiológico de causas genéticas, que
aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida.
O individuo que apresenta TDAH possui três características básicas: desatenção, impulsividade
e hiperatividade. Estima-se que de 3% a 6% das crianças em idade escolar apresentem esse transtorno
(FAROANA, 2003 apud ROHDE et al., 2004, p. 123). O TDAH se manifesta geralmente antes dos
sete anos de idade, onde a criança apresenta dificuldades de se concentrar em alguma tarefa como ler
um livro, assistir uma palestra, e apresenta uma hiperconcentração quando desafiado e há uma
necessidade de recompensa. Antes se acreditava que o TDAH desaparecia com o avanço da idade, mas
hoje já se sabe que esses indivíduos apresentam essas características ao longo da vida, podendo
atrapalhar a sua vida profissional e social.
A sua etimologia é multifatorial podendo se manifestar através de dois fatores: ambiental e
genético. Como fatores ambientais podemos citar: o peso baixo ao nascer, presença de transtornos
mentais nos pais e estresse fetal. Já em fatores genéticos, os pais que apresentam esse transtorno têm
mais chances de seus filhos apresentarem o TDAH e a herdabilidade, pois há gêmeos idênticos que
possuem o mesmo diagnóstico (ROHDE; HALPERN, 2004).
De acordo com Vasconcelos et al., (2005), o diagnóstico de TDAH se baseia em critérios
clínicos, onde o individuo deve apresentar pelo menos seis dos sintomas de desatenção e seis sintomas
da hiperatividade do Manual Diagnóstico e Estatísticos de Transtornos Mentais (DSM-IV), em pelo
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menos dois ambientes diferentes. Para Rohde e halpern (2004), o TDAH pode ser dividido em três
tipos:

TDAH com sintomas de desatenção, TDAH com sintomas de hiperatividade e o TDAH

combinado.
É de suma importância que os professores conheçam as características desse transtorno, pois só
assim poderá fazer uso de metodologias de ensino adequadas para esses alunos, facilitando assim o
processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, o objetivo geral desse trabalho é apresentar um
levantamento bibliográfico sobre o TDAH, bem como reconhecer as suas principais características e
elucidar estratégias para o trabalho na sala de aula.

METODOLOGIA
O presente trabalho traz uma revisão de literatura sobre as principais características do TDAH,
sua origem, e bem como metodologias de ensino para o professor trabalhar em sala de aula com seus
alunos que apresentam esse transtorno. Esses dados foram obtidos com o auxílio de revistas e artigos
encontrados em sites como o Google Acadêmico e Scielo. Para a pesquisa foram utilizadas palavras
chaves como: educação inclusiva, TDAH, desatenção, impulsividade, hiperatividade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os alunos com TDAH apresentam a sua autoestima baixa, pois não conseguem acompanhar a
turma e se sentem inferiorizados. Por isso, o professor deve utilizar estratégias diferentes com estes
alunos. Existem diversas atitudes que o professor pode tomar para facilitar o processo de aprendizagem
destes alunos, entre elas, primeiramente, o professor deve conhecer sobre o TDAH para que não criar
barreiras, precisa também dar uma maior atenção a quem possui esse transtorno, reconhecendo que
estes alunos devem ter um tempo maior para poder realizar as suas atividades (GHIGIARELLI, 2016).
O professor também deve sempre elogiar, dar responsabilidades para esse aluno fazendo com
que se sintam valorizados, recompensando os seus esforços, assim estreitando a relação entre ambos. É
preciso dar instruções claras de como ele deve realizar as atividades, estabelecer intervalos curtos entre
uma atividade e outra, proporcionar exercícios de consciência e habilidades motoras, utilizar diferentes
recursos como visual, tátil e sensorial para um maior sucesso em suas aulas. O professor deve também
está em contato direto com os pais, psicólogos ou orientador da escola (NAPARSTEK, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola é um espaço de inclusão onde devemos reconhecer e compreender as diferenças de
cada um. São essas diferenças que tornam cada indivíduo um ser único. O papel do professor é estar
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disposto para apoiar e orientar seus alunos que apresentem alguma dificuldade relacionada ao processo
de aprendizagem (BATISTA, 2011). Crianças que apresentam o TDAH, manifestam dificuldades de
concentração e são hiperativos, não conseguindo manter-se parado por muito tempo dentro da sala de
aula.
Cabe ao professor e a escola oferecer oportunidades para esses alunos atingirem o seu máximo,
fazendo com que as suas limitações não sejam um empecilho, mas sim, uma característica que o torna
um ser único.
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Palavras-Chave: Sustentabilidade Ambiental. Escola. Pibid.
INTRODUÇÃO
A sustentabilidade é um termo recorrente na literatura e encontra-se associado relações que o
homem estabelece com a natureza, sendo também natureza. Suscita perspectivas para o
desenvolvimento sustentável. Esse foi dado pela Organização das Nações Unidas (ONU), no relatório
Nosso Futuro Comum, publicado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento,
que coloca em realce: ―Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações
atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas necessidades e
aspirações‖ (NOSSO FUTURO COMUM, 1991, p. 49).
De acordo com Figueiró (2015), a determinação da temática ambiental na educação ganhou
força, em nível mundial, a partir da proclamação da Década das Nações Unidas da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), e, em nível nacional, 2012, com a implantação da educação
ambiental nos currículos escolares do MEC. A partir de então, foram estabelecidos parâmetros para
que a educação ambiental fizesse parte de todos níveis educacionais: Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio, e Educação Superior.
É nesse contexto que o Programa Institucional de Bolsa Iniciação à Docência, Pibid, possibilita
aos acadêmicos de licenciatura a oportunidade de entrar em contato com a realidade das escolas e atua
como um suporte para o professor em sala de aula. Aproxima esse mundo que, muitas vezes, nós
acadêmicos, só conhecemos quando vamos fazer nossos estágios. Nos aperfeiçoamos e melhoramos
gradualmente com as aulas que planejamos e aplicamos. Ficamos cada vez mais aptos a estabelecer
diálogos de conhecimentos que adquirimos, ao longo da nossa trajetória acadêmica, e que com o Pibidaguçamos ainda mais. (STENTZLER, 2013, p.15).
Tendo em vista que trabalhar o tema sustentabilidade é essencial diante de um mundo onde os
recursos naturais estão cada vez mais escassos, e sendo a escola um ambiente que forma cidadãos
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críticos e conscientes é de extrema importância inserir o conceito de educação ambiental na
comunidade escolar. Esse, conceito, irá permitir uma aproximação dos alunos quanto as ideias e ideais
de desenvolvimento sustentável, a partir de atividades teóricas e práticas. Assim, o referido miniprojeto
tem como intuito refletir práticas sustentáveis na unidade escolar com a finalidade de ampliar e
incentivar o interesse dos alunos por projetos ambientais, bem como levar informação sobre a atual
realidade social, econômica e ambiental para os educandos, para que os mesmos possam ser
sensibilizados e sensibilizem a outras pessoas quanto a preservação do meio ambiente.

METODOLOGIA
O atual miniprojeto foi desenvolvido em uma escola pública do Distrito de São Pedro, no
munício de Garanhuns, no agreste pernambucano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2010), São Pedro possui um total de 5.967 habitantes. A unidade escolar conta com
um corpo docente de 40 professores e 585 estudantes.
Trabalhamos com o Ensino Fundamental (8° ano B) da Escola José Ferreira Sobrinho, situada
na rua: Dep. Aluísio Pinto s/n. Esses estudantes têm idades de 13 a 16 anos. E a turma conta com um
número de 20 alunos matriculados.
Em um primeiro momento o grupo de pibidianos realizou uma pesquisa bibliográfica em
bibliotecas virtuais como Google acadêmico e Scielo para um aprofundamento no tema a ser
vivenciado com a turma da referida escola.
Para a execução do projeto dividiu-se o mesmo em etapas, descritas a seguir:
1ª Etapa – apresentação do projeto a turma, dinâmicas de grupo, sondagens dos conhecimentos
prévios (atividades escritas e discursivas) e exibição de vídeos.
2ª Etapa – exibição de slides referentes a conteúdos como reciclagem, coleta seletiva, 8 Rs da
sustentabilidade e o jogo da trilha sustentável que permitiu aos estudantes retomar os conteúdos de
forma dinâmica e lúdica.
3º Etapa - (oficinas)





Reciclagem: produção de objetos e acessórios utilizando materiais recicláveis;
Mosaico ecológico: produção de um mosaico com tampinhas de garrafa PET;
Lixeiros: produção de lixeiros a partir de caixas de papelão;
Receitas: reaproveitamento de alimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante as atividades realizadas teóricas e práticas nas turmas do Ensino Fundamental (8° ano
B) da Escola José Ferreira Sobrinho, observou-se uma participação expressiva de alunos, em torno de
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90%. Foi possível observar o quanto é necessário ter projetos voltados a temas voltados para as
dimensões ambientais, como lixo, reciclagem, água, alimentação saudável.
De acordo com os PCN‘s, Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999):
Fica evidente a importância de se educar os futuros cidadãos brasileiros para que,
como empreendedores, venham a agir de modo responsável e com sensibilidade,
ressaltando as necessidades de que estes conservem o meio ambiente de maneira
saudável no presente para o futuro (p.23).

As atividades escritas, propostas e vivenciadas, proporcionaram aos alunos um movimento que
os levou aos conhecimentos prévios, acerca do conteúdo. Além do que, possibilitou ao grupo

de

pibidianos observarem possíveis dificuldades enfrentadas dentro desse espaço de sala de aula. Os slides
foram uma das estratégias pedagógicas usadas como parte da construção das atividades teóricas.
Com o jogo lúdico da trilha sustentável (Fig. 1) os alunos puderam solidificar de maneira mais
significativa os temas já abordados em sala de aula. Na reciclagem de materiais (Fig 2) foram
produzidos objetos com: porta-retratos, jogos, cofre de moeda, jarros, porta lápis, entre outros. Já na
confecção dos lixeiros (Fig. 3), os alunos construíram recipientes lúdicos de papelão que chamassem a
atenção do público (alunos), principalmente das crianças da comunidade escolar. Também foi
organizada uma coleta de tampinhas de garrafas com a turma para montar um painel ecológico (Fig. 4).
Outra atividade desenvolvida pelos alunos da escola foi a reutilização de alimentos a partir da casca,
foram produzidos bolo de cenoura e sucos de maçã e abacaxi (Fig. 5).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos enunciar, com base nas análise dos dados, que por meio dessas ações educativas os
alunos tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades e competências no que diz respeito a
temática sustentabilidade ambiental. Essa, temática, abordada por esse miniprojeto é essencial nas
escolas, uma vez que a educação é o meio de formação de valores, atitudes, conhecimentos, ações.
Abordar sustentabilidade ambiental no âmbito escolar nos permitiu uma aprendizagem teórica
que aliada a prática, garante a formação de uma geração de jovens conscientes e críticos, concernentes
a percepção das relações entre o ser humano e o meio ambiente, a depender de como esses
conhecimentos serão trabalhados e vivenciados. Assim acreditamos que pode ser promovido hábitos
saudáveis e que o pensar e vivenciar a sustentabilidade possa chegar a toda a comunidade, reforçando
o comprometimento com a vida de todos os seres.

ÓRGÃOS DE FOMENTO
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Palavras-Chave: Enteroparasitoses, Saúde Pública, Epidemiologia.
INTRODUÇÃO
As doenças parasitárias ainda constituem uma problemática na saúde pública, levando a óbito
cerca de 2 a 3 bilhões de indivíduos em todo o mundo. A sintomatologia está geralmente relacionada a
infecções intestinais, colites, anemia e desnutrição, entretanto muitos indivíduos são assintomáticos,
mantendo-se doentes e aptos a contaminar outras pessoas (SILVA et al, 2010). As infecções podem
trazer ainda comprometimento do desenvolvimento físico e intelectual, quando acometido em crianças.
Essas infecções estão entre as doenças mais negligenciadas do mundo (FERREIRA et al, 2007).
No Brasil, as enteroparasitoses acometem mais intensamente indivíduos com baixo nível
socioeconômico que convivem em condições precárias de saneamento básico, representando bem a
desigualdade social (PITTNER et al, 2006). Essas infecções são responsáveis pela diminuição da
qualidade de vida da população, causando grandes perdas econômicas com a diminuição da
produtividade do indivíduo doente (SILVA e MASSARA, 2005).
Diante dessa realidade, esse projeto tem como objetivo o desenvolvimento de estratégias e ações
que

possibilitem

a

prevenção

e combate

das

enteroparasitoses

através

do

diagnóstico,

caracterização epidemiológica, desenvolvimento de palestras e capacitações em escolas, creches,
unidades de saúde da família e no próprio âmbito universitário.
Estas ações possibilitarão o estabelecimento de uma parceria entre o meio acadêmico, a
comunidade e a secretaria municipal de saúde de Garanhuns; tríade que poderá repensar as causas
desse problema: saneamento básico, custo de tratamento, medidas profiláticas, dificuldade para
realização de exames, deficiência de informações, entre outros. Pela sua natureza multidisciplinar, este
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projeto tem permitido que acadêmicos de medicina e biologia, desenvolvam, sobretudo, uma melhor
compreensão das realidades locais, permitindo uma visão de saúde coletiva, especialmente na
comunidade onde a Universidade se insere.

METODOLOGIA
A pesquisa foi conduzida em 2 Unidades Básicas de Saúde: Cohab 2 – III e Magano II no dia
X, situadas no município de Garanhuns – PE, no mês de novembro. As etapas realizadas foram:
Educação Em Saúde Para Comunidade
Realizada com os usuários que estavam na unidade. Tratou-se de uma apresentação das
parasitoses com maior incidência na região, sendo elas: Tricomoníase, Giardíase, Amebíase, Teníase,
Ascaridíase, Schistosomose e Oxiúrius. Foram abordadas as medidas profiláticas e as formas de
transmissão das mesmas.
Capacitação Em Parasitoses Para Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
Foram abordadas as parasitoses discutidas anteriormente com a população. Entretanto, nesse
momento os temas foram um pouco mais aprofundados tratando de ciclo biológico, patogenia,
tratamento e formas de controle e prevenção das parasitoses.
Exames Parasitológicos de Fezes
Foram distribuídos 60 recipientes apropriados para coleta de fezes para 20 ACS que os
encaminharam para famílias heterogêneas da comunidade. Foram recolhidas 40 amostras de 16
famílias uma semana depois da capacitação. No laboratório de análises, na UPE, as amostras foram
tratadas de acordo com a técnica de Hoffman e após 24 horas estavam prontas para análise
microscópica.
Análise estatística
Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel e a análise descritiva dos dados
consiste em frequência absoluta e relativa das variáveis numéricas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 mostra que a maioria das amostras foi de crianças e mulheres. Pinheiro et al. (2002)
relatam que as mulheres buscam mais serviços para realização de exames de rotina e prevenção (40,3%
mulheres e 28,4% homens).
Na tabela 2 observa-se que apesar de todas as casas terem banheiro, 56,2% das famílias referem não
ter saneamento básico. 75% das crianças brincam em áreas insalubres, e 68,8% andam descalças.
Tabela 1. Características pessoais dos usuários das UBS.
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Crianças (0-14 anos)
Adolescentes (15-21 anos)
Adultos (22-59 anos)
Idosos (>59 anos)
Sexo Masculino
Sexo Feminino

Frequência Absoluta (n=40)
18
6
14
2
14
26

Frequência Relativa (100%)
45%
15%
35%
5%
35%
65%

Tabela 2. Características socioeconômicas das famílias que frequentam as UBS.

Banheiros residenciais
Filtros de água
Geladeira
Água encanada
Saneamento básico
Lavagem das mãos após uso do banheiro
Lavagem das mãos antes da alimentação
Lavagem dos alimentos antes de consumi-los
Brincadeiras infantis em poços de água
Andam com pés descalços
Uso de medicamentos

Frequência Absoluta
(n=16)
SIM
NÃO
16
0
10
6
15
1
14
2
7
9
13
3
14
2
15
1
4
12
5
11
6
10

Frequência Relativa
(100%)
SIM
NÃO
100%
0%
62,5%
37,5%
93,8%
6,2%
87,5%
12,5%
43,8%
56,2%
81,3%
18,7%
87,5%
12,5%
93,7%
6,3%
25%
75%
31,2%
68,8%
37,5%
62,5%

A tabela 3 relaciona as prevalências das parasitoses Vale a pena ressaltar que foram
encontrados casos de multiparasitismos, portanto o número da prevalência dessas parasitoses foi maior
do que o número de amostras.
Tabela 3. Prevalência de parasitoses nas UBS pesquisadas.

Entamoeba coli
Entamoeba histolytica
Schistosoma mansoni
Schistosoma haematobium
Ascaris lumbricoides
Giardia lamblia
Ancyslostoma sp.
Trichuris trichiura
Negativos

Cohab 2-III
(n=40)
9
7
2
1
12
4
3
0
2

Magano II
(n=14)
0
0
0
0
6
2
0
1
5

Diversos autores citam que dentre os helmintos os que promovem mais quadros infecciosos estão
Ascaris lumbricoides, Ancilostomídeos e Trichuris trichiura, além de protozoários como a Entamoeba
histolytica e Giardia lamblia, onde estes podem contar com vetores mecânicos para contaminar
alimentos como moscas e baratas, além do consumo de água contaminada e ou alimentos mal
higienizados (ROQUE et al, 2005, SILVA e GOMES, 2005).
CONCLUSÕES
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A partir dos resultados, observa-se a necessidade de se discutir parasitoses na comunidade,
alertando principalmente para a alta prevalência de multiparasitismo em pessoas residentes em áreas
carentes. Este projeto abordou e disseminou conhecimentos sobre questões sociais relevantes para a
Universidade/Sociedade, sendo relevante para o desenvolvimento da região atendida, envolvendo
vários fatores: de saúde pública, saneamento básico, ambiental, cultural, político e econômico.
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RESUMO: Este texto tem por objetivo discutir sobre a sustentabilidade, em termos de princípios e
práticas, tendo por base as vivências em miniprojetos sobre alimentos saudáveis. A proposta foi
desenvolvida em escola pública do Ensino Fundamental (9º ano) que participaram da formação com os
estudantes pibidianos e tendo orientações da coordenadora da Universidade e supervisora da Escola,
ambas do Pibid. Apresentam-se as etapas de desenvolvimento das atividades educativas: reuniões,
construção de miniprojetos, atividades de conscientização da importância da sustentabilidade
ambiental. A intervenção se volta para aula introdutória com explanação sobre a sustentabilidade em
nosso dia-a-dia, englobando a importância da alimentação, sem uso de agrotóxicos, busca-se o cultivo
de alimentos saudáveis, por meio de uma horta sustentável caseira de pequeno porte reutilizando-se
garrafas PETs. Culmina com a produção de alimentos saudáveis. Conclui-se que é fundamental o
desenvolvimento de atividades voltadas para educar o cidadão quanto ao respeito ao meio ambiente,
natureza como condição de vida.
Palavras-Chave: Miniprojeto. Sustentabilidade ambiental. Alimentos saudáveis.
1 INTRODUÇÃO

A sustentabilidade encontra-se bastante relacionada com as dimensões dos valores, atitudes e
ações dos seres humanos quanto a sua relação com a natureza, meio ambiente. Esse termo,
sustentabilidade, encontra-se em conexão com a definição dada ao Desenvolvimento sustentável que
foi proferida pela ministra Norueguesa Brutland. A mesma define o ―Desenvolvimento Sustentável é
aquele que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações
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futuras de atenderem às suas necessidades e aspirações‖ (NOSSO FUTURO COMUM, 1991).
Sabemos que recorrer a sustentabilidade requer pensarmos sobre o homem que é natureza e que faz
parte da natureza. Logo o homem busca benefícios próprios, aumentando as práticas insustentáveis,
como desperdício de água, poluição de rios, atmosférica, e outras formas de poluição a exemplo de
esgotos de cidades e de fábricas.
Os problemas ambientais estão entre os inúmeros problemas que a humanidade criou, como
consequência de sua busca incessante de evoluir e se desenvolver (MENDONÇA, 2005). As
necessidades humanas são diversas entre indivíduos e em suas culturas e o modelo de desenvolvimento
sustentável proposto não tem como objetivo administrar o meio ambiente, mas sim as atividades
humanas que afetam e até inviabilizam os diversos processos ambientais (SIENA apud RABELO,
2008). Com os impactos ambientais atuais, observa-se a necessidade da conscientização da importância
da sustentabilidade ambiental no âmbito escolar, buscando desenvolver atitudes e habilidades
sustentáveis e demostrar que a sustentabilidade está relacionada com os meios sociais, econômicos e
políticos.
Este texto tem por objetivo discutir sobre a sustentabilidade, em termos de princípios e práticas,
tendo por base as vivências em miniprojetos sobre alimentos saudáveis.

2 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento das atividades do Pibid foi elaborado um miniprojeto. Esse foi
vivenciado por meio de um estudo pelos bolsistas pibidianos, estudantes de Licenciatura em Ciências
Biológicas sobre temáticas voltadas para a sustentabilidade ambiental, meio ambiente, por meio da
bibliografia virtual, como Google acadêmico, Scientific Electronic Library Online - Scielo e revisões
bibliográficas de artigos, em conjunto com as orientadoras (coordenadora e supervisora).
Conforme a execução do miniprojeto foi percebido que o ambiente escolar necessitava de
atividades voltadas para uma conscientização a respeito da sustentabilidade. Várias reuniões na Escola
José Ferreira Sobrinho e na Universidade foram efetuadas com o grupo de Pibidianos para que
houvesse o preparo das atividades educativas aplicadas no miniprojeto.
Logo em seguida a proposta foi inserida aos estudantes do Ensino Fundamental (9º ano), onde
os mesmos evocariam opiniões quanto às propostas que foram executadas. Uma das intervenções
vivenciadas foi uma aula introdutória com explanação sobre a sustentabilidade em nosso dia-a-dia,
englobando a importância da alimentação, sem uso de agrotóxicos. A mesma deve começar a partir do
cultivo de alimentos saudáveis, por meio de uma horta sustentável caseira de pequeno porte
reutilizando-se garrafas PETs (polietileno tereftalato).
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Essa proposta decorre da necessidade de pensar sobre a quantidade de nutrientes necessários
para uma alimentação adequada. Visto isso foi realizado um diálogo quanto a explicar a importância
dos nutrientes no funcionamento do organismo. Demostramos como esses nutrientes podem ser
encontrados com grande facilidade em casca de legumes e frutas que normalmente são desprezadas da
alimentação habitual.
Para que não aconteça grande número de desperdício foi visto que é possível reutilizar esse
material para a produção de um novo alimento nutritivo. A atividade proposta para os alunos referiamse a reutilização de parte de alimentos que seriam desperdiçados. Isto nos levou a confecção
sustentável de comidas ricas em nutrientes e apresentação da mesma para a turma.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conceito de sustentabilidade ambiental não era algo novo para os alunos, pois os mesmos já
tiveram contato com essa temática, ao longo do processo de formação educacional. Apesar disso os
estudantes não utilizavam os princípios da sustentabilidade em sua rotina. Isto nos levou a necessidade
de relembrar os termos relacionados á sustentabilidade. Essa se constituiu como a primeira barreira,
que ao decorrer da execução do miniprojeto observamos o progresso positivo no que diz respeito ás
reflexões do conceito.
Realizamos atividades metodológicas com os mesmos para que houvesse reflexões quanto á
sustentabilidade em suas rotinas. Para que isso acontecesse mostramos que ser sustentável está
relacionado á consciência das pequenas ações que precisamos desenvolver para termos um ambiente
que se volta para querer o equilíbrio. Por meio da execução das atividades ligadas ao miniprojeto foi
notória a participação dos estudantes e o envolvimento por busca de práticas sustentáveis. Tal
envolvimento deu-se na confecção da Horta na qual teve como resultado a desfrutação de legumes
orgânicos livres de agrotóxicos na alimentação da própria família do aluno que cultivou seus legumes.
Na atividade destinada ao reaproveitamento de alimentos ricos em nutrientes, obtivemos a participação
de todos os alunos, onde os mesmos realizaram a produção de comidas utilizadas com partes dos
alimentos que seriam descartados, tais como, casca de cenoura, casca de abacaxi, casca de banana,
entre outros.
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Fotos:1 e 2 semeio da sementes.

Fotos: 3 e 4 alimentos feitos de cascas de frutas.

Fonte: Fotos tiradas pelos estudantes de Licenciatura em Ciências Biológicas – Bolsistas do
Pibid/ UPE- Campus Garanhuns no Subprojeto Interdisciplinar do Pibid/UPE/Garanhuns-PE.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que este texto tem por objetivo mostrar reflexões quanto às questões do meio
ambiente, dos princípios e práticas da sustentabilidade ambiental, bem como das vivências no
miniprojeto de alimentos saudáveis, podemos dizer que será sempre necessário educar o cidadão para
que seja desenvolvido o respeito para com o meio ambiente, natureza como condição essencial a vida.
Deve-se também fomentar reflexões quanto as consequências para a natureza, para o meio ambiente,
enfim, para a vida em todas as suas dimensões. Além do que, é importante sempre pensar em valores,
atitudes e ações que sejam satisfatórias para gerações presentes e futuras, como propaga os princípios
da sustentabilidade ambiental.

ÓRGÃOS DE FOMENTO
CAPES - COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

REFERÊNCIAS
MENDONÇA, Rita. Conservar e criar: natureza, cultura e complexidade. São Paulo: Editora
SENAC, 2005.
NOSSO FUTURO COMUM. COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO
EDESENVOLVIMENTO. 2.ª Edição. Editora da Fundação Carlos Chagas. 430p.

AMBIENTE

RABELO, Laudemira. Indicadores de Sustentabilidade: a possibilidade do Desenvolvimento
Sustentável. Fortaleza: Prodema, UFC, 2008.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
BÁSICA: DIFICULDADES E PERFIL DO NOVO PROFESSOR.
¹Paulo Vinicius de Lacerda Lima(vinicius.skp@gmail.com),
²Douglas Dantas(douglasgnu@gmail.com)
³Vitoria Ribas Ribas de Oliveira Lima(ribasolima@gmail.com)
¹Estudante do Curso de Licenciatura em Computação da UPE
²Estudante do Curso de Licenciatura em Computação da UPE
²Professora do Curso de Licenciatura em Computação da UPE

Resumo:
Este trabalho apresenta as dificuldades encontradas no uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) na educação brasileira, os fatos que devem ser modificados e sugere como deve
ser o perfil do professor que deseja fazer uso dessas tecnologias na sua prática docente.
Palavras-Chave: Tecnologias da informação e comunicação, Educação básica.

INTRODUÇÃO
Na década de 1970 começaram a ser instalados os primeiros computadores em escolas de vários
países, estes computadores e seu uso foram referenciados como computadores na educação. Junto dos
computadores, periféricos como scanners, impressoras e as primeiras câmeras digitais. O conjunto
composto por estes equipamentos passou a ser mencionado como tecnologia de informação(TI). Com a
chegada da internet ao ambiente escolar, e-mail e ferramentas de busca, um novo termo foi criado,
TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação.
A inserção das TICs na educação tem se mostrado uma importante ferramenta para a melhoria
do processo de ensino-aprendizagem. Essas tecnologias podem gerar resultados positivos ou negativos,
dependendo de como elas sejam utilizadas. Entretanto, toda a técnica nova só é utilizada com
desenvoltura e naturalidade no fim de um longo processo de apropriação. No caso das TICs, esse
processo envolve claramente duas facetas que seria um erro confundir: a tecnológica e a pedagógica
(Ponte, 2000).
Para a inclusão dessas tecnologias na educação de forma positiva, é necessária a união de vários
fatores, onde pode-se destacar: o domínio do professor sobre as TICs existentes e sua utilização na
prática; que a escola possua uma boa estrutura física e material que possibilite a utilização dessas
tecnologias durante a aula e que o professor possa atualizar-se frente às mudanças e avanços
tecnológicos.
Nesse sentido, CASTILHO et al. (2014, p. 3) destaca que:
Os processos educacionais, utilizados hoje nas escolas, não são
suficientes às condições de aprendizagem da sociedade, a qual possui a
necessidade de independência na busca de informações tecnológicas que está
submetido o homem moderno.(CASTILHO et al. 2014, p. 3)
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PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA UTILIZAÇÃO DAS TICS NA
ESCOLA
A falta de conhecimento ou domínio são atualmente um dos principais problemas
encontrados quando se pensa em utilização das TICs. Ainda hoje lidamos com uma
deficiência na inclusão de novas tecnologias na formação acadêmica. Segundo CALIXTO et
al (2011) quando se trata da formação de professores, pensa-se nos cursos de nível superior
que inicialmente formam os futuros profissionais que irão atuar na educação. Sob esse
enfoque discute-se a formação para o uso do computador em educação e que na grande
maioria das instituições formadoras os cursos oferecidos ainda distancia-se da nova
abordagem que incorpora o uso das TICs. Isso se dá pelos processos de aprendizagem
tradicionais vivenciados na maioria das universidades, como podemos esperar que os os
professores saibam utilizar as TICs, se a maioria das universidades não os preparam para
isso?
Assim, a mudança curricular
se mostra um passo importante para permitir que os
cursos de licenciatura possam começar a inserir as novas tecnologias na formação
acadêmica, fazendo que os alunos não apenas aprendam, mas reflitam sobre o seu uso.
Em relação à estrutura física escolar, Moran (2005) afirma que a sala de aula pode
ser o espaço de múltiplas formas de aprender. Espaço para informar, pesquisar e divulgar
atividades de aprendizagem. Para isso, além do quadro e pincel, precisa ser confortável,
com boa acústica e tecnologias, das simples até as sofisticadas. Uma sala de aula hoje
precisa ter acesso fácil ao vídeo, DVD, projetor multimídia e, no mínimo, um ponto de
Internet, para acesso a sites em tempo real pelo professor ou pelos alunos, quando
necessário. Infelizmente, a maioria das escolas e universidades pensa que pincel, quadro,
mesa, cadeiras, um professor e muitos alunos são suficientes para garantir aprendizagem de
qualidade.

O NOVO PERFIL DO PROFESSOR
Nessa mudança constante de interatividade, o profissional da educação deve assumir
um novo papel nessa mudança educacional, deixando de lado a postura de ser dono
do conhecimento e atuar como mediador, pois mesmo porque diante dos rápidos avanços
em sua área, somente um professor pleno e capaz de se ajustar aos avanços tecnológicos
será capaz de atuar com profissionalismo na mudança constante que a educação está
vivendo. É fundamental que o professor se torne mediador e principalmente orientador na
aprendizagem mediada pelas novas tecnologias, pois é seu papel criar novas possibilidades
para ensinar e aprender.
A educação não pode mais viver sob o modelo antigo, às novas tecnologias devem
ser exploradas para servir como meios de construção do conhecimento, e não somente para
a sua difusão. O profissional da educação tem que ser um eterno pesquisador buscando se
adaptar de forma que contribua sua busca da formação de futuros profissionais.

CONCLUSÃO
Podemos perceber que os problemas da implantação das TICs na educação brasileira
são influenciados por aspectos como pouco investimento em uma formação específica dos
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professores para utilizar as tecnologias. Escolas com pouca estrutura tecnológica, cursos
superiores que não capacitam o profissional para trabalhar com as novas tecnologias, além
resistência dos professores na utilização por diversos motivos.
Independente dos motivos que levam a essa realidade, os professores principalmente
devem se conscientizar da importância de se adaptar, e principalmente se capacitar para
fazer uso das tecnologias de informação e comunicação no dia a dia em sala de aula, além
de realizar cobranças para garantir que a escola tenha acesso a infraestrutura técnica de
boa qualidade para desenvolver o uso pedagógico das ferramentas.
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INTRODUÇÃO
Diante das constantes reformas que vem passando a educação brasileira, necessário se faz
dialogar com os novos paradigmas na educação, o que pressupõe conhecer outras formas de construir
conhecimentos de maneira compartilhada, e para isso é necessário espaços de diálogos no contexto da
academia nesse processo de desconstrução e deslocamentos de paradigmas.
Nesse entendimento, e na compreensão de que a extensão representa uma prática acadêmica
que integra as atividades de ensino e pesquisa, e essa indissociabilidade entre ensino pesquisa e
extensão que para Mello (2006), numa perspectivas de caráter construtivista, representa historicamente
processo de difusão do conhecimento produzido principalmente pela universidade pública brasileira, e,
estão submetidos aos mesmos elementos e às mesmas tensões e devem ser socializados para o público
em geral.
Esse diálogo entre a Universidade e a sociedade, possibilita, também, a democratização do
saber acadêmico e representa a visão e missão de uma Universidade que tem um legado histórico na
formação dos profissionais, sobretudo de professores da região de Garanhuns. Não se trata apenas de
promover debates, mas mostrar para as políticas públicas, sociedade científica e público em geral o
papel da Universidade de Pernambuco no espaço geográfico onde ela se encontra
Assim, adotou-se como pergunta norteadora: de que forma podemos trazer debates que
dialoguem ensino pesquisa e extensão no contexto da universidade que possibilite os vários contextos
que estão nos discursos das representações sociais?
Nessa direção, a escolha do tema que versa: Debates Contemporâneos: incertezas e desafios da
educação tiveram como objetivos trazer debates sobre temas no âmbito da educação brasileira
contemporânea, com especialistas em várias linhas de pesquisa e saberes, e, que sejam discutidos em
espaços de diálogos da instituição de ensino promotora, através de fórum e mesas de debates fora do
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espaço da sala de aula para a formação continuada de estudantes professores e público em geral.
Essa ação de mão dupla que a extensão nos proporciona, essa troca de saberes Outros que supera
discursos, muitas vezes hegemônicos no cotidiano acadêmico, não pode deixar de ser contemplado em
outras propostas metodológicas de ensino-aprendizagem constituindo-se em saberes da formação. Que
para Tardif (2002):

A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os professores
ocuparem, na escola, uma posição fundamental em relação ao conjunto dos
agentes escolares: em seu trabalho cotidiano com os alunos, são eles os
principais atores mediadores da cultura e dos saberes escolar (TARDIF, 2002,
p. 228).
A esse respeito, referindo-se a obra freireana de Educação libertadora, Vasconcelos e Brito (2006,
p. 88) nos diz que: ―Educação envolve a formação do educando em um ser crítico, que pensante,
agente e interveniente no mundo, sente-se capaz de transformá-lo. [...] precisa ter conhecimento do
mundo e analisá-lo criticamente‖. ―Diz ainda que a experiência dialógica é fundamental para a
construção da curiosidade epistemológica‖.
Na perspectiva de provocar o intercâmbio na construção do conhecimento e saberes em diferentes
linhas de pesquisa e instituição, o trabalho justifica-se diante os objetivos propostos e opções
metodológicas apresentadas bem como pela contribuição no processo de extensão universitária
envolvendo não apenas os cursos de geografia e pedagogia, mas a comunidade acadêmica e público em
geral uma vez que estamos diante de cursos de formação de professores e esses discursos precisam ser
compreendidos e discutidos no âmbito da academia que tem como missão formar profissionais da
educação conscientes do seu papel na transformação da sociedade.

METODOLOGIA
A fim de atender aos objetivos propostos o ciclo de debates contemporâneos: incertezas e desafios
da educação foram desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2017, de maio a novembro, sempre na
última quinta feira do mês Em uma iniciativa conjunta dos cursos de geografia e pedagogia, cuja
temática apresentada optou pela linha de pesquisa dos (as) convidados(as) pesquisadores(as) com a
mediação de professores (as) da instituição promotora.
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Nessa perspectiva, a abordagem metodológica trouxe como opção o método participativo e cujas
articulações envolveram também outras instituições públicas e particulares na obtenção de resultados
satisfatórios.
Todas as atividades serão abertas ao público interessado. Os cartazes serão construídos a cada mês
da palestra e colocados nos murais da Universidade e nas redes sociais convocando o público
interessado na temática.
Os participantes que quiserem certificados deverá inscrever-se preenchendo um formulário, por
palestra, que estará disponibilizado no protocolo da Instituição. Após cada atividade proposta será
solicitada à coordenação setorial de extensão a confecção de certificado para o público participante
cuja carga horária será de 2 horas por palestra, válidas como atividades complementares, podendo
sofrer modificação de acordo com o NDE dos cursos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Destaca-se como resultado significativo dessa ação a sensibilização e mobilização dos
conteúdos trabalhados no cotidiano da sala de aula, em um espaço de diálogo, que buscou novos
olhares na perspectiva de estabelecer discussões de ideias e colaborações de diferentes seguimentos,
que poderá encaminhar trabalhos de conclusão de curso bem como carreira acadêmica.
E para não concluir, é preciso destacar a ação de intervenção de um ciclo de palestra que
potencializa os discursos na sala de aula e traz resultados no processo ensino aprendizagem. A difusão
de conhecimentos e resultados gerados pelas pesquisas trazidas pelos convidados bem como de
professores da unidade no processo de comunicação das produções acadêmicas e de pesquisa ganha
aqui outra potencialidade e visibilidade do que se está produzindo com quem e para quê.
Essa interação abre canais para a produção de novos conhecimentos resultantes do encontro de
Universidades traz visibilidade pela efetiva participação dos vários segmentos sociais no
reconhecimento e na compreensão do desafio da produção acadêmica da Universidade de Pernambuco.
CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Desenvolver atividades de extensão por meio de um ciclo de debates ao longo do ano letivo de
2017 possibilitou reconhecer que essa opção de construção de saberes advindo das interações e
intercâmbio institucional proporcionou outros espaços de diálogos de produção de conhecimentos. É o
que chamamos extrapolar os muros da instituição e dialogar com os diversos setores da sociedade
socializando o conhecimento. É uma via de mão dupla, na qual conhecimento e saberes são trocados e
realimentados.
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1. INTRODUÇÃO
As doenças crônicas não transmissíveis, consideradas epidemia na atualidade, constituem um
sério problema de Saúde Pública tanto em países desenvolvidos quanto nos que estão em
desenvolvimento. Nesse rol incluem-se as afecções cardiovasculares, como a hipertensão arterial
sistêmica (HAS), as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus (DM). Dentre
essas, ressalta-se a relevância da HAS e do DM por serem importantes fatores de risco para a
morbimortalidade cardiovascular e representarem um desafio para o sistema público de saúde, que é
garantir o acompanhamento sistemático dos indivíduos identificados como portadores desses agravos,
assim como o desenvolvimento de ações referentes à promoção da saúde e à prevenção dessas doenças
(OMS, 2005). Assim, na experiência vivida na Unidade de Saúde da Família Alto do Moura, no
município de Caruaru-PE, durante o rodízio de saúde coletiva do internato médico, percebeu-se que a
maioria dos pacientes diabéticos atendidos não possuíam controle glicêmico adequado e grande parte
dos hipertensos não mantinham níveis pressóricos dentro do recomendado, mesmo em uso de antihipertensivos. Em geral o acompanhamento dos pacientes resumia-se a consulta médica de rotina com
único fim de promover o ajuste nas doses das medicações, não havendo dessa forma um efetivo
desenvolvimento de todas as atividades preconizadas pelo HIPERDIA e um não acompanhamento
multidisciplinar do paciente pela equipe da atenção primária à saúde. O objetivo desse trabalho foi
intervir junto com a equipe multiprofissional da USF ALTO DO MOURA na promoção, prevenção e
acompanhamento dos pacientes com DM e HAS, como também, melhorar a compreensão e
conhecimento dessas patologias, concomitante a adesão ao tratamento.
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2. METODOLOGIA
A metodologia apresentada foi de estudo transversal de intervenção quantitativo, pois visa a
promoção, prevenção e acompanhamento da DM e HAS, como também, melhorar a compreensão e
conhecimento dessas patologias, concomitante a adesão ao tratamento.
Os dados foram obtidos, primordialmente, por meio do acompanhamento dos pacientes
atendidos no HIPERDIA (Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos)
(Fig.1). O processamento dos dados foi em estudo quantitativo, contabilizando quantos pacientes
foram identificados e acompanhados e quantos deles aderiram às medidas de promoção e prevenção
das comorbidades da HAS e DM.
Vale observar também que ao final de cada intervenção era aplicado um (Fig.2) os pacientes
participantes da pesquisa, onde era abordado as seguintes variáveis: Nome, idade, gênero, diagnóstico,
história familiar, frequência do tratamento, qualidade do tratamento, idas a Estratégia de Saúde da
Família em escala mensal, conhecimento da doença de base.

Fig. 1: HIPERDIA

Fig. 2: Questionário de Participação da Intervenção

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antes de dar início às atividades na USF Alto do Moura, foi realizado um momento de
apresentação dos integrantes à unidade de saúde, com o objetivo de promover a integração dos
estudantes com a comunidade usuária do serviço. Assim, poderiam compreender a realidade daquela
população, no que se refere aos cuidados com a saúde, desde a promoção à saúde, prevenção das
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doenças e o tratamento farmacológico e não farmacológico das doenças crônicas. Posteriormente, as
atividades foram planejadas para atingir o maior número de pessoas do grupo alvo do projeto,
hipertensos e diabéticos.
Desse modo, ações eram feitas em paralelo com momentos de atividade da unidade de saúde,
como o atendimento do HIPERDIA, atividades físicas, grupos de discussão, sempre em parceria com
os funcionários da unidade. Os estudantes participaram de momentos como a atividade física da
unidade quando em parceria com o educador físico, a comunidade era orientada da importância a
atividade física para o bem-estar físico e mental e para controle de pressão e glicemia. No
acompanhamento do HIPERDIA, o grupo abordava a população sobre sua compreensão acerca da
hipertensão e do diabetes, sobre como era feito o diagnóstico, opções terapêuticas, consequências
relacionadas à má adesão ao tratamento. Nas consultas médicas pôde-se ver a visualização na prática
sobre as ações do projeto, no sentido de observar os pacientes, mais conscientes sobre sua doença,
havendo um controle mais adequado de níveis pressóricos e de glicemia, consultas mais frequentes na
unidade de saúde, relatos sobre mudanças de hábitos de vida como dietas mais adequadas e realização
de atividade física.

Fig. 3: Intervenção

4. CONCLUSÃO
Desse modo, é notável o benefício mútuo com a realização do projeto, onde os pacientes
puderam compreender melhor sobre a sua doença e a conscientização da importância do controle da
doença com o objetivo de reduzir as complicações relacionadas às doenças. E concomitante, os
estudantes puderam aprimorar conhecimentos sobre diagnóstico e terapêutica aplicado aos hipertensos
e diabéticos, conhecer a dinâmica do serviço de saúde na atenção primária, praticar a relação médicopaciente e a parceria com a equipe multiprofissional. Torna-se assim, essencial o estímulo para que a
comunidade acadêmica continue a desenvolver projetos com essa temática, visto que, a população
usuária do SUS ainda sofre muito pela escassez de informação e dificuldade de acesso a serviços de
saúde. Portanto, a comunidade acadêmica contribuiria com uma melhora dos índices de promoção e
prevenção na atenção primária.
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Palavras-Chave: Atenção Primária, Cuidados, Afecções, Mães, Neonato.
INTRODUÇÃO
O

Brasil

possui,

apesar

da

disponibilidade

de

conhecimento,

recursos

tecnológicos,

desenvolvimento econômico e oferta de serviços no país, uma alta taxa de mortalidade neonatal
(MN) correspondente a cerca de 70% da mortalidade infantil. A região Nordeste, por sua vez,
possui a maior taxa de mortalidade por infecções do país- 26,9%, apresentando, também, a maior
proporção de óbitos de recém-nascidos a termo (21,3%) que poderiam ser prevenidas por ação dos serviços de
saúde. (CORASSA, 2014)
A educação materna é um indicador indireto da condição socioeconômica da família e
preditor de risco para a mortalidade infantil. Isso porque, de forma inconteste, mulheres que
possuem baixo nível de instrução dificilmente compreendem a importância do acesso aos serviços
de saúde e dos cuidados no período pré-natal e neonatal com a saúde da criança, contribuindo,
portanto, para a permanência de altos níveis de mortalidade neonatal. (CORASSA, 2014)
Nesse contexto, as mães merecem destaque por serem possuintes de potencial capacidade de
agir na prevenção das doenças pré-natais e neonatais, assim como em possíveis complicações ao
neonato, uma vez que estão em maior contato com ele; além disso, as mesmas são alvos de cuidado
de infecções transmissíveis ao filho, tanto no período pré-natal, quanto puerperal. Sendo assim,
tornam-se essenciais na identificação de doenças e no cuidado tanto na reabilitação, quanto na
prevenção de condições adversas. Por isso, quando bem orientadas e capacitadas, elas podem atuar

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

como

agentes

de

promoção

de

saúde,

tendo

reflexos

nos

indicadores

de

saúde.

(LANSKY, 2014)
Dessa forma, o objetivo deste projeto baseia-se na propagação de conhecimento às mães de forma eficaz
com o intuito de promover saúde e prevenir infecções pré-natais e neonatais mais incidentes, além de evitar
complicações comuns ao neonato. Com isso, busca-se a melhoria na qualidade de vida do neonato; conhecer e
traçar perfil de mecanismos de promoção de saúde e de prevenção de riscos e doenças a nível de atenção
primária à saúde; divulgar e disseminar informações sobre a importância das ações no cuidado ao neonato por
meio da prevenção de infecções.

METODOLOGIA
Houve seleção de 08 (oito) alunos do curso de Medicina da Universidade de PernambucoCampus
almejando

Garanhuns,
aprendizagem

sob
ativa

e

a

tutoria

formação

da

profissional

em

professora-orientadora,

prevenção

e

promoção

de

saúde. Além disso, foram selecionadas 4 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de
Garanhuns-PE, sendo determinadas as principais afecções maternas passíveis de acometimento fetal e
neonatal, sendo elas: sífilis, toxoplasmose, hipertensão e infecção urinária. Durante todo o ano foram
realizados levantamentos bibliográficos sobre tais afecções. A partir desta pesquisa, materiais
didáticos, tais como cartilha e folders explicativos, foram preparados e palestras educativas foram
ministradas nas UBS selecionadas pela equipe de trabalho. Além disso, foi construído um questionário
para avaliar a compreensão das mães acerca das afecções pré-natais e neonatais trabalhadas durante a
vigência do projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto permitiu a disseminação de conhecimento para as comunidades escolhidas, com
destaque

aos

correlacionando-as

principais
com

agentes
os

desencadeadores
hábitos

de

das

vida

infecções
adotados

pré-natais
pelas

e

neonatais,

gestantes.

Isso

tornou possível levar às áreas propostas de intervenção e/ou prevenção desses fatores, uma vez que hábitos
como práticas sexuais inseguras, abuso de drogas, nível socioeconômico, precárias condições de habitação e de
saneamento influenciam em uma maior taxa de acometimento por sífilis, toxoplasmose e infecções bacterianas
que, não raramente, acometem o feto. Além disso, o estado de imunização natural e/ou ativa da população geral
e das mulheres de idade fértil interferem nas taxas de infecções congênitas, assim como os hábitos higiênicoalimentares. (MUSSI-PINHATA, 1999).
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Com isso, as mães tornaram-se cientes das medidas a serem tomadas, assim como de que setor procurar
ao surgirem os primeiros sintomas, visto que o diagnóstico precoce beneficia o tratamento e a prevenção das
infecções e, indubitavelmente, reduz as chances de acometimento ao neonato, garantindo a oportunidade do
cuidado ao mesmo desde a etapa do pré-natal. O projeto gerou, por seu caráter pontual/individualizado, para
cada comunidade, propostas de conscientização à custa do olhar médico, uma vez que desenvolveu uma ponte
entre a assistência básica e a comunidade, o que permitiu às comunidades escolhidas conhecerem a
vulnerabilidade do neonato diante da presença das infecções identificadas.
Assim, percebe-se que o projeto de extensão procurou promover, nas comunidades, uma visão inclusiva
das

mães

como

protagonistas

da

promoção

de

saúde

e

da

prevenção

de

doenças,

viabilizando-se a ideia de que a sociedade pode atuar como provedora de sua própria qualidade de
vida. Isso, principalmente, quando são esclarecidas das vantagens que ações preventivas podem gerar no
presente

e

no

futuro,

tornando-a

pró-ativa

na

busca

por

melhores

condições

de

saúde

e,

consequentemente, melhores condições de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
O projeto fomentou conhecimento entre as gestantes das UBS assistidas, e tal fato, contribuiu
para sua capacitação, permitindo a tomada de decisões favoráveis e a participação ativa na promoção
de saúde e prevenção de doenças, ampliando sua autonomia e co-responsabilidade na saúde fetal e
neonatal.

ÓRGÃOS DE FOMENTO
Programa Institucional de Apoio à Extensão – PIAEXT.
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Palavras-Chave: Insuficiência Cardíaca Congestiva; Prevenção; Educação.
INTRODUÇÃO
A insuficiência cardíaca caracteriza-se por um estado em que o coração, por alguma
anormalidade em sua função, não consegue bombear sangue em quantidade suficiente para atender às
necessidades do organismo, insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é o termo utilizado para descrever
um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da falência de bomba como dispneia, fadiga, terceira
bulha, turgência jugular, edema de membros inferiores, hepatomegalia e ascite (Schlant, 1994).

A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é considerada um problema de saúde pública no
mundo inteiro, e nas últimas três décadas têm aumentado tanto sua incidência quanto prevalência.
Sabe-se que não existe uma causa única para a ICC e, sim, fatores que aumentam a probabilidade de
sua ocorrência, como os denominados fatores de risco cardiovascular. Entre esses, os principais são
hipertensão

arterial,

dislipidemia,

tabagismo,

diabetes

mellitus,

sedentarismo,

obesidade,

hereditariedade e estresse (Borges, 2005). A estimativa é que, até 2020, no Brasil, a ICC acometa em
torno de 6,4 milhões de pessoas, com mortalidade em torno de 1%. Constata-se que há uma
deterioração de hábitos alimentares saudáveis, aumento da incidência de estilo de vida sedentário,
estresse e tabagismo, provocando um aumento da incidência de doenças coronarianas, a diabetes
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mellitus e a hipertensão arterial na população, as quais são causas potenciais de disfunção do coração
(Dutra, 2006).
Com base nisso, percebe-se que as dificuldades no controle pressórico do paciente, se devem à
problemas de adoção de hábitos saudáveis, à ignorância do doente acerca do assunto e à não adesão ao
tratamento farmacológico, tendo como consequência o agravamento do caso e o aumento dos gastos
com atenção especializada.
Neste sentido, o planejamento de ações concretas de cuidados junto desses indivíduos e suas
famílias, incluindo adoção de hábitos saudáveis, como a prática regular de atividade física e a
alimentação junto à educação em saúde e a orientação ao uso adequado dos medicamentos constituem
importantes instrumentos de promoção da saúde , o que pode levar a resultados clínicos favoráveis,
além de aumentar o conhecimento individual sobre a doença e o próprio tratamento.
Assim, esse trabalho tem como objetivo, desenvolver ações integradas visando, promoção e
proteção da saúde, por meio de minipalestras voltadas para os pacientes com ICC do setor de Clínica
Médica do Hospital Regional Dom Moura do município de Garanhuns que recebam pacientes com
Insuficiência Cardíaca Congestiva na tentativa de garantir adesão ao regime terapêutico.
METODOLOGIA
O trabalho dividiu-se em 3 etapas. A primeira delas foi a de formar a equipe inicial do projeto,
com dez integrantes sob orientação do professor proponente. A segunda etapa consistiu em uma
revisão de literatura cuja pesquisa bibliográfica foi realizada mediante busca eletrônica de artigos
científicos indexados nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online e National Center for
Biotechnology Information – U.S. National Library of Medicine (PubMed), para assim, melhor
preparar a terceira etapa do projeto. Essa ultima etapa consistiu no preparo do material didático para ser
disseminado à população por meio de comunicação oral e folders auto-explicativos acerca de medidas
higieno-dietéticas que devem ser feitas pelo paciente para, assim, evitar a descompensação da ICC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através deste projeto, conseguiu-se inserir os acadêmicos de medicina no Hospital Regional
Dom Moura (HRDM) do município de Garanhuns como multiplicadores de conhecimento sobre a
Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), através da realização de atividades educativas no setor de
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Clínica Médica. Dessa forma, foi possível consolidar os mecanismos de promoção e prevenção e
fortalecer a adesão ao tratamento pelo paciente.
Esses resultados foram obtidos por meio da presença diária dos acadêmicos durante as
evoluções dos pacientes cardiopatas da Clínica Médica do HRDM. Foi produzido e distribuído material
didático sobre o tema, mostrando as melhores formas de tratamento e as medidas higiênico-dietéticas
para evitar a descompensação dos portadores de ICC (Fig 1).

Imagem 1. Entrega de panfletos sobre medidas higiênico-dietéticas para portadores de ICC.

Finalmente, o Projeto proporcionou um ambiente de discussão entre os acadêmicos e os
diversos profissionais da área da saúde do hospital, incluindo médicos, enfermeiros, nutricionistas e
psicólogos. Esta integração proporcionou atualizações sobre o tema, promovendo o compartilhamento
de conhecimentos com base no atendimento multiprofissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Por fim, pode-se reiterar a importância do projeto, que integrou as esferas Ensino e Extensão,
promovendo a disseminação e consolidação do conhecimento acerca da Insuficiência Cardíaca
Congestiva. Além disso, ao avaliar a forma de atendimento no Hospital Regional Dom Moura, os
estudantes puderam absorver os pontos positivos, adquirindo mais conhecimento prático, e, observar os
pontos negativos, propondo melhorias que poderão beneficiar tanto o hospital quanto o público
assistido pelo mesmo.

ÓRGÃOS DE FOMENTO
Nenhum.
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INTRODUÇÃO
A rede municipal de saúde de Garanhuns está organizada em serviços de pré-natal, parto e puerpério,
com coordenação a partir das Unidades de Saúde da Família, sendo a maternidade do Hospital Dom
Moura, da rede estadual, o principal serviço público de parto. Contudo, a assistência humanizada na
parturição ainda configura-se como um grande desafio do Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa
forma, a criação desse projeto de extensão visa ultrapassar barreiras encontradas na rede municipal
como a ausência/déficit de programas para a realização de uma assistência humanizada no pré-natal,
além de promover, às comunidades de Garanhuns, encontros, palestras e/ou conversas com o intuito de
apresentar as vantagens de um parto humanizado, seja cesáreo, quando necessário, ou normal. Outro
impacto social pertinente é o vínculo que pode ser estabelecido na relação paciente-estudante de
medicina/psicologia, na qual predominará o respeito e a confiança para o acadêmico esclarecer dúvidas
no tocante a gravidez. Essa iniciativa de criar esse projeto veio de múltiplos fatores, como: o interesse
de alguns alunos nessa área, após aulas sobre pré-natal, parto e puerpério administrada no módulo de
Atenção Primária à Saúde – APS e da necessidade que observamos em humanizar e aperfeiçoar a
Assistência Pré-natal. Outro fator que motivou a construção desse projeto foi o apoio das Equipes de
Saúde da Família envolvidas e também dos programas GESTAR e ISHTAR. OBJETIVOS: Discutir
sobre as principais atividades desenvolvidas pelo projeto no decorrer do ano de 2017, relatar as
dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do projeto e os principais desafios para a
continuação desse projeto em 2018.
METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido com estudantes do curso de medicina, que tiveram como parceiros os
grupos GESTAR e ISHTAR que atuam em Garanhuns com o objetivo de fomentar a humanização
durante a gestação, parto e puerpério, incluindo a amamentação. Para o desenvolvimento deste projeto
foram realizadas em 4 etapas: confecção de materiais educativos que orientassem as gestantes em
relação aos seus direitos durante o processo gravídico, acompanhamento das gestantes das USF‘s
Liberdade e Manoel Xéu através de visitas domiciliares e consultas de pré-natal, formação de grupos
de gestantes juntos com os profissionais de saúde da USF para desenvolvimento de oficinas e
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dinâmicas, e por fim, realização de capacitações com os profissionais especialistas da área (Doula,
pediatra e obstetras) para melhor atendermos as gestantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante esse ano conseguimos continuar realizando capacitações dos voluntários com profissionais da
área como: obstetra, pediatra e doula; no qual foram ministradas palestras sobre a embriologia durante
o processo gravídico, fisiologia do parto, primeiros socorros aos recém-nascidos, possíveis manobras
não agressivas para o nascimento do bebê, principais medidas a serem adotadas logo após o
nascimento e indicações de parto que realmente devem ser realizado a cesariana. O acompanhamento
do ISHTAR-Garanhuns mais uma vez foi essencial para o enriquecimento das oficinas realizadas nos
PSF‘s assim como o aprendizado de como conduzir dinâmicas nos encontros com gestantes e
parturientes. Ministramos seminários, dinâmicas e oficinas com as parturientes para sanar o máximo de
duvidas possível sobre os cuidados com os recém-nascidos, também desenvolvemos atividades em
escolas públicas conscientizando a saúde da mulher e da criança durante o dia mãe e participamos de
uma roda de conversa na UPE sobre mães universitárias: como conciliar universidade e os cuidados
com a gestação/puerpério.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
O projeto teve sua continuação com muito entusiasmo e executado da mesma maneira pelo terceiro ano
consecutivo por estudantes da Liga de Ginecologia e Obstetrícia (LAGOG). A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de Garanhuns e o grupo ISHTAR foram parceiros importantíssimos na manutenção dos
encontros de gestantes e nos atendimentos de pré-natal e puerpério domiciliar. As unidades de Saúde
da Família foram indicadas pela Secretaria Municipal de Garanhuns, num total de 02 unidades de
saúde da família. Esse ano, tivemos algumas dificuldades para executar o projeto, devido à seleção de
novos voluntários, criação de cronograma, demissão da enfermeira do PSF Liberdade e a falta
regularidade na realização de consultas pré-natais no PSF Manoel Xéu, dificultando a realização do
nosso projeto no segundo semestre de 2017, devido a falta de preceptoria nas unidades de saúde.
Apesar desses entraves, a temática ―parto humanizado‖ é bastante atual e de grande relevância para a
saúde das mulheres e recém-nascidos. Faz-se necessário uma maior ênfase na discussão do tema
durante o período do pré-natal e puerpério em toda a atenção básica, onde as dúvidas e inseguranças
das gestantes e parturientes podem ser amenizadas, gerando maior empoderamento e segurança a partir
das

trocas

de

experiência

e

discussões.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

REFERÊNCIAS
- BRASIL. Ministério da Saúde. Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA). Razão de
mortalidade

materna,

segundo

região

e

UF.

Brasil,

2000-2007.

[online].

2009.

- SILVA, L.M; BARBIERE, M; FUSTINONI, S.M. Vivenciando a experiência da parturição em um
modelo

assistencial

humanizado.

Rev.

bras.

enferm.

vol.64

no.1.

Brasília,

2011.

- KOETTKER, J. G.; BRÜGGEMANN, O. M.; DUFLOTH, R. M.; KNOBEL, R.; MONTICELLI, M.
Resultado de partos domiciliares atendidos por enfermeiras de 2005 a 2009 em Florianópolis, SC. Rev.
Saúde Pública. São Paulo. V. 46, n.4 Aug. 2012 Epub July 10, 2012

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

PROJETO CONTINE: ASPECTOS CLÍNICOS DE CRIANÇAS PORTADORAS
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Palavras-Chave: Incontinências viscerais; Crianças; Enfrentamento.
INTRODUÇÃO
A incontinência visceral pode ser dividida em urinária e/ou anal definidas pela perda involuntária de
urina e de fezes ou gases, respectivamente, em locais inadequados, podendo ocorrer em qualquer faixa
etária, após a aquisição do controle esfincteriano. (ZASLAVSKY, 2012) Observa-se que entre os
escolares, contrariando o senso comum, tais incontinências podem ocorrer, não sendo, pois, sinônimo
de normalidade. Em uma pesquisa realizada em 2007, por exemplo, em Cuneyt, encontrou-se uma
prevalência de enurese entre 1.500 escolares, sendo 22,2% meninos e 18% meninas aos sete anos, e
25,3% e 19,2% aos oito anos, respectivamente, sendo que entre todas as crianças avaliadas, 33,3%
apresentavam os sintomas todas as noites. (MOTA, 2015)
Atrasos ou interrupções para alcançar a continência, decerto, limita severamente a vida social, uma vez
que a continência é um importante marcador de qualidade de vida. Pode provocar transtornos
psicológicos secundários e problemas de adaptação social e familiar, como isolamento social da
criança por vergonha e diminuição da autoestima, bem como restrições impostas às atividades.
(CLAYDEN, 2007)
Diante disso, nota-se a importância do diagnóstico precoce, haja vista a possibilidade de instituição de
tratamento, que além de diminuir as repercussões sociais e psicológicas da incontinência, pode evitar a
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lesão renal com formação de cicatriz e perda de função. Tal diagnóstico, a priori, pode ser realizado
com uma anamnese e exames físicos detalhados, sem necessidade de exames laboratoriais ou
invasivos, o que torna justificável a obtenção de um olhar investigativo sobre a temática, tanto pelos
profissionais da saúde, quanto pelos familiares em contato com a criança (MOTA, 2015; FONSECA,
2004). Nesse contexto, a família merece destaque por ser possuinte de potencial capacidade de agir na
percepção dos sintomas, complicações e na reabilitação da criança e do adolescente, uma vez que está
em maior contato com eles. É necessária, também, a supervisão de saúde infantil auxiliada pelo
pediatra, já que ele participa na orientação para prevenção, diagnóstico e tratamento das incontinências,
temática negligenciada até mesmo no meio médico. Dessa forma, é indubitável a necessidade do apoio
dos alunos de medicina da Universidade de Pernambuco para propagação de conhecimento sobre as
incontinências e suas implicações na qualidade de vida, com o intuito de promover saúde, evitar
complicações e quebrar paradigmas sobre o tema.
METODOLOGIA
O ciclo pleno de ações obedeceu as seguintes operações:
1. Formação da equipe inicial do projeto: No primeiro mês houve a seleção de alunos dos cursos de
medicina e psicologia para compor o grupo de 10(dez) participantes, sendo 08(oito) do curso de
medicina e 02(dois) do curso de psicologia, da UPE-Garanhuns, sob a tutoria do professor-orientador,
almejando aprendizagem ativa e formação profissional em promoção da saúde.
2. Levantamentos bibliográficos e incidências das incontinências: Ao longo do ano foram sendo
realizados levantamentos bibliográficos sobre as incontinências (urinária e/ou anal) na pediatria, bem
como reuniões mensais para discussão sobre o tema.
3. Campos de atuação: A prioridade foi dada às escolas da cidade de Garanhuns-PE.
4. Ações propostas:


Foram executadas apresentações nas escolas sobre as incontinências, a desmistificação de
conceitos errôneos e como lidar com esse problema no dia a dia para crianças na faixa etária de
6-12 anos com linguagem apropriada;



Foram realizados seminários para os pais dos alunos, professores e demais trabalhadores das
escolas, sendo que nessa etapa, além dos temas abordados com as crianças, foi demonstrada a
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importância da psicoterapia no tratamento das incontinências viscerais e ensinado técnicas
simples de auxílio no enfrentamento do problema, além de como proceder quando o problema
estiver presente;
5. Materiais utilizados: Durante o projeto foram montadas apresentações de slides diferentes para os
dois públicos alvo, além de uma cartilha abordando o tema, que foi distribuído aos pais e professores.
Durante a palestra para as crianças houve a criação e montagem de um cartaz lúdico para o melhor
entendimento sobre as incontinências.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Deve-se salientar a relevância do princípio da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e
extensão no âmbito acadêmico, pois a partir dele é possível que haja uma formação integral. Essa
formação é muito importante para os alunos, principalmente para os que lidam diretamente com
pessoas, como os cursos da área de saúde, e a partir disso, toda a população é beneficiada. Baseado
nisso, este trabalho foi desenvolvido.
Assim, os extensionistas juntamente com o professor-orientador e demais profissionais envolvidos
tiveram o compromisso social de compartilhar essas informações da melhor maneira possível,
possibilitando assim, que o público-alvo entendesse mais satisfatoriamente as causas e, principalmente,
como se comportar com indivíduos que apresentam o quadro de incontinências.
Para isso, atuou-se em locais cruciais para a disseminação de informações e, consequentemente,
intervindo na promoção da saúde, e dessa forma, possibilitar um maior esclarecimento da população
quanto às incontinências viscerais nas crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
O compromisso em se efetivar uma obra de cunho social é de fato o grande instigante de mudanças
sociais que se manifestam no momento presente e se espalham no convívio social dos ouvintes diretos
das ações. Diante disso, esse projeto de extensão procura promover, na sociedade, uma visão inclusiva
dos pacientes portadores de incontinências na infância, viabilizando-se a ideia de que todos devem
procurar tratamento adequado e melhoraria a qualidade de vida.
ÓRGÃOS DE FOMENTO
Nenhum.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

REFERÊNCIAS
1-Clayden, G., Wright, A. constripations and incontinence in childhood: two sides of the same coin,
2007.
2- Fonseca, E. M. G. O., Monteiro, L. M. C. Diagnóstico clínico de disfunção miccional em crianças e
adolescentes enuréticos. Jornal de Pediatria, vol. 80, nº 2, 2004.
3- Motta, D. M., Barros, A. J. D., Mattijasevicha, A., Santos, I. S. prevalência da enurese e sintomas
miccionais aos sete anos na coorte de nascimentos de 2004, Pelotas, Brasil. Jornal de Pediatria, Rio de
Janeiro. 2015, 91 (1); 52-58.
4- Zaslavsky C., Jurach M. T., Barros, C. P., Saute, L., Carvalho, M. E., Alves R., Link, C., Veiga, J.
S., Garcia, C. epidemiologia da incontinência anal em população assistida em serviços de saúde de
Porto Alegre/RS, Brasil, Revista da AMRIGS, Porto Alegra, 56 (4): 289-294, out-dez, 2012.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X
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Palavras-Chave: Preceptoria, Medicina, Garanhuns.
INTRODUÇÃO
Na história da educação médica é frequentemente citada a figura de um profissional mais experiente
que auxilia na formação dos aprendizes e que é chamado ―preceptor‖.1,2 Os termos preceptoria e
preceptor são frequentemente utilizados no âmbito da formação em saúde, porém ainda carecem de
definição consistente. Compreende-se que a função do preceptor, suas intervenções e seus atributos não
ficam bem definidos até mesmo em documentos oficiais, e uma melhor fundamentação desses aspectos
poderia

contribuir

para

a

construção

da

regulamentação

e

prática

dessa

função. 3

Na literatura médica encontram-se citadas diferentes atribuições para o preceptor, sendo as essenciais:
orientar, dar suporte, ensinar e compartilhar experiências que ajudem o aprendiz a adaptar-se ao
exercício

de

uma

profissão

que

vive

em

constante

mudança. 1

A relação preceptor-aluno é objeto de extrema importância pois é parte decisiva do processo de
formação médica: a transição para a prática profissional. Nesse momento, o aluno é desafiado a se
responsabilizar pela saúde de pacientes, sua interação com o estafe dos hospitais é mais proativa, seus
conhecimentos teóricos são postos à prova, o que exige do preceptor habilidades específicas no trato
com este aluno. Nesse contexto de transformações na formação profissional em saúde e na graduação
em medicina em particular, a figura do preceptor tem especial relevância, uma vez que é função desse
profissional promover a articulação do conhecimento teórico com a prática na sua área de atuação.
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Com base nestas questões e considerando a relevância do papel dos preceptores na formação dos
estudantes do curso de Medicina e no intuito de oferecer elementos para ampliar o debate sobre o
assunto, este estudo teve como objetivo analisar características da preceptoria descritas nos estudos
brasileiros publicados sobre a temática.
METODOLOGIA
Esta revisão sistemática, de caráter descritivo, foi realizada a partir de artigos de estudos brasileiros
pertencentes às bases de dados online Scielo e Lilacs. A pesquisa nesses bancos de dados foi realizada
no período de abril de 2017, utilizando o descritor ―preceptoria‖ + a palavra ―médica‖. Foram
encontradas 93 publicações através dos descritores, dessas apenas 30 tratavam diretamente sobre o
tema e foram consideradas pertinentes a essa revisão. Após análise e exclusão das publicações
duplicadas, ocorreu, por fim, a seleção de 15 artigos, estes foram publicados no período de 2000 a
2016.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quadro 1: Principais potencialidades e desafios acerca da preceptoria médica.
Potencialidades

Desafios

O material trabalhado caracteriza-se por ser um

O tempo é um fator impeditivo para o ensino

recurso potencial para análise e avaliação da

centrado no estudante, uma vez que a

experiência de formação pedagógica.

identificação das necessidades de cada
estudante, o planejamento de ações específicas e
a avaliação de seus resultados demandam
bastante tempo e energia do preceptor.

Transformação das práticas da saúde, com base

Obstáculo para a conciliação entre outras

na reflexão crítica a respeito do processo de

atividades do preceptor e a docência.

trabalho dos profissionais.

Transformação das práticas profissionais e da

O pouco contato de boa parte da classe médica

própria organização do trabalho

em sua formação acadêmica com a atividade de
preceptoria.

Estratégias governamentais voltadas para a

Inserir na prática do preceptor atividades de

formação em saúde como forma de aproximar

supervisão e orientação de alunos, o que
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as instituições de ensino e os serviços de saúde.

pressuporia conhecimentos distintos daqueles
técnicos obtidos na graduação.

Quadro 2: Perfil dos artigos selecionados
Artigos Título

1

Data de

Revista de

publicação

publicação

2012

Revista do

Universidade Federal

preceptoria na

Colégio

do Rio de Janeiro

residência médica em

Brasileiro

(HUCFF/UFRJ)

cirurgia geral, no centro

de

cirúrgico, comparação

Cirurgiões

Avaliação da

Local do estudo

entre um hospital
universitário e um
hospital não
universitário.
2

3

Docente-clínico: o

Physis

Universidade Federal

complexo papel do

Revista de

de Juiz de Fora-MG

preceptor na residência

Saúde

(COREME/HUUFJF)

médica.

Coletiva

A Preceptoria na

2011

2015

Revista

Rio de Janeiro, RJ,

Formação Médica e

Brasileira

Brasil.

Multiprofissional com

de

Ênfase na Atenção

Educação

Primária – Análise das

Médica

Publicações Brasileiras.
4

A preceptoria na

2011

Revista

Rio de Janeiro, RJ,

formação médica: o que

Brasileira

Brasil

dizem os trabalhos nos

de

congressos Brasileiros

Educação

de educação médica

Médica
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2007-2009.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Após leitura e análise comparativa dos artigos selecionados, pode-se observar que muito tem-se
discutido sobre o hiato existente entre a universidade, as necessidades de saúde da população e os
serviços da saúde. Foi a partir de tais discussões que foram instituídas as DCNs visando minimizar esse
problema. Um tópico fundamental é a inserção do aluno no serviço de atenção básica, sob supervisão e
orientação de um preceptor, como forma de fomentar a formação de médicos mais críticos, reflexivos e
proativos. Nesse contexto de transformações na formação profissional em saúde e na graduação em
medicina em particular, portanto, a figura do preceptor tem especial relevância, uma vez que é função
desse profissional promover a articulação do conhecimento teórico com a prática na sua área de
atuação. Nessa perspectiva, tem-se o fluxo do conhecimento seguindo o caminho: dúvida advinda da
prática; teorização da prática; experimentação da teoria na prática; reteorização a partir da experiência
aplicada, e assim sucessivamente, contribuindo para uma formação acadêmica mais sólida.
ÓRGÃOS DE FOMENTO
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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Palavras-Chave: tabagismo, quilombola, prevenção.
INTRODUÇÃO
O tabaco configura-se hoje como a principal causa evitável de morte no Brasil e no mundo,
sendo a causa prevenível mais importante de aproximadamente metade das doenças dos países em
desenvolvimento2,4. No mundo, o tabagismo, além de ser considerado uma doença pela Décima
Revisão da Classificação Internacional de Doenças, está associado a cerca de 70% dos casos de câncer
de pulmão, 42% das doenças respiratórias crônicas, 10% das doenças cardiovasculares e por 80 a 90%
das causas determináveis da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)1-4.
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) dizem que um terço da população mundial
adulta é fumante, sendo que 80% estão em países em desenvolvimento e que 50% delas irão morrer
devido ao tabagismo2. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) calcula que no País 200.000 mortes por
ano poderiam ser evitadas se as pessoas não fumassem1. Dos tabagistas que tentam parar de fumar
(aproximadamente metade do total de tabagistas), apenas uma minoria recebe aconselhamento de um
profissional de saúde sobre como parar e uma parte menor ainda recebe um acompanhamento
adequado para este fim2.
A comunidade quilombola foi escolhida para o desenvolvimento desse projeto, pois a
prevalência de tabagismo é consistentemente superior no sexo masculino, na raça/cor preta e na região
rural2. Nota-se a importância de inserir estudantes de Medicina em projetos voltados para esse fim,
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uma vez que possibilita: a atuação no acompanhamento profissional essencial para o sucesso da
interrupção do tabagismo; e a disponibilização de informação, a fim de promover saúde e prevenir
doenças crônicas na comunidade.
METODOLOGIA
O projeto foi feito em duas etapas. A primeira foi realizada nas escolas da comunidade através
de palestras didáticas sobre os malefícios do tabaco para a saúde. A segunda na UBS junto aos agentes
comunitários de saúde (ACS), palestras educativas, resolução de questionários para os maiores de
idade.
Durante o intervalo das escolas, os alunos participantes do projeto realizaram os seminários e
sanaram as principais dúvidas dos estudantes. As palestras com todos os tabagistas e os demais
membros da comunidade, aconteceram na Unidade Básica de Saúde, foram seis temas selecionados
afim de contemplar todos os aspectos do tema. Os temas foram: alertar sobre os malefícios do cigarro
para a saúde dos fumantes ativos e passivos; mostrar como crianças, idosos e gestantes são
particularmente afetadas pelas substancias tóxicas; explicar os benefícios da interrupção do tabagismo
independentemente da idade; relatar os sinais e sintomas mais comuns da crise de abstinência e como
enfrentá-los; expor as formas de tratamento oferecidas pelo SUS para quem deseja parar de fumar;
conversar sobre os fatores que possibilitam uma recaída e como evitá-los.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mais de 4.700 substâncias já foram identificadas na fumaça do cigarro, sendo que mais de 60
delas são cancerígenas2. Dentre elas está a nicotina que é considerada uma droga psicoativa estimulante
do Sistema Nervoso Central (SNC), uma vez que é capaz de alterá-lo, provocando mudanças no
humor, na percepção, no estado emocional, no comportamento e na aprendizagem2.
Essas substâncias tóxicas começam a causar danos no trato respiratório e, em seguida, no sistema
cardiocirculatório, afetando, através deste, todos os órgãos e, por fim, danifica o trato urinário,
responsável pela excreção desses metabólitos; ao passar por esses locais, tais moléculas são absorvidas
e, devido ao seu caráter mutagênico, aumentam a incidência de câncer para essa população. Além
disso, os fumantes apresentam, ainda, problemas relacionados à cicatrização, menor densidade óssea
(especialmente em homens idosos e em mulheres na fase pós-menopausa), aumento da incidência de
periodontite e cáries, doenças pépticas, infertilidade, disfunção erétil, catarata e degeneração macular2.
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O prejuízo à saúde não fica restrito aos fumantes ativos, visto que a fumaça expelida contém, em
média, três vezes mais nicotina, três vezes mais monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias
cancerígenas do que a fumaça inalada pelo fumante após passar pelo filtro do cigarro2. Essa exposição
prejudica, particularmente, as crianças, devido a maior frequência respiratória, sendo mais grave
quando se inicia na vida intrauterina, podendo levar a aborto, morte ao nascer, peso inferior ao ideal. O
fumo passivo de pais está associado, inclusive, com o aumento da prevalência de asma e sintomas
respiratórios entre crianças em idade escolar, também está correlacionado com uma doença mais grave
entre aquelas crianças com asma estabelecida. Além disso, rinite, sinusite, asma, otite em adultos, são
mais frequentes e exacerbadas em pessoas expostas à fumaça do cigarro.
Para a OMS, o tabagismo é uma doença pediátrica, uma vez que cerca de 90% dos fumantes
regulares iniciam antes dos 18 anos de idade4. Esse fato, além da incontestável percepção de que
quanto mais cedo se inicia o uso do cigarro maiores são os danos e a dificuldade de parar, justifica a
necessidade de levar essas informações até as escolas. As escolas proporcionam o ambiente ideal para
palestras que visam prevenir esse hábito, sendo esta a segunda frente do projeto, visto que crianças e
adolescentes estão entre os grupos em maior situação de vulnerabilidade2.
Nota-se que, independentemente da idade, o ato de parar de fumar deve ser incentivado, pois
proporciona aumento da expectativa e da qualidade de vida: a função pulmonar melhora após dois a
três meses, o risco de câncer de pulmão reduz em 30 a 50%. O risco de DPOC diminui, assim como o
risco de resfriados, gripes, bronquite e pneumonia, a tosse, cansaço, falta de ar e congestão dos seios
paranasais diminuem após dois a três meses, diminui o risco de câncer de laringe e de doenças
cardiovasculares, úlcera péptica, câncer de boca, esôfago, bexiga, rim, estômago, pâncreas e câncer de
colo de útero1.
Embora os fumantes expressem que sabem desses riscos e desejem parar de fumar, muitos não
têm a orientação nem o estímulo adequado e, por isso, acabam postergando o tratamento. Além disso,
outro grande obstáculo é a síndrome de abstinência, referente ao surgimento de sinais e sintomas
fisiológicos a partir da supressão do efeito da droga, consequente à redução dos estímulos no SNC2.
Tal condição, acomete cerca de 75% dos que tentam parar de fumar e estes, para aliviar os sintomas,
sofrem recaídas. Estas são mais frequentes quando não se sabe dos sintomas causados pela ausência da
nicotina, nem de estratégias para torná-los mais suportáveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
O projeto foi um instrumento de grande valia para aumentar o conhecimento dos alunos
envolvidos sobre o tema, aprimorou a capacidade de trabalho em equipe. Além disso, levou
conhecimento para a comunidade quilombola e para os estudantes da comunidade.
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ASMA E RINITE: EDUCAR PARA PREVENIR.
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Palavras-Chave: Asma, rinite, educação.
INTRODUÇÃO
A incidência de afecções alérgicas respiratórias - asma e rinite - cresceu demasiadamente nos últimos
anos e representa um problema para a saúde pública e para as pessoas acometidas, pois diminuem a
qualidade de vida e aumentam o absenteísmo no trabalho ou na escola. Os dados da terceira fase do
International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) mostram uma prevalência do
diagnóstico médico de rinite de 19,3% para crianças de 6 e 7 anos e de 21,4% para adolescentes de 13
e 14 anos. A rinite alérgica é caracterizada por congestão nasal, hiposmia, espirros e prurido, e esse
quadro clínico predispõe a infecções das vias aéreas superiores. A asma é evidenciada por sintomas
como sibilos, dispneia, tosse prolongada e desconforto torácico. Além disso, muitos pacientes
asmáticos têm rinite, sendo essencial investigá-la. Em contrapartida, pessoas com rinite persistente são
mais vulneráveis a apresentar hiper-reatividade brônquica e asma, isso justifica a investigação de asma
nesses casos. A adesão do paciente ao tratamento dessas patologias é essencial para a redução dos
sintomas e, consequentemente, melhoria na qualidade de vida. No entanto, por se tratarem de doenças
crônicas, em que a terapia é prolongada, a realização correta das orientações oferecidas pelos
profissionais de saúde muitas vezes não acontece. Isso corrobora a importância de atividades de
educação em saúde, que mostrem a relevância da adesão correta ao tratamento, lembrando que esse não
se restringe apenas à prescrição medicamentosa. O conhecimento aliado à terapia farmacológica
aumenta a chance de sucesso no manejo dessas doenças, pois os pacientes e seus familiares podem
intervir apropriadamente, já que as informações fornecidas permitem que eles identifiquem os sintomas
e os fatores desencadeantes, e reconheçam a importância da execução correta do tratamento
medicamentoso, mesmo nos períodos sem crise. Assim, através de atividades educativas, os
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acadêmicos de medicina podem contribuir para a prevenção das crises, diminuição dos internamentos,
modificação do curso da doença e, consequentemente, para o sucesso terapêutico.

METODOLOGIA
O referido projeto de extensão é desenvolvido no ambulatório pediátrico do Hospital Regional Dom
Moura (HRDM), por alunos do curso de medicina - integrantes da Liga Acadêmica de Pediatria -, e
tem como público-alvo os pais ou responsáveis pelas crianças que serão atendidas no serviço,
independentemente da afecção apresentada pela criança, sejam eles do município de Garanhuns ou de
outras cidades vizinhas.
As ações são realizadas na sala de espera do ambulatório enquanto os responsáveis estão aguardando a
consulta médica, visto que muitos pacientes já podem ter tido alguma intercorrência como asma ou
rinite e, para os que não tiveram, pode ser explanada a importância da prevenção e dos fatores
desencadeantes das crises.
As ações educativas executadas são voltadas para os pais e acompanhantes das crianças que são
atendidas no serviço, independentemente da afecção apresentada pela criança, sendo a linguagem
adequada à escolaridade e as condições socioeconômicas dos mesmos. O álbum seriado é utilizado nas
ações educativas, tendo como enfoque o reconhecimento de sintomas, os fatores que podem
desencadear uma crise asmática ou de rinite alérgica, medidas preventivas ambientais, a importância da
não interrupção do tratamento profilático e a conduta diante de situações de emergência. Cabe ressaltar
que os acompanhantes e as crianças são incentivadas a interagir com o grupo, de modo que as
experiências sejam compartilhadas e as dúvidas elucidadas. Essa abordagem é realizada na sala de
espera do ambulatório e tem duração de aproximadamente 10 minutos. Nesta etapa, o estudante e a
comunidade com a qual a ação de Extensão é desenvolvida, deixam de ser coadjuvantes de um
discernimento construído pelo professor, para se tornarem participantes ativos da atividade.
As estratégias para avaliação da eficácia da atividade, como construtora e consolidadora do conteúdo,
são realizadas em duas fases, sendo a primeira antes da atividade e a segunda logo após o término da
mesma. Para avaliação da atividade é aplicado um questionário que visa saber os conhecimentos do
familiar a respeito do tema abordado. Antes das orientações, é distribuído um questionário sobre asma
e rinite alérgica, abrangendo as principais questões sobre os temas. Ao final do encontro educativo, o
mesmo questionário será aplicado. Depois, é realizada uma análise comparativa da pontuação obtida
entre os mesmos, buscando avaliar se a linguagem e a postura usadas propiciaram aos pais ou
responsáveis uma conscientização adequada sobre o tema.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O intuito principal do projeto, executar ações educativas que contribuíssem no manejo apropriado da
asma e da rinite, tornando o paciente e sua família conscientes da sua importância como sujeitos ativos
na prevenção e no tratamento, foi atingido adequadamente.
O entendimento dos familiares é de fundamental importância no manejo da asma e da rinite, pois só a
associação entre educação e tratamento farmacológico é capaz de promover o controle adequado das
doenças em questão. Ao longo do projeto, 76% dos acompanhantes reconheceram que as afecções
abordadas são crônicas; durante as atividades foi enfatizado que, se tratadas corretamente, podem ser
controladas. 96% perceberam que os fatores ambientais podem causar uma crise, essa consciência
proporciona a redução da exposição a alérgenos e irritantes e, consequentemente, um melhor controle
dos fatores causadores de exacerbações. Além disso, o público alvo também entendeu como identificar
os sintomas que surgem durante uma crise, já que as exacerbações são eventos comuns; em relação à
asma, representam o acontecimento mais preocupante devido à elevada morbidade.
De acordo com os dados obtidos, existem impactos significativos na qualidade de vida dos pacientes
com a doença não controlada, pois, 62% das crianças já tiveram necessidade de ir à emergência durante
uma crise de asma, 19% já tiveram que ser internadas devido a essa crise e 63% das crianças que
estudam, alguma vez faltou aula por que estava como uma piora da rinite alérgica e/ou teve uma crise
asmática. Esses fatores trazem desconforto significativo ao paciente, altera de forma marcante a
qualidade de vida dos mesmos, contribuindo para redução do aprendizado, desempenho e
produtividade. Portanto, as ações educativas da extensão universitária evidenciaram que as
informações transmitidas aos familiares associada ao adequado tratamento farmacológico são
fundamentais para controlar a asma e/ou rinite alérgica, reduzir as visitas aos serviços de emergência e,
consequentemente, as hospitalizações, além de diminuir o absenteísmo ao trabalho e à escola. Os pais
e/ou responsáveis compreenderam que existem dois tipos de tratamento, o de prevenção das crises (que
busca manter o controle clínico e é o mais importante) e o realizado durante a crise. Desta maneira,
ficou evidenciado que mesmo que a criança esteja bem/sem sintomas, o tratamento não pode ser
interrompido sem a orientação médica (97%). Além disso, durante as conversas realizadas com os
responsáveis destacou-se que 57% das crianças tinham diagnóstico prévio de asma e/ou rinite, sendo
que aproximadamente 60% das famílias não receberam informações sobre o tratamento, bem como,
40% não receberam um plano de ação medicamentoso. Dessa maneira, esses fatos prejudicam o
paciente, pois, o controle da doença só é alcançado com um plano de ação escrito, personalizado e
revisado periodicamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Por fim, reforça-se que, para que haja o controle adequado da asma e da rinite alérgica, pacientes,
familiares e médicos precisam atuar em conjunto de modo que haja o desenvolvimento de habilidades
que proporcionem o controle da doença. Com esse propósito, o projeto de extensão Asma e rinite:
educar para prevenir promoveu atividades educativas capazes de gerar uma percepção crítica sobre
esses agravos para o público alvo.
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Palavras-Chave: Práticas alimentares, Obesidade, Sobrepeso.

INTRODUÇÃO
A obesidade é apontada pela Organização Mundial da Saúde como um dos maiores problemas de
saúde pública do mundo. No Brasil, tem se observado um crescimento sustentado tanto do sobrepeso
quanto da obesidade, não só em adultos, mas também em adolescentes e crianças. É sabido que as
práticas alimentares não saudáveis têm impacto negativo direto no desenvolvimento físico - e até
mental - das crianças e adolescentes, sendo elas um dos principais determinantes dos altos índices de
sobrepeso e obesidade registrados hoje no país. O presente trabalho visa evidenciar a associação entre a
obesidade e as práticas alimentares não saudáveis em adolescentes do sexto ao nono ano da Escola de
Aplicação Ivonita Alves Guerra, da cidade de Garanhuns, PE.

METODOLOGIA
A pesquisa de práticas alimentares foi desenvolvida com 233 alunos do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental do Colégio Aplicação Ivonita Alves Guerra, da cidade de Garanhuns em Pernambuco. Foi
aplicado um questionário com oito perguntas, as quais analisavam as práticas alimentares dos alunos.
Indagou-se sobre a frequência com a qual os adolescentes consumiam fast foods, lanches vendidos por
ambulantes, verduras, legumes, frutas, leite, refrigerantes, guloseimas e café da manhã.
Em seguida, os acadêmicos responsáveis pela coleta dos dados aferiram o peso dos alunos utilizando
uma balança digital. Foi feita a medição da altura dos participantes, em posição de Frankfurt,
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utilizando uma fita métrica. A partir desses dados, foi realizado o cálculo do Índice de Massa Corporal
(IMC), agrupando-os de acordo com o resultado.
Os resultados foram analisados e, a partir de então, estabeleceu-se uma relação que evidenciou a
associação entre as práticas alimentares dos adolescentes com a prevalência de sobrepeso e obesidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram da pesquisa um total de 68 alunos do 6º ano, 53 alunos do 7º ano, 56 alunos do 8º ano e
56 alunos do 9º ano, totalizando 233 alunos. Dos alunos do 6º ano, 2 não responderam a frequência de
consumo do café da manhã, consumo de refrigerantes e consumo de guloseimas, e 1 não respondeu a
frequência de consumo de lanches vendidos por ambulantes, consumo de frutas e consumo de leite. Os
demais alunos responderam a todas as perguntas do questionário. O resultado de cada turma foi
analisado e organizado em tabelas. O IMC de cada turma também foi analisado (com exceção de 3
alunos que se recusaram a se pesar) e organizado em gráfico. As tabelas referentes aos consumos de
alimentos

e

o

gráfico

do

IMC
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a
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O aumento da prevalência da obesidade e sobrepeso mundialmente é incontestável, observando-se não
só em países desenvolvidos, mas também em desenvolvimento. O Brasil é o 5º país com mais obesos
no mundo e o quadro já é visto como epidêmico. Adolescentes e crianças têm sido particularmente
afetados por esse problema de forma substancial e cada vez mais precoce. Mudanças no padrão de
alimentação e de atividade física vêm contribuindo para o aumento do excesso de peso nessa
população. Entretanto, as causas determinantes do excesso de peso compõem vários fatores, dentre eles
biológicos, comportamentais e ambientais que se complementam e se reforçam mutuamente. Para
crianças e adolescentes, alguns dos fatores que mais influenciam hoje são as condições e situações
presentes nos ambientes escolar, familiar e na vizinhança.
O trabalho mostrou claramente a relação entre as práticas alimentares não saudáveis nos adolescentes
da escola analisada e os distúrbios do peso. Os resultados mostraram que apesar de apenas um aluno ter
sido classificado como obeso, o sobrepeso mostrou-se presente em todas as amostras analisadas. Isso
acaba sendo reflexo das práticas alimentares dos indivíduos analisados, uma vez que muitos
apresentam hábitos de comer fast-foods, lanches vendidos por ambulantes, refrigerantes e guloseimas,
que embora não prevalentes no dia a dia dos adolescentes entrevistados, são componentes que atuam
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como base no desenvolvimento da obesidade. Outro fato interessante é que boa parte dos envolvidos
tem um consumo elevado de verduras e legumes, de frutas, de café da manhã e um consumo baixo ou
moderado de guloseimas, que de certa forma explica o número baixo de sobrepeso e a quase ausência
de obesos. Na verdade, esses pontos, somados às mudanças no padrão de alimentação e de atividade
física contribuem para a redução do excesso de peso e melhora da qualidade de vida de crianças e
adolescentes como um todo.

CONCLUSÃO
O aumento da obesidade e do sobrepeso entre os jovens é uma realidade que não deve ser ignorada.
São vários os fatores socioeconômicos e comportamentais que se mostraram associados ao excesso de
peso entre adolescentes e crianças. Além disso, o modo de viver da sociedade moderna contribui de
forma significativa para esse cenário epidemiológico e tem determinado um padrão alimentar que,
aliado ao sedentarismo, não é favorável à saúde, mas é passível de modificações, necessitando de uma
intervenção conjunta da sociedade tanto em nível coletivo, quanto em nível individual. Dessa forma,
atividades que envolvam tanto a escola como a família, no sentido da conscientização de uma
alimentação adequada e atividades físicas rotineiras, são apontadas como um caminho na promoção de
hábitos saudáveis e na prevenção de agravos relacionados à obesidade.
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Palavras-Chave: Hanseníase, Tuberculose, Prevenção.
INTRODUÇÃO
Doenças negligenciadas são doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, como
também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, já que representam forte entrave ao
desenvolvimento dos países (Ministério da Saúde, 2010). As micobacterioses tuberculose e hanseníase
são, pois, consideradas doenças negligenciadas. A hanseníase, doença milenar, embora já esteja
praticamente eliminada em países desenvolvidos, ainda hoje representa um problema de saúde pública
no Brasil. A tuberculose, por sua vez, em seu atual cenário mundial, necessita de desenvolvimento de
novas abordagens diagnósticas, preventivas e terapêuticas (Souza, 2010).
Diante desse panorama brasileiro e mundial, nota-se a importância que as atividades de
prevenção, educação e informação, desenvolvidas em nível de saúde básica, podem representar. Dessa
forma, esse projeto de extensão visa esclarecer a população de Garanhuns, sobre a necessidade de
prevenção das doenças negligenciadas em questão, buscando um diagnóstico precoce, por meio da
interação do aluno com a comunidade, através de ações desenvolvidas por estes, sob supervisão.
METODOLOGIA
A metodologia desenvolvida pelo Projeto Control foi fundamentada na vigilância
epidemiológica, onde foram obtidas informações atualizadas sobre a Tuberculose e a Hanseníse, bem
como do comportamento epidemiológico das mesmas. Além disso, realizou-se uma busca pelas
populações mais acometidas, cobertas por determinadas Unidades de Saúde da Família (USFs), para
que as ações fossem realizadas.
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Antes das ações, foram realizados levantamentos bibliográficos sobre as duas doenças, além de
reuniões entre os membros do Projeto e a orientadora para discussões sobre os temas. A partir das
informações sobre as doenças e sobre os seus comportamentos epidemiológicos foram realizadas
palestras para a população presente nas Unidades de Saúde da Família selecionadas para as atividades.
As ações eram realizadas na forma de slides e de banners, com o objetivo de abordar os temas
de forma mais dinâmica e, assim, facilitar a compreensão dos ouvintes. Em seguida, havia um
momento para tirar as dúvidas dos mesmos com questionamentos que demonstravam participação e
interesse da população nos temas. Os banners ficavam nas unidades, como forma de legado deixado
pelo projeto, para que assim, possam sempre ser consultados pela população interessada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através desse projeto, conseguiu-se orientar e educar a população que frequenta as Unidades de
Saúde da Família do município de Garanhuns sobre duas grandes doenças negligenciadas no Brasil: A
tuberculose (Figura 1) e a Hanseníase (Figura 2). Foram abordadas a etiologia, as formas de
transmissão, as principais manifestações clínicas e a forma de tratamento das mesmas, de forma
didática e dinâmica. As ações sempre buscavam agregar novas informações ao conhecimento prévio da
população e deixar explícita a importância de um diagnóstico e tratamento precoces.

Figura 1. Ação do Projeto CONTROL, sobre Tuberculose, na USF do bairro Boa Vista II.
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Figura 2. Ação do Projeto CONTROL, sobre Hanseníase, na USF do bairro São José.

O projeto CONTROL surge nesse cenário para somar e agregar valores promissores, ao se
determinar a intervenção de maneira sociorresponsável em problemas críticos de saúde pública. Desse
modo, intervindo diretamente no controle e prevenção das doenças negligenciadas em questão,
mostrou-se de grande valia as ações desenvolvidas, em conjunto com unidades de saúde da família
(USF) e seus respectivos profissionais envolvidos. Ou seja, as ações foram atuadas em locais cruciais
para a disseminação de informações, já que se espera que os temas abordados com a população ali
presente sejam disseminados pelos mesmos para as pessoas do seu convívio social. Toda essa
conjuntura contribui para retirar essas doenças da invisibilidade social, que dá margem à negligência
destas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES

A universidade é palco para grandes descobertas, todavia é o tripé ensino, pesquisa e extensão
que é capaz de promover profissionais compromissados com os problemas da sociedade
contemporânea, e assim serem responsáveis pela produção do conhecimento científico.
O compromisso em se efetivar uma obra de cunho social que por vezes será muito árdua é de
fato o grande instigante de mudanças sociais que se manifestam no momento presente e se perpetuam
ao longo das gerações posteriores. Diante disso, o Projeto Control intervém no grau crítico do
problema de saúde pública de doenças negligenciadas – Tuberculose/Hanseníase – na cidade de
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Garanhuns - PE, e ao decorrer de sua duração será possível alcançar melhorias na qualidade de vida
das pessoas residentes nesse município.

ÓRGÃOS DE FOMENTO

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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INTRODUÇÃO
A monitoria é uma modalidade específica de ensino-aprendizagem, estabelecida dentro do
princípio de vinculação exclusiva às necessidades de formação acadêmica do aluno de graduação e
pós-graduação e inserida no planejamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos
respectivos cursos (Resolução nº 008/1990 – Cepe, de 26 de outubro de 1990. Dispõe sobre o Sistema
de Monitoria da UnB (art. 2º). Segundo Nunes (2007), a monitoria acadêmica representa um espaço de
formação para o monitor e para o próprio professor orientador, bem como uma ação que visa contribuir
com a melhoria da qualidade da educação, e completa que a monitoria deve ser pensada a partir do
processo de ensino. Ao entrar e permanecer na universidade, o estudante está filiando-se a uma
instituição, mas também se filia a uma comunidade de saberes e a um estilo de atividade intelectual que
tende a compreender o local e o global a partir dos próprios âmbitos socioeconômicos, educativos e
culturais.
Assim, a Monitoria de Patologia da Universidade de Pernambuco (UPE) - Campus Garanhuns
foi pensada com o intuito de auxiliar na formação dos discentes do curso de medicina, proporcionando
um recurso útil em uma área basico-clinica que serve de entendimento das manifestações patológicas
nas diversas áreas do saber médico. Entre os objetivos do projeto de monitoria estão: estimular a
participação dos monitores na realização das aulas práticas, plantão de dúvidas e reuniões pedagógicas,
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contribuindo para a iniciação à docência dos mesmos; incentivar a participação dos monitores na
organização de atividades teóricas, como seminários e estudos dirigidos, supervisionadas pelo
professor, permitindo uma maior integração dos monitores com os professores estimulando, assim, os
monitores ao estudo aprofundado dos conteúdos; e realizar um atendimento individualizado aos alunos,
esclarecendo suas dúvidas o mais rápido possível.

METODOLOGIA
Este trabalho baseou-se na aplicação de nove monitorias sobre diferentes temas para as turmas do
3º períodos de medicina, relacionados à disciplina de Patologia, sob orientação dos professores. As
monitorias são divididas em uma parte prática, com análise de lâminas histopatológicas e outra parte
teórica, com a aplicação de simulados e explicação focada nas principais dúvidas dos alunos. Foram
abordados os seguintes temas nas monitorias: lesão e morte celular, inflamação, renovação e reparo,
distúrbios hemodinâmicos, neoplasias, carcinogênese e calcificação. Os alunos são instruídos a estudar
os assuntos após as aulas ministradas pelas professoras para poderem realizar o simulado apresentado
nas monitorias teóricas, o qual ajuda a compor a nota final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo o Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras (Forgrad), a
monitoria é uma inserção pertinente à formação dos profissionais que se colocam no mercado de
trabalho, visto que tende a contextualizar a produção científica e o exercício profissional aos
condicionantes da própria sociedade (Santos; Lins, 2007).
As bases teóricas dos componentes curriculares de Patologia para o curso de Medicina abrangem
conteúdos diversificados fundamentais para o aprendizado de como a incapacidade adaptativa
mediante estímulos desencadeia transtornos fisiológicos e por conseguinte o desenvolvimento das
doenças.
O projeto de monitoria auxiliou o estudante a familiarizar-se com o desenvolvimento de
atividades práticas através do treinamento especializado dos temas inerentes aos componentes
curriculares assim como a análise macroscópica de peças com alterações patológicas. Além disso,
serviu para estimular os monitores à busca do conhecimento científico de temas relacionados à
Patologia, utilizando o método científico; incentivou o monitor para as atividades de docência, através
da organização e preparação de material didático, levantamento bibliográfico e planejamento de
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atividades; e promoveu o relacionamento profissional e acadêmico entre o monitor, docentes e alunos,
baseado na ética, respeito, cordialidade e harmonia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
A importância da monitoria nas disciplinas do ensino superior extrapola o caráter de obtenção de
um título. Sua importância vai mais além, seja no aspecto pessoal de ganho intelectual do monitor, seja
na contribuição dada aos alunos monitorados e, principalmente, na relação de troca de conhecimentos,
durante o programa, entre professor orientador e aluno monitor. Dessa forma, o trabalho da monitoria
pretende contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos na
apreensão e produção do conhecimento (Silverthorn, 2006).
A monitoria exige uma postura do monitor que transmita comprometimento, seriedade e
responsabilidade, pois evidencia-se que ela é considerada pelos alunos um instrumento de grande valia
na produção e ampliação do conhecimento específico e formação profissional integrada. Além disso,
há a valorização da responsabilidade individual dos estudantes perante as suas equipes de trabalho e
também com um componente motivacional para o estudo que é a aplicação dos conhecimentos
adquiridos na solução de questões relevantes no contexto da prática profissional.

ÓRGÃOS DE FOMENTO
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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INTRODUÇÃO
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2016, mais de 16 milhões de brasileiros
adultos possuíam de diabetes, cerca 8,1 % da população, sendo ela responsável por cerca de 72 mil
mortes por ano. O diabetes mellitus (DM) refere-se a um conjunto de distúrbios metabólicos comuns,
caracterizados pela presença de hiperglicemia. Dependendo da etiologia do DM, os fatores que
contribuem para a hiperglicemia podem ser: secreção reduzida de insulina, menor utilização e maior
produção de glicose. Dessa forma, é importante diferenciar, de início, duas categorias amplas de
diabetes mellitus: tipo 1, resultado de deficiência completa ou quase total de insulina; e tipo 2,
caracterizado por graus variáveis de resistência à insulina, menor secreção desse hormônio e maior
produção de glicose.
A desregulação metabólica associada a essa patologia acarreta alterações fisiopatológicas secundárias
em muitos sistemas orgânicos. Entre essas alterações, faz-se importante a discussão acerca da
cetoacidose diabética (CAD), antigamente considerada elemento típico do DM tipo 1, porém,
evidenciada hoje de forma mais rara em indivíduos com DM tipo 2. As complicações da CAD podem
ser intrínsecas da doença (infecções, hipertrigliceridemia grave) ou relacionadas ao tratamento
(hipoglicemia, hipocalemia, edema cerebral e síndrome do desconforto respiratório agudo). Logo, a
rápida identificação e o tratamento adequado são imprescindíveis para a melhora clínico-laboratorial
dos pacientes com esse distúrbio.

RELATO DE CASO
Paciente, sexo feminino, 23 anos, anteriormente diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, em uso
domiciliar de insulina, deu entrada na emergência do Hospital Regional Dom Moura, no dia

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

20/10/2017, queixando-se de prostração, associada a dispneia, poliúria e polidipsia. Negava náuseas,
vômitos, diarreia, dores abdominais, tosse e febre. O acompanhante relatou omissão por parte da
paciente das doses de insulina nos dois dias que antecederam a admissão hospitalar da mesma. A
glicemia da paciente era de 353 mg/dL. Ao exame, apresentava-se prostrada, acianótica, anictérica,
hipocorada (++/4+), desidratada, com mucosas secas, diminuição do turgor cutâneo, taquicárdica e
taquipneica. A ausculta cardíaca revelou ritmo cardíaco irregular, BNF e ausência de sopros. A
ausculta respiratória encontrava-se inalterada, com exceção do quadro de taquipneia. A pressão arterial
sistêmica era de 100x60mmHg e a saturação de O2 era de 93%.
Em vista do quadro descompensado da paciente, optou-se por fazer a internação da mesma e
posteriormente foi realizada uma gasometria arterial com os seguintes resultados: pH = 6.906; pCO2 =
13.2mmHg; pO2 = 49.6mmHg; HCO3- = 3.2 mEq/L; BE = -27.4; K+ = 7.1 mEq/L. Iniciou-se
reposição volêmica vigorosa com 1500mL de soro fisiológico 0,9% na primeira hora. Seguida a fase
inicial de expansão volumétrica, iniciou-se insulinoterapia com uma dose de ataque de 0,1U por kg,
seguida de infusão venosa contínua de 0,1U/kg/h. Após a fase inicial de expansão volumétrica, a
velocidade de reposição volêmica foi ajustada para 500mL de SF 0,9% por hora e mantida até que o
paciente respondesse à insulinoterapia. Quando os níveis glicêmicos da paciente reduziram para
valores inferiores a 250 mg/dL, a infusão de insulina foi diminuída para 0,05U/kg/h e associada a
reposição volêmica com SG a 5% + SF a 0,45% 250mL/h.
Exames laboratoriais posteriores revelaram leucocitose de 22.690/mm³ com desvio para a esquerda e o
EAS revelou quantidade de piócitos sugestiva de infecção. Foi instituída a antibioticoterapia com
Ceftriaxona 1g/dia IV.
Os sinais vitais foram monitorados durante toda a internação da paciente e foram feitas gasometrias
seriadas para acompanhar a resposta ao tratamento. Posteriormente, a paciente evoluiu com resposta
clínica satisfatória e melhora dos níveis de pH e HCO3-. Foi dada alta hospitalar após estabilização do
estado geral e normalização dos exames laboratoriais, com encaminhamento para seguimento
ambulatorial

DISCUSSÃO
A cetoacidose diabética é caracterizada por hiperglicemia, cetonemia e acidose metabólica com ânion
gap elevado. A hiperglicemia é resultado do aumento da gliconeogênese e da glicogenólise e
diminuição da utilização da glicose pelo fígado, músculos e adipócitos. Soma-se a isso a diminuição da
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produção insulina e elevação dos níveis de cortisol, os quais promovem a diminuição da síntese de
proteínas e aumentam a proteólise, mobilizando aminoácidos, os quais, juntamente com os ácidos
graxos livres (AGL), liberados dos adipócitos, servem de substrato para gliconegênese. A combinação
de insulinopenia e excesso de catecolaminas propicia aumento do catabolismo do tecido adiposo,
resultando em AGL e glicerol, que serão transformados em corpos cetônicos, causando a cetonemia.
Em pH fisiológico, essas substancias são neutralizadas pelo bicarbonato. À medida que as reservas de
bicarbonato sofrem depleção, instala-se o quadro característico de acidose metabólica.
Muitas vezes, o início do quadro é abrupto, mas, os pacientes podem apresentar pródromos com
duração de dias, caracterizados por poliúria, polidipsia, polifagia e mal-estar indefinido. Contudo, na
grande maioria das vezes, ocorre um quadro de desidratação, hipotensão e taquicardia. Os sinais e
sintomas da acidose podem aparecer com taquipneia, respiração de Kussmal e hálito cetônico. No que
diz respeito às alterações laboratoriais, chama-se atenção para a leucocitose, com ou sem desvio à
esquerda, mesmo na ausência de infecção, devido à intensa atividade do córtex adrenal. Cita-se
também, a ureia e a creatinina, que podem estar elevados pela desidratação. Além disso, os níveis de
potássio e sódio mantêm-se normais ou elevados.
O primeiro passo para o tratamento é a reposição volêmica agressiva que deve ser prontamente
iniciada, pois apresenta um grande impacto na melhora clínica do paciente. A solução de escolha é SF
0,9, com um volume em torno de 1000mL na primeira hora (podendo variar de acordo com a grau de
desidratação do paciente). Após a primeira hora de hidratação, idealmente, dosa-se o sódio sérico, que
deve ser corrigido pela hiperglicemia. O valor do sódio corrigido vai ditar a concentração do SF na
reposição volêmica que ocorrerá nas horas seguintes. A insulinoterapia deve ser iniciada, caso não haja
nenhuma contraindicação (por exemplo K+ < 3,3 mEq/L). Preconiza-se dose de ataque de insulina
regular IV 0,1U/kg, seguida de infusão venosa contínua de 0,1U/kg. A presença de hipocalemia indica
a reposição de potássio antes de se instituir a terapia com insulina. Quando os níveis glicêmicos
baixam para valores menores que 250 mg/dL, adiciona-se à hidratação SG 5% e diminui-se a
velocidade de infusão de insulina. A reposição de bicarbonato é controversa, mas a maioria dos autores
a indica em pacientes adultos com pH < 6,9.

CONCLUSÕES
A CAD é uma entidade muito comum na emergência, e por isso deve ser reconhecida rapidamente e
tratada precocemente. A reposição volêmica, além de reestabelecer o déficit hídrico, mantem a pressão
arterial e melhora a perfusão tissular e renal, fato que contribui para a reversão do quadro de acidose. A
insulinoterapia é fundamental no tratamento de CAD, porém depende do reestabelecimento da volemia
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do paciente. Objetiva-se uma queda média de glicemia de 50 a 75 mg/dl/h, evitando-se quedas acima
de 100 mg/dl/h. A infusão contínua deve ser mantida preferencialmente até a normalização do pH e
bicarbonato, quando, então, será substituída pela via SC. A pesquisa por sítios de infecção é peça chave
para o sucesso do tratamento, já que este é fator comum para descompensação de CAD. Em casos de
recidivas, é importante considerar atendimento multidisciplinar, proporcionado por endocrinologista,
psicólogo, nutricionista e assistente social. Essa abordagem pode ser benéfica na prevenção da CAD,
uma vez que terá mais chances de identificar fatores psicossociais que levam a uma possível baixa
adesão ao tratamento.
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INTRODUÇÃO
Historicamente, o palhaço sempre esteve presente, ―trazendo alegria‖, encantamento e sendo a
cura para o mau-humor das pessoas. Na Terapia do Riso, os Risologistas, promovem encontros e tirar
deles os mais diversos sentimentos, têm mais o papel de artista do que de médico, de modo que o foco,
que é a contribuição pra cura, pode ocorrer de maneira diferente da convencional.
O projeto da Terapia do Riso é uma ação transformadora. Ele objetiva despertar, suscitar alegria
e esperança nos pacientes em vários hospitais do país, através da música, da dança e da brincadeira.
Voltado principalmente para as crianças, busca ajudar não apenas elas, mas também seus familiares a
alcançar a paz, muitas vezes perdida com a chegada da doença, permitindo ainda que o desesperança
ou a monotonia do dia-a-dia dos hospitais seja transformada através da animação. (DOUTORES, 2005)
O foco do trabalho da Terapia do Riso, porém, não possui fins terapêuticos, mas a observação
diária de quem já viveu mostra que o bom humor dos pacientes, principalmente crianças, ajuda na
recuperação: uma criança mais alegre colabora mais com o tratamento, com os profissionais
envolvidos e com o desafio da doença, permanecendo menos tempo internada.
Diante disso, sua necessidade é clara, uma vez que se vêm obtendo respostas positivas durante o
projeto: a terapia não medicamentosa dos Risologistas provoca riso e alívio para as crianças e seus
pais. São proporcionados momentos lúdicos que mesclam humor e educação através do diálogo, pois,
junto com as brincadeiras, também se orienta sobre higiene pessoal, cuidados básicos de saúde e a
importância de tomar os medicamentos de maneira correta - várias crianças costumam se negar a usálos e, depois da conversa com os Risologistas, a medicação passa a poder ser administrada sem
problemas pelos profissionais de saúde- (MASETTI, 1998).
SENNA, (2017) corrobora MASETTI, (1998) ao mostrar que no ambiente hospitalar, a arte com
palhaços apresenta-se como recurso terapêutico capaz de produzir efeitos benéficos no cuidar
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humanizado, considerando a importância dessa figura no imaginário das crianças. Percebeu-se que na
interação entre criança-palhaço, essas tendem a ficar mais ativas, o que é traduzido pela expressão
corporal, pelo riso, e pela aceitação mais fácil do tratamento e da realidade hospitalar. Destaca-se
ainda que a visão da Terapia do Riso ser um complemento das atividades hospitalares aguça nos
participantes do projeto o cuidado holístico com o ser humano, e é capaz de consolidar as relações
interpessoais da toda equipe multidisciplinar do hospital. (SENA, 2011; DOUTORES, 2017)
Visto isso, este trabalho tem como objetivo mostrar como foi desenvolvido, durante o ano de
2017, o projeto de extensão ―TERAPIA DO RISO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS NO
MUNICÍPIO DE GARANHUNS, PERNAMBUCO‖, a fim de se ter uma visão do trabalho feito.
METODOLOGIA
Local e população
O projeto empreendido é desenvolvido no Hospital Regional Dom Moura em Garanhuns-PE,
em que pode também ser expandido e desenvolvido para outros hospitais da rede pública local, depois
de realizado levantamento do perfil de atendimento do hospital pretendente, junto aos alunos do curso
de medicina na universidade de Pernambuco. Em contexto de inclusão, o projeto Terapia do Riso aqui
proposto também executa suas atividades no Abrigo São Vicente de Paulo, em Garanhuns (PE), uma
instituição religiosa de referência, conhecida pelo cuidado e acolhimento proporcionado à população
idosa, mulheres de Garanhuns e região, que foram ali alocadas.
Estratégias
A princípio, foram realizadas reuniões semestrais, duas por semestres, com os estudantes
participantes do projeto, a fim de dividir os grupos de visita e fixar a rotatividade dos mesmos em suas
atuações no Hospital Dom Moura e no Abrigo São Vicente de Paulo. Nas reuniões, também foi
reafirmado em diálogo ou em oficina os princípios norteadores da técnica Clown da palhaçaria
empregada na Terapia, e ser coletado as impressões obtidas a cada ciclo. Cada grupo ficou composto
por quatro integrantes, sendo todos coletivamente responsáveis por seguirem a ordem do cronograma
de visita proposto e estabelecido em reunião com o aval do grupo, segundo a carga horária total
veiculada no projeto. Os grupos foram arranjados de modo que cada um realizassem ações quinzenais,
uma em cada local de aplicação do projeto – o hospital e o abrigo.
Seleção de novos membros
Uma vez por ano acontece a seleção de novos membros, que é feita em oficina, com realização
de dinâmica de jogos e interação grupal, simulando o ambiente do dia a dia do projeto. Desse modo,
buscar-se-á avaliar a capacidade dos estudantes (candidatos) em saber interagir de forma cuidadosa,
humorística e criativa com pessoas de todas as idades e em conhecer e transmitir princípios da
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educação popular numa perspectiva conscientizadora. Também são realizadas verificações básicas de
programação de atividades e questionado de tempo livre necessário para o desenvolvimento das visitas
e atividades que fazem parte da programação do trabalho.
Os participantes da seleção precisam conhecer os limites precisos da sua atuação, o conceito
ampliado de saúde, os modelos explicativos de saúde e doença e os níveis de prevenção necessários
para a prática do projeto, além de estarem com o cartão vacinal completo.
O edital de seleção 2017 foi aberto para os estudantes de Medicina e Psicologia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades da Terapia do Riso, entre o início e o fim de 2017, são desenvolvidas em
Garanhuns, no Abrigo de Idosas São Vicente de Paulo e na ala pediátrica do Hospital Regional Dom
Moura. Nessas atividades, são nítidas as mudanças de semblante das crianças e das idosas durante as
visitas, em que os componentes se viram cercados por risos, por brincadeiras; embora alguns
momentos de choro e de fragilidade por parte de idosos e crianças foram presenciados. Isso mostra o
quão dinâmicas precisam ser essas visitas e como os integrantes devem estar preparados para lidarem e
aprenderem com cada situação.
Em 2015, foi feita uma Oficina com intuito de capacitar os participantes, tendo carga horária de
32 horas/aula. Em 2016 também foi feita uma oficina de 32 horas/aula, distribuídos em 8 turnos de 4
horas de duração, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos daqueles que já haviam feito a
primeira oficina de capacitação em 2015, e de introduzir os novos participantes aos conceitos que
envolvem a palhaço-terapia. Ambas as oficinas foram ministradas Rafael Barreiros (também conhecido
por Gentileza), arte-educador, licenciado no curso de Educação Artística com Habilitação em Artes
Cênicas da Universidade Federal de Pernambuco, responsável pela coordenação cênica dos projetos de
doutores palhaços, Palhaço-terapia - UPE (Universidade de Pernambuco), além de vários projetos em
outras universidades.
A Oficina que deveria ser realizada em 2017 foi transferida para o início do ano letivo de 2018,
de forma a adequar os horários dos alunos e do responsável por capacitar os membros.
Baseado nessas oficinas, os participantes que coordenam o projeto são habilitados a fazer as
pequenas oficinas com os participantes do projeto, para manter acesa a prática e seus conteúdos. Isso
com o uso de jogos de teatro, de ações em grupo, visando à busca pelo conhecimento de novas
ferramentas de cuidado em saúde, à capacidade de adequação a novas realidades, à ratificação da
capacidade de escuta.
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Além disso, os participantes que coordenam o projeto realizaram uma oficina na Semana de
Acolhimento do 1º período do curso de Medicina, em março de 2017, a fim de apresentar o projeto aos
calouros e um pouco do universo Clown.
Como forma de manutenção dos componentes do projeto, no início de Novembro, foi realizada
a seleção de novos membros. Para isso, foi contado com a presença de Gentileza responsável pela
coordenação cênica dos projetos de doutores palhaços, Palhaço-terapia - UPE (Universidade de
Pernambuco) e de outros projeto, como a Terapia do Riso. O projeto obteve 35 inscrições de estudantes
de medicina e de psicologia e foram selecionados 15 candidatos, para que junto com os 10
participantes veteranos possam realizar atividade no ano de 2018.
CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Assim, constata-se que as atividades lúdicas com caracterização de palhaços contribuem para
amenizar o sofrimento e oferecer uma atenção humanizada à criança, no período de hospitalização, e
ao idoso, ao longo de sua estadia no abrigo. As ações com brincadeiras, conversas, acolhimento estão
de acordo com a Política de Humanização do SUS, entendida como: valorização dos diferentes sujeitos
envolvidos no processo de saúde, estabelecimento de vínculos solidários, aumento da
corresponsabilidade na produção de saúde, compromisso com a ambiência e condições de trabalho e
atendimento, além da identificação das necessidades sociais de saúde.
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INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS: EDUCAÇÃO COMO
FERRAMENTA DE PREVENÇÃO.
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Palavras-Chave: Infecções respiratórias agudas, educação em saúde, prevenção.
INTRODUÇÃO
As infecções respiratórias agudas (IRA) na infância continuam sendo um importante problema de
saúde pública. De acordo com Alvim e Lasmar (2009), as IRA mais frequentes no nosso meio são os
resfriados comuns, faringoamigdalite, otites, sinusites e pneumonias, sendo causadas na maioria das
vezes por vírus. Especificamente no caso da pneumonia, a presença de bactérias deve ser sempre
considerada, o que implica em antibioticoterapia.
Os principais sintomas das IRA incluem febre, tosse, dificuldade respiratória, coriza, obstrução nasal,
dor de garganta e dor de ouvido, inflamação orofaríngea, anorexia, tiragem subcostal e cianose. As
IRA tem alta incidência dentre os motivos de atendimento, sendo responsáveis, segundo Alves e
Veríssimo (2005), por cerca de 30% a 60% de todas as consultas pediátricas ambulatoriais, com
enorme demanda para os serviços de saúde. Além disso, lactentes e crianças pequenas têm cerca de dez
episódios de Infecções das Vias Aéreas Superiores (IVAS) por ano, mesmo sem comprometimento da
resposta imunológica.
Algumas doenças respiratórias agudas, principalmente as pneumonias, são causas importantes de
hospitalização e morte em crianças abaixo de cinco anos. Aproximadamente um de cada 50 episódios
de IVAS, em crianças, evolui para pneumonia que, sem tratamento adequado, ocasiona a morte em
10% a 20% dos casos. (AMARAL et al; 2001).
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Outro problema significativo é o uso indiscriminado de antibióticos, incluindo a automedicação. Como
a maioria dos casos tem etiologia viral, o abuso dessas substâncias é inadequado, pois expõe a criança
ao risco de diversos efeitos colaterais e favorecem o aparecimento de espécies resistentes.
Através de atividades educativas, os acadêmicos de medicina puderam contribuir para a prevenção das
crises, diminuição dos internamentos, modificação do curso da doença e, consequentemente, para o
sucesso terapêutico.
METODOLOGIA
O referido projeto de extensão é desenvolvido no ambulatório pediátrico do Hospital Regional Dom
Moura (HRDM), por alunos do curso de medicina - integrantes da Liga Acadêmica de Pediatria -, e
tem como público-alvo os pais ou responsáveis pelas crianças que são atendidas no serviço,
independentemente da afecção apresentada pela criança, sejam eles do município de Garanhuns ou de
outras cidades vizinhas.
As ações são realizadas na sala de espera do ambulatório enquanto os responsáveis estiverem
aguardando a consulta médica, visto que muitos pacientes já podem ter tido alguma intercorrência
como resfriados comuns, faringoamigdalite, otites, sinusites e, para os que não tiveram, pode ser
explanada a importância da prevenção e dos fatores desencadeantes.
As ações educativas executadas são voltadas para os pais e acompanhantes das crianças que são
atendidas no serviço, independentemente da afecção apresentada pela criança, sendo a linguagem
adequada à escolaridade e as condições socioeconômicas dos mesmos. O álbum seriado sé utilizado
nas ações educativas, tendo como enfoque o reconhecimento de sintomas, os fatores que podem
desencadear essas doenças, medidas preventivas ambientais e a conduta diante de situações de
emergência. Cabe ressaltar que os acompanhantes e as crianças são incentivadas a interagir com o
grupo, de modo que as experiências sejam compartilhadas e as dúvidas elucidadas. Nesta etapa, o
estudante e a comunidade com a qual a ação de Extensão é desenvolvida, deixam de ser coadjuvantes
de um discernimento construído pelo professor, para se tornarem participantes ativos da atividade.
As estratégias para avaliação da eficácia da atividade, como construtora e consolidadora do conteúdo,
são realizadas em duas fases, sendo a primeira antes da atividade e a segunda logo após o término da
mesma. Para avaliação da atividade foi elaborado um questionário que visa saber os conhecimentos do
familiar a respeito do tema abordado. Antes das orientações, é distribuído um questionário sobre
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infecções respiratórias agudas, abrangendo as principais questões sobre os temas. Ao final do encontro
educativo, o mesmo questionário é aplicado. Depois, é realizada uma análise comparativa da pontuação
obtida entre os mesmos, buscando avaliar se a linguagem e a postura usadas propiciaram aos pais ou
responsáveis uma conscientização adequada sobre o tema.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O intuito principal do projeto, executar ações educativas que contribuam na educação em saúde das
infecções respiratórias agudas, de modo que o paciente e sua família sejam instrumentos ativos na
prevenção das recorrências e na conscientização dos perigos do uso indiscriminado de antibióticos e da
automedicação.
Ao longo do projeto, 73% dos acompanhantes reconheceram que os antibióticos não necessariamente
precisam ser utilizados sempre que a criança apresentar sintomas como tosse, febre e/ou dor de
garganta. 68% perceberam que mesmo que a criança apresente melhora clínica, o uso do antibiótico
não pode ser interrompido sem orientação médica. Além disso, o público alvo também entendeu que a
suspensão do antibiótico antes do tempo determinado pelo médico implica em possíveis falhas
terapêuticas e resistência bacteriana.
De acordo com os dados obtidos, 92% dos acompanhantes perceberam que apesar do resfriado comum
ser uma doença simples, pode levar a complicações mais graves, merecendo atenção devida. Esses
fatores trazem desconforto significativo ao paciente, altera de forma marcante a qualidade de vida dos
mesmos, contribuindo para redução do aprendizado, desempenho e produtividade. Além disso, as
ações educativas da extensão universitária incluíram também informações sobre os sintomas de
doenças mais graves e conscientização sobre hábitos de higiene, como lavagem das mãos, na
prevenção das IRAS. Após a explanação, 80% dos pais e/ou responsáveis compreenderam que o início
precoce do tratamento pelo tempo determinado pelo médico pode prevenir complicações mais graves
como febre reumática e glomerulonefrite.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
A realização de um diagnóstico preciso e em tempo hábil das IRA em crianças é de fundamental
importância para a efetivação do tratamento e consequentemente impedirem que as infecções evoluam
e afetem as vias aéreas inferiores, causando infecções graves como a pneumonia.
É fundamental que os profissionais de saúde, incluindo os estudantes de medicina, conscientizem os
pais da importância dos cuidados dedicados às crianças com IRA em relação ao uso correto das
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mediações de acordo com a prescrição médica. Além disso, é necessário a orientação dos pais acerca
da importância do tratamento baseado em critérios clínicos, explicar a importância de não usar
antibióticos em qualquer infecção do trato respiratório, a importância do tratamento sintomático e da
observação dos sintomas.
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A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR COMO AGRAVANTE DA SAÚDE MENTAL NOS
ACADÊMICOS: UMA NECESSIDADE DE CONHECER PARA MELHORAR
José Ulysses Rodrigues de Souza¹ (heyitsulysses@gmail.com), Bárbara Mirelle de Oliveira Almeida²
(babimirelle@gmail.com), Raitza Araújo dos Santos Lima³ (raitza05@yahoo.com.br), Lara Borges
Agra de Sá4 (laraborges.sa@gmail.com), Renan Medeiros Costa5 (renan.mc91@gmail.com), Vitor
Guilherme Alves de Magalhães6 (vitor.magalhaes95@gmail.com), Reuel Ioannes Tertuliano Ferreira
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Palavras-Chave: saúde-mental, psiquiatria, universitários.
INTRODUÇÃO
A saúde mental dos estudantes de saúde constitui motivo de preocupação desde o início do século,
dado o caráter estressante do trabalho em saúde. A natureza do exercício acadêmico e da organização
dessa atividade levar ao desenvolvimento de distúrbios emocionais. A falta de confiança, muitas vezes,
desencadeia estresse psíquico; este, por sua vez, se manifesta no corpo, demonstrando assim a
dificuldade dos estudantes em lidar com as emoções em uma situação conflitante, isto é, não
conseguem elaborá-las ou representá-las por atos ou palavras, manifestando-as através do corpo.
Estudos apontam que sintomas ansiosos, depressivos e somatoformes, chamados transtornos mentais
menores, vêm aumentando na população, com foco nos estudantes universitários. Assim, debater temas
de saúde mental torna-se de grande importância para o autoconhecimento dos estudantes, bem como
para melhorar sua habilidade em lidar com suas emoções.

METODOLOGIA
Para a realização desse projeto, foram feitas reuniões, a princípio com os estudantes do projeto,
para decidir os detalhes dos temas, quais os temas mais relevantes a serem abordados e as atividades a
serem executadas. Nossas atividades foram baseadas em debates e rodas de conversa, mediadas pelos
participantes do projeto e pelos docentes orientadores tendo como público alvo os demais estudantes de
medicina da UPE, campus Garanhuns.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto foi desenvolvido na Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns-PE,
envolvendo alunos do curso de Medicina da UPE Garanhuns. Durante as discussões, foram debatidos
assuntos importantes para a saúde mental, como por exemplo, a higiene do sono: costumes que
melhoram ou pioram a qualidade do sono, como o uso de celular, horários de dormir e quantidade de
horas de sono. Foram debatidos ainda diversos temas presentes na realidade acadêmica dos estudantes
de medicina, tais como a ansiedade e suas consequências, a depressão, o suicídio, o alcoolismo e o
cutting também foram discutidos, sempre tentando aproximar o conteúdo da realidade dos estudantes
da forma mais didática e prática possível. Além disso, foram abordadas as emoções, visto que, durante
a faculdade, os discentes apresentam as mais diversas alterações de emoção. O objetivo era falar e
compreender quais os motivos e consequências das alterações no estado mental de muitos alunos
podendo, inclusive, levar ao início de transtornos mentais após a entrada na universidade e também
analisar o agravamento de distúrbios já diagnosticados antes de ingressar no curso.
Com o avanço do projeto, percebeu-se que muitos dos distúrbios que afetam os
universitários são causados pelo receio do fracasso, pela distância de seus familiares, pelo isolamento
social gerado pela alta carga horária de estudo individual, a grande carga de estresse ao qual estão
submetidos devido a longas horas de estudo bem como, cobranças pessoais, de professores e
familiares. Além disso, foi possível auxiliar os estudantes a ter uma maior consciência de suas
limitações e a se manterem atentos a si e aos seus colegas em relação à alguns hábitos de vida e a
possível presença de um transtorno mental, a fim de promover, dessa forma, o bem-estar psíquico e
social desses através da disseminação da informação sobre temas relacionados a saúde mental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Através deste projeto, os estudantes de diversos cursos da UPE, campus Garanhuns, tiveram
um espaço para discutir e aprender sobre temas relevantes em sua realidade acadêmica e pessoal, o que
contribui para os estudos e relações sociais, interferindo diretamente na sua carreira profissional.
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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MUSICOTERAPIA: UMA CANÇÃO NO CUIDAR
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Palavras-Chave: Musicoterapia, Musicoterapia Infantil e Música como alternativa terapêutica.
INTRODUÇÃO
O projeto ―Musicoterapia: uma canção no cuidar‖ tem como sua premissa intervir diretamente na
melhoria da qualidade de vida de pacientes hospitalizados, promovendo uma maior humanização desse
ambiente que, de acordo com sua realidade histórica e prática, apesar do nome, pode ser considerado
ainda pouco hospitaleiro.
Nesse sentido, a musicoterapia vem demonstrando contribuir na mudança dessa perspectiva, o
que, segundo estudos recentes, vem se mostrando bastante promissor. Pois, é visto que a música pode
reduzir a tensão e a ansiedade ocasionadas por situações estressantes, como a hospitalização, além de
contribuir para o alívio da dor (―entre a dor e a música, o cérebro prefere a música‖, afirma Marly
Chagas, psicóloga e supervisora do Projeto Musicoterapia em Oncologia, no Instituto Nacional do
câncer – INCA) e para a melhoria da qualidade do sono, sendo um valioso método de distração e fuga
de sensações como medo e desesperança, tão vivenciados no ambiente hospitalar. Durante as sessões
de musicoterapia, os pacientes podem entrar em contato com suas próprias histórias de vida, expressar
suas emoções, sendo assim estimulados nos níveis físico, mental e social, o que pode promover
expectativa de vidas mais saudáveis e produtivas e, assim, bem-estar.
Segundo Landrino, Assumpção e Souza (2006), a função da musicoterapia é criar, manter e
fomentar a comunicação, resgatando a espontaneidade perdida pelo homem ao longo de sua existência.
Corroborando com essa perspectiva, segundo Tourinho (2005), a musicoterapia auxilia diretamente no
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resgate da identidade sonora, tendo por consequência a elevação da autoestima e da autoconfiança do
paciente, que pode assim ser estimulado em instâncias psíquicas onde, muitas vezes a palavra não
poderá alcançar.
Assim, tomando como base que a temática da humanização dos serviços em saúde vem sendo
levada em consideração pelas políticas governamentais na atualidade, sendo a humanização definida
como a busca pelo resgate do respeito à vida humana, mostra-se claro a relevância do projeto
―Musicoterapia: uma canção no cuidar‖, no que cerne à promoção da humanização no atendimento
hospitalar. Ademais, o projeto visa a possibilidade do resgate da identidade dos pacientes
hospitalizados, que se encontram quase sempre aprisionados no cárcere emocional dos tratamentos e
prognósticos, ao tornar o espaço mais lúdico, com seus gostos musicais, reflexo de suas
personalidades, singularidades e lembranças em evidência, possibilitando um ambiente mais familiar.
Por fim, é valido ressaltar que as ações que estão sendo desenvolvidas de acordo com o projeto
de extensão, podem ainda transpor os limites da relação paciente e estudante de medicina, atuando na
melhoria de toda uma relação da equipe hospitalar, ao tornar o ambiente mais lúdico, criativo e
emocional. Outrossim, as vivencias e o conhecimento que estão sendo possibilitado aos estudantes
mostra-se de inegável importância para a promoção da saúde de uma forma mais humanizada, estando
integradas ao ensino das práticas de extensão. Esse presente trabalho tem como objetivo dar ênfase nas
ações vivenciadas durante o primeiro ano de atuação projeto de extensão em questão, bem como
reafirmar a importância terapêutica e social da musicoterapia no âmbito hospitalar, afim de que seja
esta uma iniciativa mais incentivada e difundida por profissionais e estudantes de saúde.

METODOLOGIA
Local e população
O presente projeto ―Musicoterapia: uma canção no cuidar‖ tem como campo de ação a
enfermaria pediátrica do Hospital Regional Dom Moura em Garanhuns-PE, referência para os 21
municípios que compõem a V Gerência Regional de Saúde (Geres), com seus mais de 500 mil
habitantes. Outrossim, em contexto de inclusão, o projeto tem como objetivo expandir, ainda neste
período vigente, suas ações para um segundo campo de atuação, o Abrigo São Vicente de Paulo,
também na cidade de Garanhuns (PE), uma instituição religiosa de referência, conhecida pelo
acolhimento proporcionado a idosas dessa cidade e de regiões circunvizinhas.
Estratégias
A priori foi realizado o processo seletivo com 16 vagas para estudantes de Medicina da
Universidade de Pernambuco, para a composição de duas equipes: a primeira, responsável pela ida aos
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locais de atuação, e, por conseguinte, pelo primeiro contato com o público alvo do projeto, com o
objetivo de realizar a coleta prévia dos dados necessários ao desenvolvimento das atividades, como
nome, idade, gosto musical e personalidade de cada criança no HRDM (ou idosa no Abrigo São
Vicente de Paula) e a segunda equipe, constituindo o corpo musical do projeto, para o qual foram
selecionados candidatos com aptidão musical. Após essa etapa de seleção, seguiram-se reuniões para
divisão em subgrupos de cada equipe, resultando em dois subgrupos de três integrantes cada, para a
equipe de coleta de dados e dois subgrupos de cinco integrantes cada para a equipe musical, com o
intuito de possibilitar uma maior rotatividade das ações e, pois, a maior quantidade possível de
atividades, sendo duas ações por mês para cada subgrupo de coleta de dados, assim como para cada
subgrupo musical. Desse modo, o projeto teve seu seguimento, após ser realizada a compra de
instrumentos musicais como pandeirolas, triângulos e chocalho, realização de frequentes reuniões entre
cada grupo, ensaios dos grupos musicais e concretização das ações propostas seguindo o cronograma
das ações quinzenais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira etapa do projeto consistiu na formação da equipe para execução, que é composta por
dezesseis integrantes acadêmicos do curso de Medicina do campus Garanhuns-PE.
No primeiro semestre de 2017 o projeto consistiu basicamente em formação técnica, pós-seleção
dos acadêmicos, devido a necessidade de elaboração de repertório e, também, de ensaio do conteúdo
musical.
Iniciou-se as ações no Hospital Regional Dom Moura no segundo semestre letivo de 2017.
Assim, vem sendo feitos encontros semanais para ensaios, e as ações no hospital são quinzenais.
Nessas atividades, houve interação das crianças e dos acompanhantes para com a ação musical,
havendo boa receptividade e reciprocidade, visto que os componentes se viram cercados por harmonia
e alegria ao cantar com os integrantes do projeto, embora alguns momentos de choro e de fragilidade
por parte dos acompanhantes e das crianças tenham sido presenciados, o que mostra o quão dinâmicas
precisam ser essas visitas, muitas das vezes entrando em caráter de improviso, visto que o ensaio é
mais válido para harmonização do grupo do que para apenas decorar as canções; também, como os
integrantes devem estar preparados para lidar e aprender com cada situação, tendo em vista que a
música tem ação transformadora e uma mudança de ritmo ou tonalidade da canção tem ação direta na
resposta do paciente que está interagindo.
Como forma de manutenção dos componentes do projeto, no início do semestre letivo do ano de
2018 se planeja realizar a seleção de novos membros para integrar com os membros veteranos, dando
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assim continuidade ao projeto de extensão e aumentando o número de visitas aos leitos infantis do
hospital e ao abrigo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Tendo em vista todas as questões abordadas, constata-se que as atividades musicais contribuem
para amenizar o sofrimento do hospitalizado/confinado e acompanhante, oferecendo, por conseguinte,
uma atenção diferenciada e mais humanizada à criança, no período citado.
Através da extensão os acadêmicos são capazes de se inserir nessa prestação de serviço à
comunidade necessitada, desenvolver os conceitos aplicando-os na prática e obtendo habilidades
inerentes a sua formação profissional.
O Projeto ―Musicoterapia: uma canção no cuidar‖ surgiu nesse cenário para somar e agregar
valores promissores ao se determinar a intervenção de maneira sociorresponsável visando a
humanização do processo de cuidado médico, em que a necessidade de aprender na prática proporciona
aos indivíduos integrantes desse projeto o desenvolvimento de habilidades específicas e gerais que não
podem ser contempladas se o tripé ensino, pesquisa e extensão não estiver bem sedimentado.
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INTRODUÇÃO
A população brasileira vem envelhecendo de forma rápida desde o início da década de 60 e,
segundo o IBGE, estima-se que, em 2020, 13% dela será composta por idosos. Dessa forma, há
necessidade de criação de ações que garantam aos idosos um envelhecimento saudável no país e que
evitem a segregação dessa parcela da população. Entretanto, o interior do estado de Pernambuco ainda
é carente de ações extensionistas voltadas para à atenção à saúde da 3ª idade, indo de encontro às
necessidades vigentes. Nesse contexto, o ―Projeto Neto: Cuidando dos nossos idosos‖ surgiu com a
proposta de promover ações de saúde voltadas para os idosos do Abrigo São Vicente de Paulo, em
Garanhuns. Esse trabalho tem como objetivo relatar a dinâmica vivenciada por estudantes de Medicina,
ao desenvolver tal projeto, bem como, o efeito das ações realizadas na população-alvo.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, das atividades vivenciadas durante
a execução do ―Projeto Neto: Cuidando dos nossos idosos‖, com duração da experiência de
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aproximadamente dez meses, no período de fevereiro a novembro de 2017. Foram realizadas oficinas
para trabalhar a parte motora e cognitiva das idosas população-alvo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a pesquisa na literatura para melhor preparação das atividades a serem realizadas e
embasamento teórico para interação com os idosos de forma agradável, dois grupos de nove estudantes
realizaram visitas semanais ao Abrigo São Vicente de Paulo, Garanhuns-PE, sob supervisão da
enfermeira responsável da instituição. Nas visitas, desenvolveram-se dinâmicas de cognição, como
conversas, leituras de livros, música e dinâmicas de motricidade, como alongamentos e
desenvolvimentos de exercícios leves que serviram de momento lúdico, com a tentativa de promover o
bem-estar e melhor a saúde do indivíduo como um todo (Figura 1). Concomitante as atividades lúdicas
semanais, foram elaboradas fichas com os perfis clínicos e sociais das idosas.

Figura 1. Atividades lúdicas realizadas no abrigo

Além disso, os grupos também avaliaram sinais vitais da população-alvo. Esses são
considerados de grande importância para o exame físico. Dessa forma, a medida que os estudantes
trabalharam ações extensionistas também treinaram aspectos técnicos de sua formação. Por meio dessa
avaliação, fez-se a prevenção em nível primário (promoção à saúde) e, parcialmente, em nível
secundário, pois frente a alterações desses sinais, os estudantes conversaram com os responsáveis da
Instituição e com as próprias idosas, visando ao diagnóstico de possíveis distúrbios.
CONCLUSÕES
Esse foi o segundo ano de atividades do projeto no abrigo, assim, as atividades desenvolvidas
ao longo deste ano permitiram a consolidação do vínculo já existente, permitindo uma melhor adesão
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das idosas as atividades propostas. Esse vínculo tornou-se cada vez mais forte, associado a uma intensa
interação com o grupo, interesse para que as atividades continuassem a serem desenvolvidas e sinais de
melhor saúde mental. Ficou evidente, portanto, que atividades propostas no Projeto Neto, devem ser
continuadas e aprimoradas, visto que os resultados esperados são obtidos a longo prazo.
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INTRODUÇÃO
A microcefalia congênita caracteriza-se por uma menor circunferência craniana que o desviopadrão da média específica de acordo com a idade e o sexo da criança. No Brasil, no ano de 2015
foram constatados 1.608 casos de nascidos vivos com microcefalia, o que representa um acréscimo de,
aproximadamente, 1008% em relação ao período de 2000 a 2014, quando a média anual era de 164
casos (MARINHO, F., et al., 2016).
O notável crescimento dos casos de microcefalia foi, inicialmente, associado à infecção pelo
vírus Zika, hipótese posteriormente confirmada pelo Ministério da Saúde. Dentre as regiões mais
afetadas no país, a região foi identificada com uma a maior prevalência de microcefalia, contendo o
estado de Pernambuco a maioria dos casos possivelmente relacionados ao vírus da Zika, sendo 1.306
ocorrências entre o ano 2015 e o início de 2016 (SOUZA, A; LAPAGESSE, G; XAVIER, R, 2016).
Por conseguinte, o nascimento de um bebê com microcefalia gera um impacto significativo na
vida dos pais, devido, principalmente, à existência de dúvidas em relação à sobrevivência e ao futuro
da criança, além do desconhecimento acerca dos cuidados necessários para o seu desenvolvimento
(FORMIGA; PEDRAZZANI; TUDELA, 2010). Ademais, a falta de recursos financeiros é também
uma das maiores preocupações enfrentadas pelos familiares das crianças microcefálicas, pois segundo
a revista EXAME (2016), cerca de 77% dos casos de microcefalia são em famílias na faixa da extrema
pobreza, o que torna essas pessoas mais dependentes da ação do governo para obter métodos
profiláticos, tratamentos e medidas de inclusão social.
Nesse contexto, a participação dos alunos da Universidade de Pernambuco tem como objetivo
utilizar os conhecimentos teóricos e práticos desenvolvidos ao decorrer da formação acadêmica para
informar e conscientizar os familiares das crianças com microcefalia. Dentre os pontos abordados
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destacam-se: a importância do ambiente e da relação familiar para estimular o desenvolvimento
neuropsicomotor dos bebês, a fim de estreitar a relação familiar e aprimorar a estimulação das áreas de
comunicação, socialização e cognição das crianças.

METODOLOGIA
Local e população
O presente projeto, inicialmente, teria como campo de ação o ambulatório de microcefalia do
Hospital Regional Dom Moura - HRDM, em Garanhuns – PE, referência para os 21 municípios que
compõem a V Gerência Regional de Saúde (Geres), totalizando uma população de 534.793 habitantes.
Entretanto, ao iniciar as atividades no HRDM, foi constatado um frequente encaminhamento dos
pacientes microcefálicos para o Hospital Beneficente Mens Sana (HMS), uma instituição religiosa de
referência, localizado na cidade de Arcoverde, a 92 km de distância de Garanhuns. Dessa maneira, com
a diminuição de pacientes atendidos no Dom Moura, as práticas ficaram impossibilitadas de ocorrer no
mesmo.
Assim, foi realizado, por meio da coordenação do projeto, o contato com a direção do Hospital
Mens Sana e sinalização do interesse em desenvolver as açōes nesta instituição. Após ser firmada a
parceria, as açōes passaram a ocorrer semanalmente. O HMS conta com uma equipe multiprofissional
e estrutura que englobam a estimulação de todos os tipos de deficiências. Os profissionais da
instituição, médicos (pediatra e neurologista), enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e
psicoológos acompanham 35 crianças microcefálicas e seus familiares, que tem atendimento constante,
fator que corroborou para o êxito das ações.
Estratégias
Inicialmente, foi realizado o processo seletivo com 10 vagas para estudantes de Medicina e
Psicologia da Universidade de Pernambuco. Foram selecionados 8 estudantes de Medicina e 2 de
Psicologia. A capacitação da equipe foi realizada por meio do estudo de cartilhas do Ministério da
Saúde e artigos científicos de revisão, para que fosse alcançado um maior conhecimento acerca do
manejo dos pacientes. Em seguida, os integrantes foram subdivididos em dois grupos, um responsável
pelo acompanhamento de todo o processo de estimulação, e por conseguinte assistir as consultas com
toda a equipe multiprofissional, como pediatra, fisioterapeuta , psicólogo , terapeuta ocupacional e
fonoaudiólogos, e outro encarregado por dar assistência aos familiares, visando proporcionar um
suporte no tocante à nova situação e responsabilidade da família, além de gerar oportunidades para
diálogos entre esses familiares e por conseguinte, uma troca de experiências, agregando maior
aceitação e adaptação pessoal e social. São realizadas açōes quinzenais, alternadas entre os grupos,
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possibilitando um acompanhamento integral e atingindo os objetivos do projeto. Dentre as atividades
efetivadas, é de grande valia destacar o dia das crianças realizado no dia 11 de outubro de 2017, o qual
possibilitou a troca do ambiente hospitalar por um ambiente mais descontraído - um parque da cidade –
viabilizando um momento de descontração tanto para os pais, como para as crianças. É importante
ressaltar também que tais momentos permitem uma avaliação do terapeuta acerca da interação entre
pais e bebê em atividades cotidianas, como o ato de alimentar o filho. Assim, o profissional pode
indicar possíveis correções a fim de garantir um maior bem-estar da criança.
Como forma de manutenção dos componentes do projeto, no início do semestre letivo do ano de
2018 se planeja realizar a seleção de novos membros para integrar com os membros veteranos, dando
assim continuidade ao projeto de extensão e aumentando o número de visitas e acompanhamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira etapa do projeto consistiu na formação da equipe para execução, que é composta por
oito integrantes acadêmicos do curso de Medicina e Psicologia do campus Garanhuns-PE.
No primeiro semestre de 2017 o projeto consistiu basicamente em formação técnica, pós-seleção
dos acadêmicos, devido a necessidade de um conhecimento prévio acerca dos métodos de estimulação
precoce e escalas avaliativas.
As ações quinzenais foram iniciadas no Hospital Mens Sana no segundo semestre letivo de 2017.
As atividades realizadas no âmbito hospitalar possibilitaram uma interação entre os profissionais
da saúde e os grupos de estudantes, havendo boa receptividade e reciprocidade. As ações viabilizaram
a compreensão da dinâmica do hospital, a qual era composta por uma equipe multidisciplinar de
estimulação precoce, o que ressaltou para os acadêmicos a importância da integração multiprofissional
para um melhor desenvolvimento do cuidar.
Ademais, a atuação dos estudantes diretamente com as crianças microcefálicas e suas respectivas
famílias suscitou um melhor entendimento e sensibilização acerca das dificuldades e perspectivas
encaradas no processo de desenvolvimento neuropsicomotor dos bebês. Em face disso, é válido
ressaltar também que as expectativas elaboradas pelos pais a respeito dos progressos, principalmente
motores, na grande maioria dos casos são de difícil concretização devido ao alto grau de
comprometimento apresentado por tais crianças. Dessa maneira, os acadêmicos são apresentados a
situações delicadas as quais lhes serão atribuídas em seu futuro profissional, o que contribui para uma
melhor desenvoltura em face a essas ocasiões.
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Como forma de manutenção dos componentes do projeto, no início do semestre letivo do ano de
2018 se planeja realizar a seleção de novos membros, dando assim continuidade ao projeto e
aumentando o número de visitas ao hospital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Diante do que foi dito, constata-se que as visitas ao hospital contribuíram para o aprendizado dos
estudantes, bem como para os pacientes e familiares, que receberam um auxílio adicional por parte dos
alunos, tanto no perfil médico quanto no psicológico.
Através deste projeto de extensão os acadêmicos estão sendo capazes de vivenciar o serviço à
comunidade que é necessitada, exercendo ações que foram preconizadas desde o princípio da
elaboração do projeto.
Tendo em vista o cenário relatado, o projeto "Acolhimento e orientação dos familiares de
crianças microcefálicas da cidade de Garanhuns", iniciou-se pautado nos valores promissores ao se
determinar a intervenção de maneira sociorresponsável.
As ações como estimulação precoce, conversas, acolhimento, aconselhamento psicológico estão
de acordo com a Política de Humanização do SUS que tem como essência a valorização dos diferentes
sujeitos envolvidos no processo de saúde, estabelecer vínculos solidários, aumentar as ações
multiprofissionais, tendo compromisso com a ambiência e condições de trabalho e atendimento, além
da identificação das necessidades sociais de saúde.
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INTRODUÇÃO
A busca pela superação nas dimensões do conhecimento vai ao encontro do currículo
acadêmico dos estudantes universitários através da ampliação do aprendizado focado no eixo teóricoprático. Reconhecendo essa prática aplicada há décadas, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
para os cursos da área da saúde, passaram a sugerir a utilização de metodologias que valorizassem a
interação entre ensino, pesquisa, extensão, assistência e cidadania, fundamentos estes que ocorrem nas
Ligas Acadêmicas (BASTOS et al., 2012). As Ligas Acadêmicas são entidades de grande abrangência,
que proporcionam ao acadêmico maior contato com a sociedade e/ou comunidades promovendo saúde
e transformação social, desenvolvendo os conhecimentos teórico-práticos no intuito de beneficiar a
população, ampliação do senso crítico e do raciocínio científico. Não se limita apenas em aprofundar o
conhecimento, procurando agregar valores à formação acadêmica e pessoal, representando uma
importante contribuição para a sociedade (TORRES et al., 2008)
Nesse sentido, a Liga Acadêmica de Cirurgia, Trauma e Emergência de Garanhuns (LACTEG)
foi criada no ano de 2013 por alunos da primeira turma do curso de Medicina do campus de Garanhuns
com o objetivo de fomentar os conhecimentos nas áreas de trauma, emergência e cirurgia, como
também facilitar o contato do estudante com o paciente através da integração ensino, serviço e saúde.
A LACTEG encontra-se hoje no seu 5° ano de atuação com um total de dez ligantes, orientados e
preceptorados por profissionais do Hospital Regional Dom Moura, e segue com várias atividades, que
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vêm ajudando tanto na consolidação do aprendizado dos membros como outros alunos que não
fazem parte da liga, além da população em geral durante os atendimentos. Entre os objetivos do
projeto da LACTEG estão: proporcionar um currículo diferenciado para o estudantes membros;
permitir um aprofundamento do aprendizado nas áreas de emergência, trauma e cirurgia; aperfeiçoar o
conhecimento pessoal em prol da sociedade; prover atuação junto à comunidade na promoção de saúde
e transformação social.

METODOLOGIA
Hoje, a liga além das atividades de rotina que ocorrem desde início da fundação, que são o
acompanhamento de plantões e evoluções na clínica cirúrgica sob a orientação e supervisão dos
médicos preceptores, vem desenvolvendo encontros semanais com apresentação de vários temas para
alunos do curso de medicina de Garanhuns, além de possuir um projeto de extensão intitulado trauma e
emergência: a importância das condutas na proteção à vida, que visa intervir abordando os diferentes
eixos necessários com a finalidade de minimizar a problemática atual do trauma através de ações
educativas junto à população local, com ênfase na prevenção de acidentes, atuando junto ao sistema de
saúde, desenvolvendo protocolos de trauma e realização de treinamentos de suporte de vida em
urgência e emergência, os quais promoverão melhorias no atendimento e manejo dos pacientes. Neste
contexto, o trabalho visa mostrar as atividades realizadas pela liga, que através da integração ensino,
sociedade e serviço de saúde visa reduzir os índices de mortalidade relacionada ao trauma e diversas
patologias cirúrgicas, atuando em diferentes pilares do problema em uma tentativa de mudar a
realidade das pessoas e da sociedade como um todo, além de fortalecer a formação dos indivíduos
envolvidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do momento de ingresso em uma liga, o aluno amplia o seu senso crítico e raciocínio
científico, agregando valores à formação acadêmica e pessoal. Além disso, foram relacionados vários
outros aspectos benéficos, tais como a atuação junto à comunidade na promoção de saúde,
transformação social, ampliação de atividades práticas, aspectos psicossociais, culturais, ambientais e
biológicos em um mesmo patamar (SANTANA, 2012). Com o mesmo raciocínio, Hamamoto Filho
(2010), relata que os alunos além de tentarem preencher as carências do currículo formal,
proporcionalmente, aumentam a interação entre colegas e profissionais que já atuam na mesma área de
foco abordado, potencializando o aprendizado teórico-prático. Essa interação entre áreas do
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conhecimento, como ensino, pesquisa, extensão e a assistência são atividades voltadas para a
cidadania, benéficas a sociedade em geral (BASTOS et al., 2012; BONIN et al., 2011).
Assim, pode-se dizer que os integrantes da LACTEG, ao vivenciar áreas de pesquisa distintas
do currículo formal, aprimoram seu aprendizado profissional, devido à ampliação da visão crítica e
aumento do poder reflexivo, afetando positivamente no posterior desempenho profissional ao se
expressarem baseado em informações sólidas. Fatores estes reforçados por Melo e Borges (2007), que
destacam entre as perspectivas pessoais, o rendimento acadêmico, formação complementar, a
exploração de uma carreira profissional, além de outros aspectos observados e exigidos pelo mercado
de trabalho.
Com o acompanhamento dos cirurgiões do Hospital Regional Dom Moura, os ligantes também
estão constantemente expostos a situações que vivenciarão na realidade profissional, entrando em
contato com as necessidades da população. Além disso, os pacientes que fazem uso dos serviços do
HRDM podem desfrutar de uma equipe maior na área de assistência médica, o que proporciona um
aumento na produtividade e na qualidade do serviço de saúde pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
A importância da liga acadêmica nas disciplinas do ensino superior extrapola o caráter de
obtenção de um título. Sua importância vai mais além, seja no aspecto pessoal de ganho intelectual do
ligante, seja na contribuição dada aos alunos orientados e, principalmente, na relação de troca de
conhecimentos, durante o programa, entre professor orientador e ligante. Dessa forma, o trabalho da
liga pretende contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos
na apreensão e produção do conhecimento.
A liga acadêmica exige uma postura do ligante que transmita comprometimento, seriedade e
responsabilidade, pois evidencia-se que ela é considerada pelos alunos um instrumento de grande valia
na produção e ampliação do conhecimento específico e formação profissional integrada. Além disso,
há a valorização da responsabilidade individual dos estudantes perante as suas equipes de trabalho e
também com um componente motivacional para o estudo que é a aplicação dos conhecimentos
adquiridos na solução de questões relevantes no contexto da prática profissional.
A LACTEG, reiterando o conceito de liga acadêmica, foi capaz de inserir o estudante de forma
satisfatória num contexto ampliado de medicina em torno da cirurgia e emergência, proporcionando
maior conhecimento e interesse por essa área de atuação médica; em adição, possibilitou a capacitação
de seus membros, por meio do aprendizado e aquisição de experiência.
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INTRODUÇÃO
A queilite actínica é considerada uma desordem potencialmente maligna, e estima-se que 95%
dos cânceres em lábio sejam precedidos por esta lesão. Afeta o vermelhão dos lábios, e é definida
como uma condição degenerativa do epitélio de revestimento, causada pela exposição crônica à
radiação solar (Lopes et al., 2015). Clinicamente, tem um espectro bastante variável, podendo exibir
áreas brancas associadas ou não a áreas eritematosas, eventualmente erosadas, ulceradas e com crostas
na superfície da lesão (de Oliveira Ribeiro et al., 2014). Microscopicamente, pode-se observar elastose
solar e graus variados de displasia, que irá nortear o tratamento desta condição. Diante dessa variedade
de aspectos clínicos e histopatológicos, o diagnóstico definitivo é baseado na soma dessas
características e as condutas terapêuticas visam prevenir a transformação maligna.
No Brasil, a queilite actínica e o câncer de lábio assumem importância especial, por se tratar de
um país tropical. Um maior destaque deve ser dado às cidades do sertão nordestino, onde a incidência
da radiação solar é maior e a economia é baseada em atividades nas quais os trabalhadores ficam
expostos de forma continuada ao sol, como agricultores e trabalhadores da construção civil (Silveira et
al., 2009). Pretende-se, com o presente estudo, promover a conscientização dos indivíduos que
possuem risco ocupacional de desenvolver queilite actínica, em relação a prevenção e a possibilidade
de transformação maligna dessa lesão. Este trabalho tem como objetivo: 1) avaliar a prevalência de
queilites actínicas entre os indivíduos que trabalham expostos ao sol em municípios do sertão
pernambucano; 2) observar se variáveis como tempo de exposição solar e proteção podem estar
relacionados com o surgimento desta alteração; e 3) determinar o conhecimento dos participantes sobre
a queilite actínica.
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METODOLOGIA
O presente trabalho foi submetido e aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa (Número do
Parecer: 2.265.018).
São incluídos na pesquisa os trabalhadores que possuem idade igual ou superior a 18 anos, que
exerçam atividades laborais expostos ao sol e que aceitem participar do estudo em todas as suas etapas,
após terem lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Na primeira etapa da pesquisa, o participante responde um questionário. Este instrumento visa
avaliar o conhecimento dos participantes e é dividido em duas partes: na primeira são coletados dados
gerais como gênero, idade, ocupação e nível de escolaridade; na segunda são feitos questionamentos
específicos sobre o tema.
Na segunda etapa da pesquisa é realizada uma palestra, cujo objetivo é abordar assuntos
referentes à definição, causas, prevenção, características epidemiológicas, clínicas e complicações da
queilite actínica.
Na terceira etapa é realizado um exame com o objetivo de detectar alterações no vermelhão do
lábio com diagnóstico clínico de queilite actínica. As anotações são feitas em uma ficha de coleta de
dados, onde são registrados dados gerais como gênero, idade, cor da pele, naturalidade, ocupação, nível
de escolaridade, tempo de exposição solar diária (em horas) e total (em anos), uso de proteção e dados
referentes a antecedentes familiares. Em relação às alterações no vermelhão do lábio, os critérios para
determinar a presença ou não da queilite actínica são definidos seguindo a classificação proposta por
Silva et al (2006), da seguinte forma: ausência de manifestação, queilite actínica discreta, queilite
actínica moderada e queilite actínica intensa. Depois de concluído o exame, os pacientes serão
orientados de acordo com a severidade da queilite actínica.
Testes estatísticos específicos são aplicados a fim de verificar a presença ou ausência de
diferença estatística significante (p<0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o presente momento foram realizadas 6 ações: 3 em comunidades rurais e 3 em feiras livres
(figura 1). Nestas ações, foram examinados 68 indivíduos, dos quais 17 (25%) foram diagnosticados
com queilite actínica, dado preocupante que evidencia uma alta prevalência desta lesão em
agricultores, que perfizeram a maioria da amostra (figura 2). Foi observado que os indivíduos com
queilite actínica eram, em sua maioria, homens, feodermas, e com idade superior a 44 anos, estes
achados corroboram os resultados dos estudos de diagnóstico de queilite actínica já realizados, quanto
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ao sexo e idade ( Arnaud et al., 2014; Lopes et al., 2015 e Miranda et al., 2012). No entanto, na
amostra do nosso trabalho foi avaliada uma maior quantidade de indivíduos feodermas, o que resultou
em um número maior de pacientes com queilite actínica deste grupo étnico. A tabela 1 mostra a
correlação entre a presença da queilite actínica e as variáveis sexo, etnia e idade.
O tempo de exposição solar em anos e horas esteve associado com uma maior prevalência da
queilite actínica (p<0,005) concordando com os dados obtidos por Miranda et al. (2012), que também
observaram que quanto maior o tempo de exposição ao sol, maior a severidade da lesão. Já o uso de
proteção não esteve associado ao desenvolvimento desta lesão (tabela 2).
O nível do conhecimento sobre queilite actínica esteve fortemente associado a presença desta
lesão. Constatou-se que os pacientes com menos conhecimento possuíam maior predisposição a
desenvolver a lesão. Este dado reforça a importância de ações que promovam conhecimento sobre a
prevenção desse tipo de lesão, evitando o aumento do número de casos.

Figura 1: Realização das ações nas comunidades rurais e feira livre – Arcoverde –PE.

Figura 2: Indivíduos diagnosticados com queilite actínica discreta
Tabela 1. Correlação entre a presença queilite actínica e as variáveis sexo, etnia e idade em uma amostra de agricultores do
Nordeste brasileiro.
PRESENÇA DE
QUEILITE ACTÍNICA
Sim
Não
TOTAL
Valor de p

SEXO
n (%)
Mulher
Homem
6 (9%)
11 (16%)
32 (47%)
19 (28%)
38 (56%)
30 (44%)
p = 0,02

ETNIA
n (%)
Leucoderma
6 (9%)
10 (15%)
16 (24%)

Feoderma
7 (10%)
25 (37%)
32 (47%)
p = 0,05

IDADE
n (%)
Melanoderma
4 (6%)
16 (23%)
20 (29%)

≤44 anos
>44 anos
3 (4%)
14 (21%)
13 (19%)
38 (56%)
16 (23%)
52 (77%)
p = 0,00
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Tabela 2. Correlação entre a presença de queilite actínica e exposição solar (em anos e horas diárias), em uma amostra de
agricultores do Nordeste brasileiro.
PRESENÇA DE
QUEILITE ACTÍNICA

TEMPO DE EXPOSIÇÃO SOLAR
(EM ANOS) n (%)

TEMPO DE EXPOSIÇÃO SOLAR
POR DIA (HORAS/DIA) n (%)

USO DE PROTEÇÃO
n (%)

Sim

>30 years
14 (21%)

≤30 years
3 (4%)

>5 hours
13 (19%)

≤5 hours
4 (6%)

Sim
13 (19%)

Não
4 (6%)

Não

28 (41%)

23 (34%)

25 (37%)

26 (38%)

39 (57%)

12 (18%)

TOTAL

42 (62%)

26 (38%)

38 (56%)

30 (44%)

52 (76%)

16 (24%)

Valor de p

p = 0,00

p = 0,03

p = 0,05

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados obtidos neste estudo sugerem que os indivíduos que trabalham expostos ao sol nesta
região semiárida do Nordeste brasileiro apresentam alto risco de desenvolver queilite actínica e,
consequentemente, câncer de lábios;
Estes resultados indicam a necessidade de programas públicos de saúde para prevenção e
detecção precoce da queilite actínica.
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INTRODUÇÃO
A operacionalização da Estratégia de Saúde da Família (ESF) se dá por meio da delimitação de
um território de abrangência, adscrição de clientela e do cadastramento e acompanhamento da
população específica sob responsabilidade de uma equipe de Saúde da Família de caráter
multiprofissional, que deve ser resolutiva e coordenar o cuidado aos usuários de forma horizontal,
contínua e integrada (BRASIL, 2012). Nela, a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) representa
a porta de entrada preferencial para toda a Rede de Atenção à Saúde (ESCOREL, 2007).
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, cada equipe de Saúde da Família é
composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e equipe de Agentes
Comunitários de Saúde, podendo ser acrescentado a esta composição os profissionais da Saúde Bucal,
com Cirurgião-Dentista e Auxiliar e/ou Técnico em Saúde Bucal. Esta equipe deve ser responsável por
uma população adscrita entre 2.000 e 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 (BRASIL,
2012).
Até janeiro de 2016 existiam 40.196 Equipes de Saúde da Família implantadas em 5.463
municípios do Brasil. Entretanto, estima-se que 36,15% da população brasileira ainda não possui
cobertura de equipes de Saúde da Família, configurando verdadeiros ―vazios assistenciais‖ na Atenção
Básica (BRASIL, 2016). Neste mesmo período, a quantidade de Equipes de Saúde Bucal implantadas
nas modalidades I e II é igual a 24.527, número muito inferior ao de Equipes de Saúde da Família,
evidenciando vazios assistenciais ainda maiores, que têm como consequência a iniquidade e a
dificuldade de acesso aos serviços de saúde bucal no Brasil, mesmo nas populações cobertas pela ESF
(BRASIL, 2016).
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É possível identificar no município de Arcoverde/PE, vazios assistenciais, onde indivíduos
encontram-se fora da cobertura das Equipes de Saúde Bucal. Apresentam, portanto, dificuldades no
acesso à assistência odontológica e configuram uma demanda reprimida pelos serviços de saúde bucal.
O presente trabalho tem como finalidade relatar a experiência de um Projeto de Extensão
executado no Campus Arcoverde da Universidade de Pernambuco, cujo objetivo foi proporcionar
atenção em saúde bucal para pacientes de áreas descobertas pela ESF através de atividades práticas dos
alunos do curso de Bacharelado em Odontologia.

METODOLOGIA
O Projeto de Extensão foi desenvolvido na Clínica Odontológica da Universidade de
Pernambuco (UPE), Campus Arcoverde, e em equipamentos sociais e/ou de saúde do município de
Arcoverde/PE, como o Centro de Reabilitação Mens Sana. O público-alvo das ações foram usuários de
qualquer idade e com condições de saúde geral compatíveis com o atendimento odontológico
ambulatorial, observando os critérios de classificação da American Society of Anesthesiologists (ASA
I ou ASA II), que procuraram assistência odontológica mediante demanda espontânea.
O acolhimento a esta demanda foi realizado na recepção da clínica odontológica por alunos
extensionistas. Neste momento eram registrados os dados sociodemográficos, a queixa principal e os
dados para contato. Estes pacientes eram, então, agendados de acordo com a classificação de risco em
saúde bucal, da seguinte forma:
Os usuários que apresentassem situações de sofrimento agudo ou evolução de risco, como dor,
hemorragia, trauma dentoalveolar, abscessos sintomáticos recebiam atendimento prioritário, de
preferência no mesmo momento em que procuraram o serviço. Usuários com demandas não urgentes,
com condições sistêmicas ou comorbidades, ou ainda alta vulnerabilidade social tinham prioridade no
agendamento de suas consultas. Já os usuários com boas condições sociossanitária e de saúde bucal
recebiam orientações e eram agendados para procedimentos preventivos individuais, de acordo com a
sua necessidade.
Os atendimentos foram realizados pelos estudantes extensionistas sob a supervisão de docentes
do curso de Odontologia da UPE, Campus Arcoverde e obedeceu a uma sequência pautada na ordem
de prioridades clínicas e da queixa principal do usuário, elegendo como protocolo de atendimento
padrão a seguinte sequência: exame clínico inicial, exames complementares (se necessário), elaboração
do plano terapêutico e atendimento clínico periódico para realização de procedimentos de competência
da Atenção Básica em Saúde Bucal. Caso o paciente necessitasse de atendimento em outro nível de
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atenção, o mesmo era referenciado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de
Arcoverde/PE, seguindo o fluxo assistencial proposto pela rede municipal de saúde.
Além dos atendimentos ambulatoriais, foram executadas atividades coletivas de promoção de
saúde e prevenção de doenças e agravos relacionados à saúde bucal utilizando como ponto de apoio os
equipamentos sociais e/ou de saúde disponíveis nas proximidades da comunidade.

RELATO DA EXPERIÊNCIA E DISCUSSÃO
O início das atividades de assistência odontológica previstas no projeto foi prorrogado devido
ao atraso de seis meses no início do semestre letivo 2017.1, que se deu pela ausência de infraestrutura
adequada à prática clínica no prédio do Campus Arcoverde, além do atraso no repasse dos recursos
financeiros disponibilizados pelo Programa de Fortalecimento Acadêmico da UPE (PFA/UPE) para o
custeio dos materiais utilizados na execução do Projeto de Extensão. Apesar disso, até o momento
foram atendidos 75 usuários, e foram realizados 190 procedimentos.
Durante o planejamento das atividades coletivas nos espaços descobertos pelas Equipes de
Saúde Bucal, foi possível identificar uma demanda reprimida por assistência odontológica nos usuários
do Centro de Reabilitação Mens Sana. Este equipamento de saúde é o único Centro Especializado em
Reabilitação (CER) tipo IV do interior do estado e oferta serviços multiprofissionais de reabilitação
física, auditiva, visual e intelectual à população de mais de 20 municípios da região que, apesar de
possuírem cobertura de Equipes de Saúde Bucal nos níveis primário e secundário, não têm acesso
garantido aos serviços, seja pela falta de recursos humanos capacitados para o atendimento de pessoas
com deficiência ou por dificuldades na acessibilidade aos pontos de atenção da Rede de Cuidados à
Pessoa com Deficiência. Desta forma, o Projeto de Extensão acolheu esta demanda com o objetivo de
ampliar a resolutividade dos problemas de saúde bucal destes usuários.
Foram avaliados 42 usuários do Centro de Reabilitação Mens Sana, em sua maioria crianças
com microcefalia. Outros 7 usuários já foram encaminhados com necessidades de procedimentos
cirúrgicos com finalidade reabilitadora e estão na fila de espera para o atendimento. Além disso, foram
realizadas atividades coletivas, como rodas de conversa e palestras de educação em saúde bucal com os
usuários e seus cuidadores, tendo como objetivo a promoção de saúde e orientação quanto aos cuidados
básicos com a saúde bucal, observando as especificidades e subjetividades de cada um destes
indivíduos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de suas limitações no tocante ao planejamento das ações e à programação da demanda, a
oferta gratuita de serviços de saúde bucal via Projeto de Extensão Universitária é um potente
instrumento de interação entre ensino-serviço-comunidade com vista ao impacto e a transformação
social, além de atender à crescente procura por assistência na Clínica Odontológica da UPE, campus
Arcoverde, reafirmando o compromisso da Universidade com as necessidades desta comunidade e
garantindo serviços atenção básica em saúde bucal para indivíduos sem cobertura de serviços públicos
de saúde neste nível de atenção. Ainda, o Projeto de Extensão permitiu o início de uma parceria entre a
UPE e o Centro de Reabilitação Mens Sana na construção de uma Clínica Odontológica para
atendimento aos usuários deste serviço, que funcionará como ambiente de ensino e pesquisa para o
curso de Odontologia do Campus Arcoverde.
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Programa de Fortalecimento Acadêmico da Universidade de Pernambuco (PFA/UPE).
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Palavras-Chave: Leitura - Escrita - Conhecimento
INTRODUÇÃO
Este trabalho se configura num relato de experiência, o qual foi realizado a partir das
atividades da disciplina Estágio Supervisionado I, do Curso de Pedagogia, do Parfor Campus
Garanhuns. Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos educandos do ato
de ler. Após a observação da postura dos educandos diante da leitura e escrita e percebendo-se que
eles têm um enorme gosto por essa atividade. O objetivo deste estudo é despertar a sensibilidade e o
prazer pela leitura, levando o educando a refletir sobre seus atos, possibilitando que eles participem
de situações de comunicação oral e escrita, como contar e recontar histórias, podendo também
escrevê-las. Pensando nisso é que este trabalho, destina-se a atender a educandos do Ensino
Fundamental, a proposta inicial é a de incentivar os participantes a superarem as dificuldades na
leitura e na produção de texto, sem ter que sair do seu ambiente social para a superação
dessas dificuldades. A prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento que
começamos a ―compreender‖ o mundo à nossa volta. No constante desejo de decifrar e interpretar o
sentido das coisas que nos cercam, de perceber o mundo sobre diversas perspectivas, de relacionar a
realidade ficcional com a que vivemos, no contato com um livro, enfim, em todos os casos estamos
de certa forma, lendo – embora, muitas vezes, não nos demos conta disso. Desse modo, a
leitura se configura com um poderoso e essencial instrumento libertário para a sobrevivência do
homem. A leitura ajuda no desenvolvimento e na personalidade do indivíduo, e é um dos aspectos
mais importantes para o educando como ponto de partida para a aquisição e também, depende de
estímulo e motivação. A prática da leitura é uma tarefa essencial para a construção do conhecimento
e um deflagrador do sentimento e opinião crítica do indivíduo. Ler é uma atividade que envolve
conhecimentos, meios de comunicação e socialização. A leitura é um ato de mais significado do que
se pensa, já que imaginação, interesse, curiosidade, observação e estímulo são condições básicas
para que as palavras sejam lidas com um propósito maior do que o de decifrar códigos e/ou unir
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letras para saber os significados que elas produzem ou os sons que emitem juntas. Sem ler, o
educando não sabe pesquisar, resumir, resgatar a ideia principal do texto, analisar, criticar, julgar e
posicionar-se. O projeto desenvolvido conta com o apoio da professora, pois a mesma tem plena
consciência de que o educando deve ter o domínio sobre a língua oral e escrita, tendo em vista sua
autonomia e participação social. Assim disseminando a leitura, faremos com que os nossos
educandos compreendam melhor o que estão aprendendo na escola, e o que acontece no mundo
em

geral,

entregando

a

eles

um

horizonte

totalmente

novo. O número alarmante de

educandos retidos nos primeiros anos de escolarização ainda continua a se repetir, isso se apresenta
como conseqüência das dificuldades em ensinar a ler e a escrever. Durante muito tempo, o educando
foi visto como o único responsável pelo seu insucesso. Se não aprendia o que lhe estava sendo
ensinado, era porque não era devidamente capaz, ou seja, era rotulado, ou apresentava dificuldade de
aprendizagem. Emília Ferreiro (2001) em suas pesquisas concluiu que as crianças chegam á escola
com muitos conhecimentos sobre a língua oral e a escrita, e assim, não iniciam a alfabetização e o
letramento ―vazios‖, como supunha a tradição escolar. Na verdade, o educando traz consigo uma
série de conhecimentos prévios sobre a linguagem, das experiências sociais a que teve acesso até
então. Por isso ao receber o educando para cumprir a tarefa que lhe foi socialmente delegada, a de
ensinar, a instituição escolar deve estar preparando para retomar as concepções que a criança traz
consigo acerca do que é e para que serve a leitura e a escrita.

METODOLOGIA
Inicialmente foi realizado um levantamento das necessidades da professora da turma do 2º
ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Napoleão Teixeira Lima, localizada no município
de Jupi – PE. Conversamos com a professora da turma, para discutir a realização destas atividades,
no sentido de esclarecer as nossas reais intenções a partir das necessidades da turma. Durante duas
semanas realizamos atividades seguindo algumas etapas. A primeira delas foi a de preparar o
ambiente do cantinho da leitura de forma organizada e acolhedora, para a contação das histórias.
Depois foram realizados: exercícios de produção de frases e textos, reconto de histórias, discussões
em grupo e criação de desenhos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro dia começamos com a turma sentada em forma de círculo para explicar sobre a
importância de ler e produzir textos visando assim oferecer aos educandos condições sistemáticas
para melhor desenvolver suas competências de leitura e escrita. Estamos preparando-o para o mundo
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letrado, e possibilitando sua inclusão como agente transformador, uma vez que, um dos
maiores problemas na educação escolar é a dificuldade de ler e escrever textos. Considerando essa
realidade, O Projeto: Viajando no mundo da leitura, foi pensado para contribuir pra melhor
desenvolver a aprendizagem em leitura e escrita de modo que os mesmos educandos possam
construir sua própria história em consonância com o que aprendeu, viajando com os livros. Após
isso, os educandos foram para suas cadeiras realizar exercício para desenvolver habilidades de
produção de frases e desenhos a partir da história contada. No segundo e terceiros dias colocamos a
disposição dos educandos livros diversos para que pudessem olhar, analisar e selecionar os que mais
gostaram. Cada um levou até três livros para casa, para fazer a leitura. Os dois últimos dias ficaram
para os educandos contar um pouco do que leram e elaborar pequenas frases a partir das leituras
realizadas. No início da segunda semana de atividades, realizamos um sorteio para que cada
educando pudesse fazer o reconto para a turma da história de um dos livros que levou para casa. Em
seguida com nossa orientação produziram um texto sobre o reconto que mais chamou sua atenção.
Assim procedendo, pudemos verificar a capacidade e o potencial dos educandos, suas dificuldades e
seus limites, auxiliando-os sempre que precisassem de ajuda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Nessa interação, descobrimos que tipos de leitura agradam mais; se o educando consegue
construir o significado do texto; se é capaz de perceber emoções expressas pelos autores; se após
suas leituras, estabelecem diálogos e trocam informações; se mantêm interesse pelo projeto; se há
necessidade de mudanças de estratégias. O ato de avaliar é contínuo, e contínuas deverão ser as
dinâmicas de acompanhamento de todos os envolvidos na vivência deste projeto. Desta forma,
tomamos consciência do quanto é urgente proporcionar aos educandos, novas experiências, novos
contatos, novas formas de adquirirem conhecimento, de aprofundar conceitos, bem como formas de
expressar sua compreensão e desenvolver seu conhecimento. Ao concluir esta intervenção pudemos
perceber que é possível envolver os educandos e desenvolver as competências e habilidades que lhe
permitam ampliar o seu conhecimento para viver em um mundo letrado. As nossas expectativas
foram alcançadas através do empenho e dedicação de cada educando, sentimos como tiveram
oportunidade para pensar e perguntar quando surgiam dúvidas na leitura, nas produções de frases,
textos e nos desenhos. Vimos o envolvimento deles através de seus olhos e expressões,
demonstrando sempre querer mais, descobrindo o novo, independente de qualquer sequência
planejada. Quanto mais cedo for introduzido o incentivo da leitura e quanto mais atividades com
estratégias facilitadoras nesse processo forem oferecidas, menor será o fracasso em salas de aula.
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Porém, é preciso dedicação e comprometimento de todos os envolvidos. Dessa forma estimulando a
leitura, faremos com que nossos educandos, compreendam melhor o que estão aprendendo na
escola, e o que acontece no mundo em geral, entregando a eles um horizonte totalmente
novo. Sendo assim, compreende-se que não existem receitas pedagógicas para serem aplicadas a
escola, é necessária a motivação e dedicação por parte dos profissionais para a formação de leitores.
A escola, portanto, torna-se um espaço específico e privilegiado onde os educandos possam entrar
em contato direto com o mundo da leitura e seus diversos gêneros literários desenvolvendo, assim,
o gosto pela leitura. Por meio desse trabalho, ficou evidente o quanto a leitura é um instrumento útil
e necessário para o resgate de uma boa aprendizagem, levando os educandos a perceber o quanto a
escola é um ambiente agradável e significativo e que desenvolva as leituras variadas de acordo com
o cotidiano do educando, abre espaço para que o mesmo busque a construção de novos
conhecimentos e tornem-se sujeitos transformadores, críticos e capazes de enfrentar os desafios que
a vida lhes oferece.
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Palavras-Chave: Diferenças Culturais, Diversidade, Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
Trabalhar as diferenças culturais na Educação Infantil se faz necessário, porém, não é uma
tarefa fácil, tendo em vista que no ambiente familiar muitas crianças presenciam situações de
preconceito e discriminação. É de suma importância que a escola tenha desde cedo o cuidado em
discutir valores éticos e morais pautados em uma cultura de paz e respeito com as diferenças
existentes. De acordo com o Art. 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil,
(2009, p. 99):
As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter
como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: VII –
possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem
seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade;

As escolas devem inserir em suas práticas pedagógicas esse conhecimento e diversidade
cultural, que rodeiam o ambiente educacional, através de brincadeiras e vivências sendo
proporcionadas às crianças. Diante disso, este projeto de extensão e pesquisa teve como objetivo geral
promover a importância do respeito as diferenças culturais, bem como a inserção e aceitação das
diferenças existentes no indivíduos envolvidos no processo educacional, sem que sofram nenhum tipo
de preconceito ou discriminação, colocando-se sempre a favor do respeito, valorizando a cultura, os
valores éticos e morais, bem como: incentivar que a criança se reconhecer como elemento
fundamental na luta contra a discriminação; propagando e motivando a aceitação das diferenças.

METODOLOGIA
A pesquisa foi de cunho qualitativo, ―que se ocupa, nas questões Ciências Sociais, com um
nível de realidade que não pode ou não poderia ser quantificado. Ou seja, trabalha com o universo dos
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.‖ (DESLANDES,
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2012, p. 21). Fundamenta-se também nos pressupostos da pesquisa-ação ―Pesquisa-ação é um tipo de
pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação
ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo‖
(THIOLLENT, 2005, p. 16)
Tal intervenção foi realizada na Creche Municipal Governador Miguel Arraes de Alencar,
localizada na Cidade de Lagoa do Ouro-PE, onde funciona no período matutino e vespertino. A
estrutura física da creche é formada por 13 salas sendo que 7 são ocupadas por: Berçário (integral),
Maternal (integral), Jardim l (integral), Jardim II (integral), Jardim III (integral), Pré I, Pré II, e as
demais por biblioteca, cozinha, lactário, secretaria, diretoria, sala dos professores, depósito, esses
espaços são e suficientes para atender ao número de crianças acolhidas na instituição.
A turma escolhida foi o Pré I com crianças entre 4 e 5 anos de idade, formada por 12 meninos
e 10 meninas, em uma perspectiva sócio-construtivista buscamos por meio de brincadeiras, debates e
momentos de descontração e instigar a criança sobre o respeito e aceitação de todos os tipos de
diferenças existentes entre elas, envolvendo atividades lúdicas que promovam esse conhecimento. O
mesmo teve duração de 3 dias, no horário das 13h 00min às 17h 00min, desta forma não
comprometemos o planejamento da professora e obtendo resultados significativos em relação aos
objetivos aqui descritos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Iniciamos nossa pesquisa-ação com uma caixa enfeitada, em que continha um espelho dentro,
explicando a turma que dentro havia um tesouro muito precioso, onde não podiam falar aos colegas o
que havia lá dentro. Dessa forma, propiciamos uma discussão questionando o que tinham visto dentro
da caixinha. Em seguida, perguntamos se eles se consideravam importantes, e os mesmos
responderam que sim. No segundo momento da atividade, pedimos para cada um fazer seu
autorretrato, conforme tinham se visto diante do espelho. O destaque para essa atividade foi a livre
escolha dos lápis de cores, e um fato que chamou bastante a nossa atenção, foi da estudante ―Milena‖
de pele negra, que escolheu a cor marrom para representá-la. Tal atividade foi importante para
propiciar aos educandos o reconhecimento de si e a percepção de sua identidade. ―A construção da
consciência de si, que se dá por meio das interações sociais, reorienta o interesse da criança para as
pessoas, definindo o retorno da preponderância das relações afetivas‖ (GALVÃO, 1995, p. 44).
Finalizamos a primeira intervenção com a leitura do livro: ―Um mundinho para todos‖ de
Ingrid Biesemeyer Bellinghausene (2006), no qual explicamos sobre a importância que cada um

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

possui no mundo, e que apesar das diferenças, todos são importantes do jeito que cada um vivem no
mundo.
A segunda intervenção iniciou com uma dinâmica, em que pedimos para que se levantassem e
em dupla ficassem frente para o outro, observando-o por algum tempo, em seguida colocamos um de
costas para o outro e fizemos várias perguntas, como por exemplo, qual a cor do cabelo, da pele, do
olho e outras. Alguns sabiam responder, outros não, mas acabou sendo um momento bem divertido e
que todos entenderam a finalidade da brincadeira, que foi evidenciar que todas as pessoas são
diferentes e que devemos aceitar e respeitar essas diferenças.
As diferenças individuais são o ponto de partida e de chegada, pois as crianças percorrem
diferentes caminhos em suas aprendizagens, já que cada uma tem seu jeito de aprender. As
desigualdades e as diferenças estão presentes no mundo, no conhecimento e, portanto, nas
crianças. O homogêneo, o igual, o mesmo não existem, por isso são importantes as interações
entre as crianças. Devemos aceitar, recriar, aprofundar as diferenças, criando outras
(ABRAMOWICZ; WAJKOP, 1999, p. 65).

A escola é um universo social diferente da família, favorecendo novas interações, ampliando
desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros, mistificando a interação das crianças
ao qual convivem diariamente em sala de aula.
No último dia de intervenção, perguntarmos como eram as pessoas que eles conviviam, e os
mesmos relataram sobre os diversos tipos de pessoas e características das mesmas, falando assim da
cor da pele, tipo de cabelo e entre outros aspectos que compõem o ser humano. Nesta discussão,
relataram a respeito de uma cadeirante que sempre visitam eles na escola e que por sinal gostam muito
dela. Em seguida, passamos um vídeo do Tio Bita, retirado do youtube, onde o mesmo possui todas as
diferenças e diversidades de pessoas que as crianças haviam comentado anteriormente. Sempre
ressaltamos a importância de respeitar o outro no espaço que ele vive, pois apesar das diferenças todos
merecemos respeito mútuo. Por fim, produzimos um cartaz ao qual utilizamos a frase: ―Viva a
diferença‖ utilizando tinta para pintar a palma da mão das crianças e fixar na cartolina. Ficaram felizes
com todas as produções que propomos para os mesmo, agradecendo por nós termos ficado com eles
esses dias. De acordo com o Parecer n° 20 de 11 de novembro de 2009, é importante promover para as
crianças a sua autoestima, como também aguçar a sua imaginação e criatividade a respeito das coisas
do mundo, bem como aceitar e respeitar as diferenças existentes no nosso convívio social. (BRASIL,
2009, p.14). Faz necessário mostrar as diferenças que os rodeiam, lembrando sempre de respeito ao
próximo e acolhimento, como ser humano do mundo. Foi o que fizemos com a apresentação do vídeo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente projeto contribuiu de forma significativa tanto para os alunos, quanto à professora
da sala de aula, de como é importante abordar o tema diversidade cultural, fazendo com que os alunos
assumam e tenham respeito e conhecimento pela sua identidade e a do outro. Percebemos que esse
assunto ainda é pouco abordado nas aulas, ou quase nunca, temas esse que deveria ser trabalhados
todos os dias em sala de aula, pois ele é tão importante quanto os outros e contribuem bastante para a
formação e construção do conhecimento do educando. Escolhemos esse tema porque, com base nas
observações, foi pouco comtemplado na sala de aula. Diante disso, vimos o quanto o assunto mexeu
com a autonomia das crianças e a identidade delas, fazendo com que as mesmas se aceitem, bem como
o respeito pelo outro nas suas singularidades e particularidades de cada um, vendo que é necessário
conviver com as diferenças que estão ao seu redor, bem como o aprendizado que cada um leva para si
na formação cidadã.
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Neste texto apresentamos análises iniciais do nosso relatório no Colégio Municipal Padre Agobar
Valença em desenvolvimento na graduação em pedagogia pela UPE. Nessa investigação, objetivamos
compreender e analisar a diversidade religiosa na educação infantil. Por meio de um estudo de campo
e bibliográfico este texto intenciona debater, ainda que inicialmente, limites e possibilidades dessa
diversidade religiosa em nossas escolas. Realizamos nossa pesquisa do tipo qualitativa, em que
abordamos técnicas etnográficas, tais como: a observação participante em escola, intervenção e
análise de documentos. Propomos realizar esta pesquisa em três fases: a primeira objetiva uma análise
preliminar mais descritiva que será desenvolvida por meio da observação participante com a
composição de um relatório de campo. No segundo momento realizaremos a intervenção na sala. No
terceiro momento será feito a análise de documentos como projetos desenvolvidos nesse espaço,
dentre outros, para que possamos apresentar dados relevantes que demonstre como é feito o processo
de ensino da diversidade religiosa para crianças.
Palavras-Chave: Diferenças, Diversidade religiosa, Educação Infantil, Ensino.
INTRODUÇÃO
O presente estudo objetiva analisar a relação entre a educação e a diversidade religiosa no
espaço escolar das crianças, a partir de observações e vivência escolar e de pressupostos teóricos de
alguns pensadores que discutem essa questão.
A religião é abordada na educação básica, por meio do ensino religioso, regulamentado pela lei
n°9.394/1996; artigo33, da lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN). Essa lei dispõe:
O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e
constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental,
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de
proselitismo.
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Na perspectiva sociológica a religião é entendida de diferentes formas, as quais são relevantes
para o diálogo sociocultural. Para Émile Durkheim (1981), a religião tem papel de fortalecer os laços
de coesão social e colaborar para a solidariedade dos membros do grupo. Podendo, desta forma, ser
compreendida como um processo pedagógico que constrói valores na vida do ser humano.
Max Weber (2000), por meio de seus estudos comparativos que a religião ocidental pode
contribuir para o desenvolvimento capitalista, uma vez que o trabalho e o enriquecimento são
entendidos como uma forma de favorecimento da divindade.
Para entender a questão da diversidade religiosa no espaço escolar é importante promover
discussões que contextualizem esse exercício de cidadania que é contemplado no artigo XVIII da
declaração universal dos direitos humanos:
Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui
a liberdade de muda de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença
pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletiva, em público ou em
particular.

Os objetivos de a pesquisa investigar como a diversidade religiosa é ensinada na educação
infantil a fim de analisar ás práticas docentes utilizadas pelos professores com as crianças, identificar
o ensino religioso na escola e quais as formas de avaliar a participação das crianças no processo de
ensino aprendizagem.
METODOLOGIA
Este estudo toma como fundamento metodológico a pesquisa qualitativa, vista que este
enfoque evidencia os significados que os sujeitos atribuem as suas práticas cotidianas. A pesquisa
qualitativa permite maior proximidade do pesquisador ao lócus investigador. É também chamada
naturalista em que tenta compreender o fenômeno em seu espaço natural. Para André (2005, p.23):
Para alguns, a ―pesquisa qualitativa‖ é pesquisa fenomenológica (Martins e Bicudo 1989).
Para outros ainda, é um termo do tipo guarda-chuva que pode muito bem incluir os estudos
clínicos (Bogdan e Biklen 1982). E, no outro extremo, há um sentido bem popularizado de
pesquisa qualitativa, identificando-a como aquela que não envolve números, isto é, na qual
qualitativa é sinônimo de não-quantitativo.

A investigação em que pretendemos realizar se constitui em uma pesquisa do tipo etnográfica.
A etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para estudar a cultura
e a sociedade. Etimologicamente etnografia significa ―descrição cultural‖. Para os antropólogos,
o termo tem dois sentidos: (1) um conjunto de técnicas que eles usam para coletar dados sobre
os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de um grupo social; e (2) um
relato escrito resultante do emprego dessas técnicas. (ANDRÉ, 2005, p.27).
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Por optarmos em desenvolver este estudo em uma rede de escola pública de ensino, esta
pesquisa também se caracteriza como estudo de campo, vista que o interesse do pesquisador ao
selecionar uma determinada unidade é compreendê-la enquanto unidade. O estudo de campo tem a
possibilidade de fornecer uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e integrada de uma unidade
social complexa, composta por múltiplas variáveis.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Propomos realizar esta pesquisa em três fases: a inicial objetiva uma análise mais descritiva
que foi desenvolvida por meio de observação participativa na escola com a composição de um
relatório de campo. Nesta fase a observação no espaço físico da escola e do cotidiano da sala de aula,
como também as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores.
No segundo momento realizamos um plano de intervenção junto à professora da educação
infantil com crianças de cinco anos de idade no lócus da pesquisa, com os nossos procedimentos na
sala de aula.
No terceiro momento foi feita a análise de documentos com os projetos desenvolvidos nesse
espaço para que possamos apresentar dados relevantes no ensino da religião na educação infantil, onde
pouco se encontrou.
A análise dos dados será pautada por princípios éticos, respeitando os sujeitos da pesquisa,
para que não haja prejuízo aos participantes. A fim de encontramos a luz da teoria de modo que
possamos descobrir novos sentidos, expandir nossas experiências ou confirmar o que já sabíamos para
compor o relatório final de nossa pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A luz desse entendimento compreende se que a formação religiosa do sujeito não é pape da
escola pública, a qual deve ser plural, laica e democrática. No espaço escolar, a diversidade religiosa
deve ser respeitada com equidade de valor.
O ensino religioso necessita ser tratada com foco no conhecimento, contextualizado e
historicizado para discutir nos ambientes escolares as diversas tradições religiosas. A
interdisciplinaridade é uma das formas de viabilizar uma relação dialógica entre a religião, a educação
e a diversidade cultural religiosa no espaço escolar.
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Um modelo de escola plural e democrático é de suma importância que a instituição aborde
em seu processo pedagógico as questões da religiosidade e sua ligação com o transcendente, por meio
do convívio intercultural.
Tal convívio é possível por meio de processos educativos que valorizem a diversidade cultural,
concomitante com as identidades na sociedade, por meio da compreensão dos outros, propiciando uma
forma singular e coerente de expressão, de desenvolvimento da autonomia humana para se ter a
liberdade de optar ou não por uma religião.

REFERÊNCIAS
ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Estudos de caso em pesquisa e avaliação educacional.
Brasília: tiber livro editora, 2005.

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar. 12°ed.campinas, SP:
papirus, 2005.

DURKHEIM, Émile. Religião e conhecimento. In: Sociologia, 2ª ed. São Paulo: Ática,
1981.
ONU.
Declaração
Universal
dos
Direitos
Humanos.
Disponível
em:http://www.onubrasil.org.br/documentos_direitoshumanos. Php. Acesso em 10 Nov
2017.
WEBER, Max. A Ética protestante e o espírito do capitalismo. 15ª ed. São Paulo:
Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais, 2000.

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

O TRABALHO COM GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADES PARA A
DESCONSTRUÇÃO DE PAPÉIS SOCIAIS

¹Jorge Alves de Noronha Miranda (jorgenoronha26@gmail.com);
¹Marília Pollyana Gomes Vanderley (pollyanavanderley@gmail.com); ¹Mariana Amorim de Arruda
Silva (mariamorim56@gmail.com); ¹Jamile Batista dos Santos (jamile.batista21@gmail.com);
¹Izabela Ferreira da Silva (izabelaferreira.upe@gmail.com); ¹Maria Silvania de Melo
(sildemelo1@gmail.com); ¹Rafaela Silva Melo (rafaelamelo298@gmail.com); ²Tarcia Regina da
Silva (tarcia.silva@upe.br).
1

Estudantes do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade de Pernambuco, ²Professora
Adjunta do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade de Pernambuco.

Palavras-Chave: Educação Infantil, Gênero, Diferenças.

INTRODUÇÃO
Abrir espaço para discussões referentes a gênero nas escolas se faz imprescindível tendo em
vista que na atualidade os discursos em torno da temática tem ganhado destaque nas mídias, nos
cenários sociais e educacionais. Ainda que, muitas vezes, essas discussões apareçam apenas no
sentido de tolerância e respeito às diferenças, ou ainda pelo viés do multiculturalismo e da
diversidade, o fato é que, a escola como um espaço democrático e promotor de justiça social, não
pode mais fechar os olhos para essas questões.
Mesmo assim nota-se ainda resistência por parte da maioria das escolas em tratar desse tema
nas salas de aula, nos parece que soa bem mais fácil simplesmente ignorar e fingir que ―tudo está
em seu lugar‖, tornando-se omissa nessas situações e contribuindo para que perdurem as
desigualdades, sobretudo de gênero. Como já dizia Scott (1998), gênero é ―[...] utilizado para
designar as relações sociais entre os sexos (p.75).‖ Sendo dessa maneira também responsável por
definir as relações de poder impostas socialmente.
Auad (2017, p.14) traz para debate que, ―educar pessoas não é, portanto, uma simples
técnica, amparada por dados científicos, bem ―amarrada e arrumadinha‖ em um atraente e colorido
manual‖. Educar meninos e meninas para uma sociedade democrática e igualitária requer reflexão
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coletiva, dinâmica e permanente. A escola, assim como outras instituições sociais, ressalta e utiliza
as diferenças e transforma-as em desigualdades.
Entendendo que discussões dessa natureza devem ser trazidas para a Educação Infantil e
vivenciadas de maneira a levar as crianças a refletirem sobre o lugar de homens e mulheres na
estrutura social, desenvolvemos como atividade do componente curricular Prática Pedagógica VIII,
presente na grade curricular do 8° período de Pedagogia, um projeto de extensão, no qual
realizamos uma série de observações e intervenções em uma escola pública de Educação Infantil no
Município de Garanhuns.
Tendo por objetivo geral do projeto, identificar e intervir em situações permeadas pelas
divisões de gênero e segregação no que tange as representações de papéis sociais instituídos para os
gêneros. Para isso, buscamos identificar aspectos na prática pedagógica docente que indicassem
algo sobre a diversidade de gênero no contexto educacional e intervir em cima destes como forma
de desconstruir o que se tem socialmente construído sobre os indivíduos, com base na divisão de
papéis sociais por gênero.

METODOLOGIA
Por se tratar de uma investigação, seguida de intervenção acerca das relações de gênero
presentes em uma turma de educação infantil, nos valemos da pesquisa qualitativa atrelada a
pesquisa-ação para a construção e o desenvolvimento do projeto.
Para a coleta de dados foram feitas observações (pautadas em um roteiro), em uma turma de
Infantil II - com 22 estudantes - de um Centro de Educação Infantil do município de Garanhuns, em
torno da percepção da professora da turma e das interações entre os, as estudantes, no intuito de
corresponder aos objetivos da pesquisa. Diante dos resultados trazidos pelas observações,
planejamos intervenções que trataram de discutir as relações de gênero vivenciadas no contexto
escolar de forma lúdica e clara, tendo em vista estarmos lidando com crianças da educação infantil.
As intervenções foram divididas em duas etapas, sendo essas, por temas. No primeiro ―Os
brinquedos são de quem?‖ Buscamos provocar reflexões sobre o brincar das meninas e meninos na
sociedade contemporânea, analisando a maneira com as crianças lidam com brinquedos, se fazem
ou não distinção entre os objetos socialmente tidos como de meninos e outros tidos como de
meninas, interligando suas percepções às representações sociais atribuídas aos gêneros.
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Por meio do segundo tema ―O que é ser menino/a?‖, nos pautamos em refletir sobre os
comportamentos preestabelecidos para que meninos e meninas exerçam seus papéis sociais e
propondo questionamentos sobre masculinidades e feminilidades, questionando se os
comportamentos ditam o gênero das pessoas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados desse projeto de extensão nos mostraram que é possível e importantíssimo
abordar questões de gênero na Educação Infantil, para que as crianças se constituam enquanto
sujeitos com direitos de se expressar como realmente são e não com o que é imposto pela
sociedade.
Durante as observações foi possível constatar que tanto meninas quanto meninos são
orientadas, orientados a brincar das mesmas brincadeiras e utilizar os mesmos brinquedos, não
sendo encontrada nenhuma restrição no tocante ao gênero das crianças para o acesso a brinquedos
e lugar para sentar na sala de aula e brincar no intervalo, porém durante as observações nenhuma
criança se aproximou dos brinquedos para utilizá-los, o que não nos permite discorrer sobre a
preferencia das crianças por brinquedos socialmente tidos como de meninos, meninas.
Já no que se refere a organização da rotina escolar notamos que meninos e meninas são
contados, contadas separadamente, sendo registradas as quantidades de ambos separadas em um
cartaz na sala, para ter acesso a sala são formadas duas filas uma para meninos e uma para
meninas, o que deixa clara a divisão de gênero nestes aspectos.
Nas intervenções ficou nítida a concepção dos das estudantes acerca dos brinquedos e sua
interligação com os gêneros, sendo possível identificarmos a vontade e ao mesmo tempo a recusa
de meninos para brincar de boneca e com panelinhas, uma vez que mesmo expressando o desejo
de utilizar esses brinquedos os meninos resistiam por terem construído que aquilo ―é coisa de
menina‖.
Considerando que as crianças trazem para o contexto escolar a bagagem que construíram
ao longo de suas interações sociais, além dos muros da escola, observamos que na maior parte do
tempo as crianças deixaram transparecer que os contextos em que vivem reforçam os estereótipos
de gênero e as construções sociais sobre os mesmos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento de um projeto que aborda diversidade de gênero na educação infantil,
nos fez perceber quanto o cenário das políticas educacionais e o próprio contexto escolar se
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mostra permeados por um conservadorismo que busca invisibilizar as questões de gênero na
sociedade. Portanto, se faz indispensável o papel da/o docente que tem ciência de sua função
social na construção de sujeitos críticos e cientes de seu papel na sociedade.
Nesse sentido, é também tarefa da escola fazer com que as/os professoras/es, meninas/os
reflitam sobre suas posições sociais, e que estes e estas, desconstruam os preconceitos de gênero
e que este novo olhar venha contribuir para a construção de novas formas de relações visando
equidade para todas e todos.
Levando em consideração que os contextos sociais estiveram/estão permeados por reações
violentas ao ―diferente‖ e relações desiguais de poder é importante que a escola de Educação
Infantil vá desenvolvendo práticas que reconheçam as diferenças como condição humana e não
como algo que deva ser apenas respeitado e ou tolerado. Visto que, os sujeitos vão se
constituindo através das relações com os outros, com o mundo dado, objetivo.
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a temática das diferenças tem se tornado cada vez mais importante a
ser trabalhada na escola, porém, qual é a importância dessa movimentação? A gradativa
popularização do discurso inclusivo atrelada às lutas de grupos que ao longo do processo
histórico foram excluídos refletem-se em diversas mudanças que ocorrem no meio social, e
assim, perpassando o âmbito educacional. Um olhar atencioso sobre as diversas formas de ser no
mundo vindo da escola é de essencial importância para a construção da subjetividade daqueles
que fazem parte desta e para dar visibilidade à multiplicidade de sujeitos que constituem o
mundo. Dessa forma, há um impacto sobre a produção de obras infantis cuja temática principal
são as diferenças e ―sempre - ou quase sempre - conjugada com políticas de inclusão ou de
respeito à diversidade.‖ (SILVEIRA et al., 2012, p.18).

Quando as crianças interpretam as imagens nos livros trabalhados e produzem suas
próprias representações artísticas, estão tornando suas próprias deduções legíveis que são dadas a
partir de suas vivências e de como elas relacionam isso com sua identidade, ―Afinal, o leitor
infantil ou juvenil tende a estabelecer relações de identificação com as obras, especialmente com
os protagonistas‖ (SILVEIRA, 2012, p. 22). Nesse contexto, essa atividade de extensão tem
como objetivo geral: fomentar através de intervenções pedagógicas desde a Educação Infantil o
convívio das com as diferenças possibilitando a construção da escola como um espaço da
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Educação em/para os Direitos Humanos, e como objetivos específicos: identificar as percepções
das crianças sobre a questão de gênero; organizar práticas que visem a desconstrução dos
estereótipos de gênero e propiciar práticas onde as
onde crianças independentemente de sua cor/raça, religião, classe social, orientação sexual,
gênero, entre outras diferenças, se sintam são valorizadas, respeitadas e amadas.

METODOLOGIA
A presente atividade de extensão e pesquisa está em processo de realização numa creche
escola alocada no município de Garanhuns com uma turma de educação infantil com faixa etária
entre 4 e 5 anos. A partir da leitura do livro ―Por que meninos têm pés grandes e meninas têm pés
pequenos?‖ de Sandra Branco (2010) e de uma sucessão de atividades procuramos observar
como as crianças percebem e manifestam comportamentos através de suas falas, ações e
produções acerca das características socialmente atribuídas aos gêneros masculinos e femininos.
Figura 1 - Por que meninos têm pés
grandes e meninas têm pés pequenos?

Fonte: Por que... (2012)
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A realização das atividades está planejada para acontecerem em dois dias, em que entre
eles será feita uma reflexão para relembrar os eventos ocorridos nas atividades anteriores. Serão
feitas atividades de confecção de crachás para identificação das crianças, sensibilização dos pés
através de músicas temáticas e pinturas dos mesmos, exposição e leitura do livro abordado na
pesquisa intercalados com questionamentos que provoquem nas crianças o questionamento e a
reflexão, produções artísticas (desenhos) onde as crianças podem dar forma às suas concepções e
entendimentos, como um exercício de fixação, e atividade de reflexão com o intuito de mostrar
que brinquedos não tem gênero, não há brinquedo de menino ou brinquedo de menina, há
brinquedo de criança.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta pesquisa partimos do conceito de gênero em consonância com Louro (1997),
Zanette Felipe (2016) e Finco (2010) que o conceituam como sendo uma construção social.
Nesse contexto, meninos e meninas vão se moldando e adquirindo sua identidade dependendo do
lugar e da época em que vivem. Louro (1997) afirma que as relações sociais são atravessadas por
diferentes discursos, símbolos, representações e práticas. É dessa forma que os sujeitos vão se
construindo como masculinos ou femininos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas
disposições, suas formas de estarem no mundo. ―Assim, gênero tem sido cada vez mais usado
para referir-se a toda construção social relacionada à distinção e hierarquia masculino/feminino,
incluindo também aquelas construções que separam os corpos em machos e fêmeas, mas indo
muito além disso.‖ (CARVALHO, 2013, p. 92). Como afirma Joan Scott (1995), o gênero pode
ser compreendido como a organização social da diferença sexual.
Nesse contexto, a partir do livro ―Por que meninos têm pés grandes e meninas têm pés
pequenos?‖ (BRANCO, 2010), pretendemos realizar uma abordagem a baseada, principalmente
em reflexões, discutindo o porquê ―as meninas têm pés pequenos‖ (p.4) e se é mesmo ―[...] para
tropeçarem em qualquer buraquinho e serem paparicadas pelo papai‖ (p.4) ou se ―os meninos
têm pés grandes [...] para poderem chutar a bola com mais velocidade e fazer gol‖ (p.5) e a partir
de porquês como esses inferir como o livro propõe que tem meninas que fazem coisas de pés
grande e tem meninos que fazem coisas de pés pequenos (p. 10) e que não existe problema nisso.
Esperamos que a partir da intervenção as crianças não reproduzam o discurso
discriminatório estruturado pela sociedade, que invisibiliza grupos que fogem do padrão de
comportamentos determinados com base na rejeição das diferenças e das diferentes formas de
ser no mundo que não estão em consonância com os valores eurocêntricos: de ser branco,
cristão e heterossexual. Essa padronização, por sua vez, exclui a possibilidade da demarcação
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de diferenças e trata-se de um exercício de poder que dita aquilo que é aceito e o que não é.
A partir da leitura do livro ―Por que meninos têm pés grandes e meninas têm pés
pequenos?‖, de Sandra Branco (2010), procuramos discutir com as crianças um exercício de
abertura para a multiplicidade de vozes e criar a possibilidade de refletir sobre as diferenças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Com um trabalho pensado a partir de um contexto social vivido em um âmbito
nacional, dando ênfase ao vivido em âmbito municipal – com a possível aprovação da PL 86 –
temos visto como uma forma de resistência a realização deste trabalho, além de retratarmos a
importância de discutir sobre a diferenças na escola.
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INTRODUÇÃO
As políticas públicas de saúde no Brasil têm como eixo central a noção de integralidade, que
está compreendida como a relação de responsabilidade e compromisso entre as partes envolvidas na
prestação de um serviço voltado ao processo de cuidar, aí incluídos usuários e profissionais do
Sistema Único de Saúde (SUS). A produção do cuidado auxilia na construção de ações na saúde
pública, contemplando os princípios regidos pelo SUS da universalidade, equidade, acessibilidade,
humanização e participação social.
Nesta perspectiva, o projeto de extensão voltou-se às práticas de promoção de cuidado e
saúde, especificamente nas Unidades de Atenção Básica, consideradas ―portas de entrada‖ do SUS.
Considerando que essas unidades possibilitam o primeiro acesso da comunidade ao sistema de
saúde, ressalta-se a importância de um cuidado em saúde mental junto aos usuários, convidando-os
a tomarem posse de si no que se refere à expressão de angústias, insatisfações, dúvidas, temores,
prevenindo adoecimentos psíquicos e físicos, a partir de uma atenção integral e contextualizada.
À luz da psicologia política, que se preocupa com a urgência e a gravidade dos problemas
sociopolíticos enfrentados, os quais afetam, entre outras coisas, a saúde mental dos indivíduos
(MÁRTIN-BARRÓ, 2001), nos inclinamos para a promoção do cuidado junto a gestantes e
puérperas, levando em conta o contexto psicossocial de precariedade de assistência, especialmente
relacionada a essa fase de vida e ainda mais no contexto de pobreza, o que gera repercussões físicas,
psíquicas e sociais.
O projeto, imbuído de uma perspectiva política, visou também estimular em mulheres uma
atuação em prol do cuidado de si e de outras, superando expectativas relacionadas a fatores como
raça, cor, classe, credo e gênero. Inspiramo-nos em Scott (1989, p. 21), que defende: ―o gênero é
um elemento constitutivo de relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o
gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder‖. Sendo gênero e classe caminhos
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para compreensão das relações de poder, há que se considerar a ―mulher pobre‖ como duplamente
inferiorizada no contexto político-social contemporâneo. Daí a necessidade de empoderá-las, ou
seja, mobilizá-las e impulsioná-las para o ―seu crescimento, autonomia, melhora gradual e
progressiva de suas vidas (material e como seres humanos dotados de uma visão crítica da realidade
social)‖ (GOHN, 2004, p. 23). Em outras palavras, procurar, junto a elas, estratégias para superar
papéis instituídos, que as posicionam num lugar de subordinação e desvalorização.
Vale salientar que, ainda hoje, reverberam representações sociais acerca do feminino
diretamente ligado à maternidade, fomentando uma perspectiva de mulher que se realiza no
casamento e em sua capacidade de gerar e cuidar dos filhos. Nesse contexto, a maternidade é
naturalizada como um momento sublime em que a mulher, além de progenitora, torna-se
responsável pela manutenção do ideal materno, que implica em renúncias e no sentimento de prazer
frente ao cuidado com a prole. A ausência de um posicionamento crítico-reflexivo acerca dessa
idealização da maternidade promove uma aceitação e conformismo das responsabilidades e
expectativas que lhe são atribuídas, negando a possibilidade de outros modos de expressão, como a
tristeza, o medo, a angústia. Tal condição, por vezes, dificulta e impossibilita não só o acesso dessas
mulheres aos serviços de saúde, destinados a atenção e cuidado durante o período gravídicopuerperal, como também às informações básicas e, mais gravemente, à autonomia.
Partindo da compreensão de que a gestação, o parto, o nascimento e o puerpério são eventos
que possuem significativa carga afetiva, os quais promovem potencial para estimular a formação de
vínculos e provocar transformações pessoais, no que tange ao planejamento pessoal e qualidade de
vida (BRASIL, 2005), nossa proposta esteve em ofertar uma assistência psicossocial que incluiu a
transmissão de informações e grupos de apoio, sendo um espaço de promoção de saúde integral,
regida pela noção de que ―é dever dos serviços e profissionais de saúde acolher com dignidade a
mulher e o recém-nascido, enfocando-os como sujeitos de direitos‖ (BRASIL, 2005, p.9).

METODOLOGIA
Inicialmente foi realizado um contato com as equipes das unidades da Atenção Básica do
Município de Garanhuns, visando à oferta da atenção psicológica às mulheres no ciclo gravídicopuerperal e aos familiares que demandam a promoção do cuidado em saúde mental. Posteriormente,
com o auxílio dos agentes comunitários de saúde, realizou-se um mapeamento nas USF's Brasília I
e II para apontar a realidade da comunidade, visando o levantamento de demandas e disponibilidade
das participantes, em seguida, para a divulgação do projeto de nome fantasia ―Semear‖, foram feitas
visitas domiciliares como estratégia de acolhimento e cuidado psicossocial.
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As atividades do projeto Semear foram (e ainda estão sendo) realizadas em duas
modalidades: grupos informativos com duração de 2h, compostos por gestantes e puérperas, que
visam informar sobre temas voltados ao período gravídico-puerperal, e visitas domiciliares às
puérperas, junto a agentes comunitários de saúde, devido a dificuldades de deslocamento. Os
grupos, no entanto, passaram a incluir ao longo do projeto, além de informações, a proposta de
rodas de conversas, onde a troca de experiências possibilitou um lugar empático e de
empoderamento. Incluiu também a realização de minicursos com a presença de profissionais de
saúde. As reflexões coletivas giraram em torno de temas como: amamentação, sexualidade,
protagonismo, violência obstétrica, acolhimento a mães adolescentes, transformações do corpo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o momento foram realizadas 29 ações de apoio e acolhimento para grávidas e puérperas,
incluindo visitas domiciliares às mulheres que demonstraram maior fragilidade. Do total, foram
facilitados 11 grupos com gestantes, 4 com puérperas, 5 visitas domiciliares, 2 rodas de Terapia
Comunitária (BARRETO apud CARÍCIO, 2010), 1 ação na Escola Mário Matos, 1 ação no CRAS
Magano, e 5 momentos em que as extensionistas estavam presentes, mas as mulheres não quiseram
participar dos grupos.
A ausência de participação das gestantes nos encontros semanais denunciava que a falta de
articulação do projeto com a equipe da USF deveria ser analisada. Em uma reunião para
aperfeiçoamento do caminhar das atividades, foi possível perceber que alguns agentes comunitários
de saúde (ACS‘s) se sentiram desvalorizados e passaram a não contribuir com o projeto, o que
dificultava o alcance das ações. Assim, foi possível perceber que sem o nosso comprometimento e a
maleabilidade para constante revisão e redefinição de estratégias, bem como sem a valorização dos
agentes comunitários de saúde, compreendendo-os como ponte entre nós e a comunidade, chegar a
essas mulheres e ao contexto que estão inseridas tornariam as práticas do projeto limitadas. Ao
estreitar laços com os ACS‘s, profissionais de saúde e comunidade, compreendemos melhor a
realidade onde nos inserimos e implantamos um novo modelo, agregando as atividades já descritas.
Acatamos, também, o formato de cursos (por sugestão das ACS‘s), onde cada mês um tema
foi trabalhado (a exemplo da amamentação, das transformações do corpo, direitos das gestantes e
puérperas). Incluímos a presença de convidados, de acordo com o tema proposto.
Levando em conta a necessidade de ações voltadas para o cuidado com a equipe, ofertamos
rodas de terapia comunitária aos agentes comunitários de saúde - até o momento foi realizada uma
roda. Com o apoio dos agentes comunitários e da contribuição dos profissionais de saúde, está
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sendo promovido um atendimento de qualidade, respeitoso e de acolhimento aos direitos da mulher,
bebê e família, buscando a sintonia com os direitos que lhe são garantidos de acordo com as
estratégias do SUS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado que esta produção comunica resultados parciais, até o momento pudemos observar que
apesar de haver muitos trabalhos e campanhas voltados para gestantes e puérperas, a saúde pública
ainda carece de projetos que vejam os usuários de serviço como sujeitos e que trabalhem na via da
promoção de saúde. Em relação a este projeto, especificamente, percebemos em campo o que a
literatura aponta, haja vista que o trabalho foi melhor desenvolvido quando nos aproximamos dos
agentes de saúde e quando mudamos o formato dos encontros, nos aproximando dos desejos e das
necessidades das participantes. Desta forma, a prática extensionista além de trazer benefícios para
as USF‘s e para as gestantes e puérperas, tem proporcionado grandes aprendizados para as
estudantes que compõe a equipe.
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INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde mental como um estado de bem-estar
no qual cada indivíduo percebe seu próprio potencial, podendo lidar com o estresse normal da vida,
trabalhar de forma produtiva e frutífera e sendo capaz de fazer uma contribuição para a sua
comunidade. (WHO, 2014). Em pesquisa realizada em 14 países pela OMS concluiu-se que uma
grande parcela da população mundial acometida por transtornos mentais não recebe atendimento
adequado, esta parcela é ainda maior nos países em desenvolvimento. (WHO, 2004). Neste mesmo
estudo, atestou-se que a ansiedade é o transtorno mental mais comum no mundo com taxas variando
entre 2,4% a 18,2% da população, dependendo do país pesquisado. Estudos demonstram que os
transtornos mentais, principalmente a ansiedade, estão presentes em alunos de cursos superiores,
influenciando negativamente na condução do curso. (SURESH, 2016).
Assim, com o intuito em diminuir os sintomas de ansiedade em discentes do curso de
graduação e pós graduação da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns, foi construído o
projeto de grupo de apoio, tendo como finalidade identificar os sintomas ansiosos, estimular a troca
de saberes sobre a ansiedade, reconhecer os eventos ansiogênicos que ocorrem ao redor e construir
estratégias para lidar com a ansiedade.

METODOLOGIA
O projeto de extensão foi focado na promoção da saúde, especificamente da saúde mental.
Inicialmente, o projeto foi dividido em seis fases, sendo que algumas ocorreram simultaneamente e
outras estão em execução.
Assim, seguiram as seguintes fases: 1. Seleção dos colaboradores: onde foram selecionados
10 alunos da graduação do curso de psicologia, tendo como pré-requisito serem estudantes do 3º ao
7º período. 2. Treinamento dos membros executores do projeto. 3. Divulgação do grupo de apoio
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para a população alvo: alunos da graduação e pós-graduação dos cursos ofertados pela Universidade
de Pernambuco/Campus Garanhuns. Os discentes da instituição foram convidados através de
cartazes, convite em sala de aula e divulgação online, como: Facebook e Instagram. 4. Triagem da
população alvo: Os interessados em participar do grupo foram convidados a participar de uma
entrevista inicial, com o objetivo de recolher dados gerais e identificar sinais e sintomas de
ansiedade. Os critérios pensados para a seleção do público alvo foram: a) Estar matriculado em
curso de graduação ou pós-graduação na Universidade de Pernambuco; b) ser maior de 18 anos; c)
ter disponibilidade para participar dos grupos; d) na entrevista inicial apresentar sintomas ansiosos,
entretanto, devido a demanda, mudaram-se alguns critérios, abrindo a possibilidade de menores de
18 anos e acadêmicos de outras instituições. 5. Realização dos grupos: Os grupos foram conduzidos
por dois facilitadores (alunos de psicologia). Os grupos ocorrem semanalmente, divididos em 10
encontros de duração média de 1h 30min, sendo realizados no campus Garanhuns, em espaço
definido para esse fim, como: as salas de aula e a sala de grupo do Serviço de Atenção Psicológica SAP. Durantes os encontros estão sendo abordados e discutidos temas relacionados com a
ansiedade. 6. Avaliação dos grupos: utilizou-se questionários de medida de ansiedade antes do
início dos grupos e será utilizado ao final dos dez encontros, além de depoimentos individuais e o
grau de absenteísmo dos participantes dos grupos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o período de inscrições e entrevistas de triagem, foram selecionados no total 51
discentes, para participarem do grupo de apoio, sendo estes discentes distribuídos em 5 grupos, de
acordo com o horário de disponibilidade fornecido na triagem. Vale ressaltar que o quantitativo
total de selecionados inclui os participantes desistentes no decorrer do processo.
Os grupos se mantiveram efetivamente com 32 participantes, tendo uma média de 6,4
pessoas por grupo. Os cursos de graduação com as maiores participações são, respectivamente,
Psicologia com 50% dos participantes, o curso de Ciências Biológicas com 15,6%, Matemática com
9,3%, seguido por Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Computação com 6,2%, e
Licenciatura em História e Licenciatura em Geografia com 3,1% dos participantes, não havendo
nenhuma participação dos estudantes do curso de Medicina.
Como forma de norteamento do que seria discutido nos 10 encontros dos grupos de apoio,
os extensionistas juntamente com a supervisão da docente orientadora do projeto, organizaram um
roteiro de temas que corresponde ao acontecimento de cada encontro. Os temas foram selecionados
da seguinte forma: 1° Apresentação, 2° O que é ansiedade, 3° O que é estresse, 4° medo x
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ansiedade, 5° O modelo cognitivo da ansiedade, 6° Técnicas cognitivas, 7° Técnicas de
relaxamento, 8° e 9° temas em aberto para definir conforme a demanda de cada grupo e 10°
feedback.
Alguns teóricos foram utilizados para embasar os conteúdos que são discutidos nos grupos,
dentre eles, podemos elencar as contribuições dos estudos realizados por Clark e Beck (2012),
envolvendo a terapia cognitiva para os transtornos de ansiedade. Vale frisar que em paralelo aos
encontros dos grupos de apoio, há os encontros semanais com a supervisão, onde é possibilitada a
troca de vivências dos extensionistas, bem como as demandas que necessitam ser alteradas e
readaptadas.
Os grupos de apoio têm como enfoque a Psicoeducação acerca da ansiedade, e de acordo
com Colon e Vieta (2014), ela é uma ferramenta muito importante para auxiliar aos participantes a
melhorarem seus respectivos desfechos e administrarem seus medos, estigma e baixa autoestima, e
atualmente vem sido identificada por muitas diretrizes de tratamento. A Psicoeducação é
considerada uma intervenção-chave para o aumento da adesão ao tratamento e também no
progresso do desfecho em longo prazo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, a realização deste projeto proporcionou o apoio à saúde mental de estudantes de
graduação, pois os mesmos puderam levar para o seu dia-dia acadêmico e social os benefícios
adquiridos durante os encontros, tornando-se possíveis multiplicadores do bem estar mental. Assim,
para cumprir com a proposta inicial, de ajudar os universitários a lidarem melhor com os sintomas
de ansiedade, utilizou-se da Psicoeducação, um dos principais métodos de intervenção da Terapia
Cognitivo-Comportamental, abordagem cuja eficácia é comprovada cientificamente. Logo, o grupo
de apoio tornou-se um espaço não só de compartilhamento de histórias e sentimentos, como
também de aprendizado.
Em se tratando da demanda de participantes, percebeu-se uma grande procura por parte dos
estudantes, ressaltando a necessidade e a importância do apoio a saúde mental na Universidade,
onde a cobrança, a competitividade e o individualismo tornam-se habituais. Com isso, o GAPSA
estabeleceu-se enquanto um espaço propício ao acolhimento desses estudantes, promovendo saúde
mental no próprio contexto acadêmico. Enquanto executores do projeto, pode-se adquirir um vasto
conhecimento teórico acerca da ansiedade, como também aprender a trabalhar em grupo,
colocando em prática saberes construídos ao longo da formação acadêmica. Assim, a participação
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enquanto executores tornou-se extremamente produtiva, sendo possível experienciar teoria e
prática, contribuindo assim para a formação acadêmica e profissional.
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INTRODUÇÃO
A educação, na concepção moderna, é associada à perfeição e ao progresso, sendo o
caminho para eliminar as desigualdades sociais (Streck, 2009). Porém, a realidade dos estudantes de
escolas públicas, em zonas periféricas, é de tipicamente sofrer com a vulnerabilidade econômica, o
que pode afetar diretamente na autoestima e constituição de subjetividade. Junto a isso, estes alunos
estão em sua adolescência, fase que culturalmente determina a passagem da infância para adultez,
sendo característico conflitos acerca do eu (ABERASTURY, 1981).
Além disso, há o olhar socialmente estereotipado sobre esses jovens e o papel que se espera
que eles desempenhem, sendo considerados desviantes todos aqueles que não seguirem os padrões
de comportamentos esperados. Então, os alunos precisam seguir um modelo para poder serem
aceitos dentro dos grupos e, quando não conseguem ter sucesso nas atividades escolares, preferem
abrir mão da escola ou, por vezes, assumir um papel de alunos indisciplinados. O medo de errar e a
ridicularização por ―não saber‖ ou ―não saber fazer‖ tem papel preponderante no afastamento dos
alunos com ritmos diferenciados de aprendizagem.
A psicologia encontrou na resiliência uma possibilidade de atuar favorecendo o
enfrentamento de situação de vulnerabilidade. Neste sentido, a resiliência aqui é entendida como a
capacidade de recuperação, manutenção e superação de um comportamento frente as adversidades,
quando ameaçado por um fenômeno prejudicial ou estressante (FONTES e AZZI, 2012). Assim,
compreende-se o papel do erro como experiência para avaliar a resiliência dos alunos, diante dos
jogos de regras, que demandam processos intelectuais mais elaborados, como planejamento de
jogadas e tomadas de decisão.
Silva e Brenelli (2015) consideram os jogos de regra, assim como o lig4, excelentes para
aprimoramento de aptidões cognitivas, que ultrapassam o jogo e são levadas para outras situações
da vida. No jogo Lig4 (figura 1.1), que é disputado entre 2 oponentes ou grupos, o objetivo é ir
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adicionando as fichas até que um dos jogadores consiga posicionar quatro fichas de mesma cor
numa linha que pode ser na horizontal, na vertical ou na diagonal, mas, ao mesmo tempo, impedir
que o adversário consiga atingir este objetivo.

Figura 1.1: Lig4, versão Hasbro, disponível em:
<https://www.ludopedia.com.br/jogo/connect-four/imagens/73284>
O lig 4 propõe que o jogador disponha do que Feuestein (2014) nomeia de funções
cognitivas de entrada, de elaboração e de saída, que se referem às habilidades de atenção,
percepção, elaboração e projeção, que são adquiridas gradativamente.
A proposta de levar o lig 4 como jogo para otimização das capacidades cognitivas surgiu do
Núcleo de Estudo em Educação Cognitiva (NUEEC), e tinha como objetivo; aprimorar o
desenvolvimento cognitivo dos alunos a partir de jogos. Além disso, objetivava-se analisar as
funções executivas, mapear o estado de comprometimento intelectual, para assim, estabelecer
estratégia de oficinas que resultassem em benefícios.

RELATO DE EXPERIENCIA
No dia nove de junho, em atividade pelo Núcleo de Estudos em Educação Cognitiva
(NUEEC), foi utilizado o jogo Lig 4 em uma turma de 6º ano, do ensino fundamental em uma
escola municipal na cidade de Garanhuns. O objetivo inicial era observar o desempenho das
funções executivas dos adolescentes ao longo das jogadas, estimulando que eles fizessem uma
meta-análise e levantassem estratégias. Além disso, na roda de conversa, levá-los a fazer
transcendência, ou seja, pensarem se os sentimentos e as formas de agir durante o jogo se
assemelhava ao comportamento em outras situações.
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Ao aplicar o jogo lig 4 foi solicitado que a turma, com cerca de 14 alunos, se dividisse em 2
grandes times. Observou-se que a maioria deles se agrupou por critérios de afinidade e sexo. Foram
explicadas as instruções, ao iniciar o jogo, em um grande tabuleiro montado no centro da sala;
notou-se que um dos grupos (receberá o nome grupo1) se articulou e planejou jogadas, enquanto o
outro (grupo2) não elaborou um plano de partida.
No decorrer da atividade, constatou-se que na primeira tentativa malsucedida de vitória a
maior parte dos alunos desistiram de participar do restante do jogo, ignorando todo o aprendizado
adquirido com a experiência do erro. Também foi observado que alguns estudantes que venceram
nas partidas iniciais se sentiram mais provocados a permanecer no jogo e buscar novas estratégias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final do jogo, apenas cerca de 21% (3 alunos) da turma, estavam participando do jogo.
Isso evidencia que com o passar das rodadas, as equipes perdiam integrantes devido as suas
derrotas, apesar de não ser focalizada, nem atribuída a apenas um aluno, muitos sentiam-se
responsabilizados pela derrota do grupo, decidindo afastar-se.
Em todos os estudantes, os fatores vulnerabilidade econômica e fragilidade emocional,
considerados como potenciais para dificuldade de resiliência, foram considerados comprometidos,
por meio de análise observacional. Constatou-se ainda falta de desenvolvimento das funções
executivas e dificuldade de lidar com o erro, levando a desistência de atividades, fora da escola, por
medo de julgamentos e repressão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se então a baixa capacidade de resiliência dos participantes ao experimentarem os
desafios cognitivos no jogo lig 4. Os adolescentes inclusos neste grupo possuem algumas
especificidades em comum, como vulnerabilidade econômica e social, além de residirem em áreas
com histórico de criminalidade elevado. Contudo, estes fatores não podem ser considerados como
determinantes ou universais, visto que, eles correspondem à maioria dos alunos da turma que
participaram do jogo.
Portanto, para se mapear os aspectos que predispõem esse baixo índice de resiliência, seria
necessário realizar uma pesquisa sobre as habilidades sociais do grupo de alunos. É preciso pensar
também em como esse fato pode revelar prejuízos não só para educação desses jovens, mas para
toda sua vida, em que será preciso superar desafios, lidar com erros e adaptar-se às adversidades.
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INTRODUÇÃO
Partindo do pressuposto de que faz-se necessário um olhar crítico sobre a prática
psicológica, de modo a lançar possibilidades de modalidades de intervenção que questionem e
criem rupturas com um modelo tradicional, pensamento este que foi desperto a partir de
inquietações e de pedidos advindos da comunidade garanhuense, aliado ainda as experiências de
atendimentos espontâneos em locais públicos proporcionados pelo Projeto Colmeia/SESC Garanhuns e o Conselho Regional de Psicologia (CRP 02 – Subsede Agreste Meridional), surgiu
esta proposta de experienciar uma ação clínica no viver cotidiano.
Santos (2016) chama atenção para a necessidade de uma atitude de ―desencastelar-se‖ e ir às
ruas. Para a referida autora, a ação clínica no viver cotidiano pode ser entendida como um modo
singular do profissional de Psicologia intervir, atentando as demandas que aparecem no dia a dia,
nos espaços coletivamente habitados. Através disso faz-se possível pôr-se em andança com outros,
aqui a rua torna-se uma est(a)ção onde se tecem histórias através da contação da experiência. Ideia
reforçada para a autora quando aponta que ―ao andar se faz caminho‖ – uma arru(a)ção (Santos,
2016).
O modo contemporâneo de viver é desenfreado e frequentemente coloca em segundo plano
o espaço e tempo dedicados a um momento de conversa/escuta com-os-outros, com isto a narrativa
de experiências tem sido cada vez mais esquecida. Este projeto, num canto... con-verso, chama para
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uma conversação presencial, como um convite ao cuidar de si, ao cuidar de ser. Podendo haver
encontro entre alunos e integrantes de diferentes comunidades, tendo como ―mote‖ experiências,
arte, cultura, esporte, entrelaçados. Se mostrando, portanto, como possibilidade de contribuir no
acolhimento de demandas em distintos contextos, e, de outro, para ampliar campos de intervenção
para estudantes do curso de Psicologia da UPE.
A importância do diálogo entre Universidade e sociedade é destacada, sendo privilegiada a
produção de conhecimento relacionado a realidade social. Por esta dialogicidade há uma articulação
entre teoria, prática, experiência de ser-psicólogo, demandas sociais e com um fazer ético-político.
Objetivando criar espaços de conversação, visando unir arte, cultura, esporte como um
convite ao cuidar de si, ao cuidar de ser-com-os-outros, este trabalho visou levantar contextos em
que o projeto pudesse ser realizado; Aliar a formação e a pesquisa à uma ação clínica no viver
cotidiano; Propor uma prática psicológica que articule arte, cultura, esporte e o modo como o
cliente vive o seu próprio cuidar; Assim como articular as conversações com temáticas que estejam
sendo vivenciadas pelas diferentes comunidades, a partir de algumas perspectivas da Psicologia.

METODOLOGIA
A proposta central deste projeto se volta a questionar o modelo de prática psicológica
tradicional, com o intuito de ampliar espaços e modalidades de intervenção para uma ação clínica
no viver cotidiano. O que permite uma abertura para outros modos de atenção psicológica em
espaços coletivamente habitados, aproximando a universidade da realidade social. Para tanto,
realizou-se como proposta metodológica algumas atividades, estas que estão apresentadas nos
parágrafos seguintes.
Houve levantamento da literatura acerca das temáticas que envolvem a viabilização do
projeto. A articulação dos conhecimentos e aprofundamento teórico-metodológico foram discutidos
e refletidos através da participação em grupo de estudo. Aqui se buscou por materiais relacionados a
escuta e ação clínica, prática psicológica, narrativa, experiência, formação do psicólogo, cuidado,
arte, cultura, esporte e Psicologia. A seguir, os próprios membros do grupo realizaram articulações
com as comunidades, organizações e espaços públicos dos contextos presentes no município de
Garanhuns/PE viáveis a proposta apresentada. Contando também com as visitas a alguns espaços,
onde se objetivou o levantamento da arte, cultura e esportes presentes nestes contextos.
Esse contato se deu de modo a seguir os pressupostos da Cartografia clínica, esta que
segundo Andrade, Morato e Schmidt (2007), ―[...] cumpre uma dupla função: detectar a paisagem,
seus acidentes, suas mutações e, ao mesmo tempo, criar vias de passagem através delas. Sua missão
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é criar língua para os movimentos, dando-lhes condições de passagem e efetuação‖ (p. 198). Desse
modo, ao cartografar há uma intersecção entre intervenção e pesquisa, pois ―O conhecimento é
construído a partir da ação com o outro‖ (p.198).
Foi utilizada ainda a elaboração de diários de bordo como forma de registro cientificamente
válido. Segundo Biselli e Barreto (2013, p.246, aspas das autoras), ‗Diários de Bordo‘ são
narrativas em forma de escrita, feitas por protagonista, a próprio punho, disposto a compartilhar
uma experiência‖. Sendo então uma narrativa de experiências que possibilita a comunicação do
modo como o outro e o contexto situacional se revelaram para o narrador.
Ao término da cartografia, temos o desafio de criar e viabilizar uma proposta para a
implantação de uma prática psicológica nos espaços sinalizados pela cartografia em articulação com
a arte, a cultura, o esporte e o modo como o cliente vive o seu próprio cuidar no viver cotidiano de
modo a se articular com o projeto de pesquisa que se volta a mesma temática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Aun e Morato (2009, p.123), ―cartografar é dar voz, aquela que parte da
reflexividade de nosso olhar com muitos outros.‖. Nessa direção, propomos anunciar as vozes
escutadas enquanto percorríamos alguns espaços coletivamente habitados com osso olhar e atitude
de cartógrafas clínicas. Em nossas andanças tivemos contato com diferentes contextos da cidade de
Garanhuns que nos proporcionaram a reflexão a respeito da práxis clínica, entre eles, o Parque
Euclides Dourado, que nos chamou atenção por seu vasto público, dispondo de recursos como
quadras e campos esportivos que fomentam a presença de artistas, atletas e atividades de cunho
cultural, no qual pudemos acompanhar cartograficamente grupos de capoeira, basquete,
futebol/futsal, música, skate, bike e slackline. Através das cartografias clínicas tivemos contato com
a dimensão do caráter terapêutico que o próprio local apresenta, não havendo um pedido por uma
intervenção psicológica, ou demanda explícita por parte do público que frequenta.
Em um segundo momento o foco se voltou ao Projeto Batuque - este que se volta suas
atividades ao social, e foi criado para atender jovens em conflito com a lei, em situação de
vulnerabilidade; Aos artistas de rua, mais especificamente malabares, que fazem apresentações
artísticas geralmente nos semáforos. Esses grupos revelaram um pedido por parte dos próprios
membros, solicitando nossa presença, pois o cotidiano vivido provoca ressonâncias que demandam
uma escuta clínica de psicólogos, estando, portanto, dispostos a participar das ações propostas, o
que parece estar em consonância com nosso objetivo. Aqui pode-se pensar em uma atitude clínica
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como cuidado aliada a escuta em ação, que segundo Santos (2016), diz de um modo de acompanhar
o outro na própria acontecência do dia a dia.
Nossa compreensão é construída em diálogo com os participantes do grupos cartografados ,
através das suas narrativas é possível criar outro sentido e os possíveis caminhos de intervenção
(SANTOS, 2016.). Através do caminhar cartográfico compreendemos que existem caminhos
possíveis para uma ação clínica, nestes espaços de lazer/trabalho. Diante disso, continuaremos a
cartografia clínica nestes dois últimos grupos, em direção ao acontecer, uma ação clínica
desencastelada e presente no cotidiano dos participantes tanto do Projeto Batuque, quanto dos
artistas de rua que trabalham e divertem com malabares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Em se tratando de um projeto que está em andamento, podemos apontar que se faz
necessária a continuação do caminhar cartográfico de modo a permitir um diálogo que construa
junto aos membros do Batuque e dos artistas de rua o melhor modo de estar-com-os-outros levando
a Psicologia para além do modelo tradicional consultorial, lhe proporcionando um caráter
desencastelado e condizente a realidade dos que dispõe de sua atenção, enfocando no que foi
desvelado como demanda, para uma ação clínica no viver cotidiano.
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INTRODUÇÃO
A imagem corporal é um complexo fenômeno humano que está intrinsecamente relacionado
com conceito que o sujeito produz de si próprio, e que carrega concepções que são determinadas
culturalmente e socialmente. ―nossa imagem corporal só adquire suas possibilidades e existência
porque nosso corpo não é isolado. Um corpo é, necessariamente, um corpo entre corpos. Precisamos
ter outros à nossa volta‖ (SCHILDE, 1999, p. 311). E são as determinações da sociedade que trazem
grandes influências para esse corpo que está em constantes mudanças, que é moldado e muitas
vezes criticado por tais construções.
O corpo do adolescente vivido no contexto espácio-temporal escolar, onde as
experiências vivenciadas em torno da imagem de si sob influência das interações
estabelecidas com professores e colegas são realçadas como responsáveis por
determinadas alterações no plano psicossocial e afetivo que influenciam a
construção da identidade corporal como elemento essencial da formação da
identidade psicossocial (PORTO, 2003, p. 228).

Nesse contexto, o papel do ambiente escolar é fundamental na constituição e idealização da
identidade que o sujeito faz de si próprio. Sendo a escola um dos construtos sociais com maior
responsabilidade sobre essa propagação de estereótipos acerca do corpo, interferindo diretamente na
formação da subjetividade. As diversas transformações que ocorrem nesse ambiente, através das
interações compartilhadas, têm como ideal principal uma composição da identidade do sujeito,
junto ao outro em constante troca.
É na escola que se inicia o jogo de poderes, de forças e de conflitos. Este ambiente
e este espaço físico constituem-se para os(as) adolescentes como lugares de
sociabilidades, onde o encontro e a identificação com os seus pares se constituem
como muito importante para a construção da sua identidade (PORTO, 2003,
p,228).
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Uma vez que, a busca por uma imagem corporal adequada diante aos anseios estereotipados
do corpo, é um dos fenômenos mais presente na sociedade atual, torna-se necessário desenvolver
trabalhos que busquem discutir a autoconstrução da imagem corporal e sua implicação na
constituição da identidade do sujeito, e como a institucionalização do ―corpo perfeito‖ pode
acarretar sofrimento e interferir no modo de subjetivação do sujeito tido como ―desviante‖. Sendo
assim, se torna evidente a significância desse projeto, a partir da interdisciplinaridade entre os
olhares da pedagogia e da psicologia.
O presente trabalho tem como objetivo geral, trabalhar as identificações corporais do sujeito
no contexto escolar, junto aos estudantes da educação básica de uma escola de Garanhuns – PE. E
como objetivos específicos: analisar formas de promover a consciência do corpo na formação dos
alunos; viabilizar maneiras de articular as diferenças proporcionando ensinamentos; e, refletir sob
como se dá as construções sociais relacionadas aos ideais de corpo.

METODOLOGIA
No intuito de fornecer melhorias para crianças acerca de noções sobre os padrões de beleza,
esse trabalho, de cunho qualitativo, está sendo desenvolvido para atuação em campo em
determinada escola pública com alunos a partir de 8 anos, executando oficinas, num total de três
encontros, trabalhando das mais variadas formas, como contações de história e dinâmicas, questões
que envolvam, especificamente, pessoas gordas.
O roteiro definido para atuação em campo constitui-se em dinâmicas de apresentação,
quebra-gelo, contação da história infantil Laís, a fofinha, de Walcyr Carrasco, trabalho manual com
argila, entre outros. A escolha do tema deu-se pela necessidade da explanação de conhecimento
sobre o corpo do gordo, aprendendo a respeitar as diferenças, e não a exclui-las.
Muitas são as formas de representação do ser gordo, e também são comuns
as produções que explicitamente visam ensinar a lidar com essa diferença,
que, na maioria dos casos, é vista mais como algo a ser banido do que como
uma diferença a ser respeitada, tolerada ou compreendida (HESSEL, et al.,
2012, p. 265).

O livro Laís, a fofinha (CARRASCO, 2011) gira em torno da protagonista, Laís, e sobre os
seus desafios diários ao conviver com o bullying cometido por companheiras de sala, que insistiam
em humilhar e destratar a Laís por seu sobrepeso. Mesmo com tais problemas, a menina se
mantinha em silêncio e não falava com ninguém sobre a gravidade das situações que a
circundavam. Os pais notavam um comportamento estranho e de baixo auto estima na filha, mas se
satisfaziam com as respostas vagas e esquivas. Apesar de todo esse caos, Laís sonhava em ser atriz
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de TV, e com o anúncio de um teste de elenco, o desejo pelo sonho aumentou. A insegurança, o
preconceito e a fragilidade adquirida por ela quase a fizeram desistir de tentar o teste, mas com a
ajuda de uma tia, Laís agarrou seu sonho, foi selecionada para o papel, e seguiu firme com uma
carreira de atriz bem-sucedida, vencendo os desafios impostos pela sociedade e por ela mesma.
É notável também a auto percepção do seu próprio corpo como passo fundamental num
processo de auto aceitação do gordo (TELES, et al, 2015, p.507), levando em consideração os autos
níveis de bullying que estes enfrentam com frequência no meio escolar. (LEVANDOWSKY, et al,
2013, p. 203).
Assim, por meio dessas oficinas que terão como principal mote a história de Laís, A fofinha
(CARRASCO,2011), espera-se que os alunos adquiram maior consciência do dever de respeito ao
outro, aprendendo a conviver com as diferenças e aceitando o outro como igual. Todo o material
adquirido por meio da observação será levado para análise e estudado para construção final deste
artigo e estudos futuros acerca de.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente trabalho ainda se encontra em andamento, assim nos impossibilitando de apresentar
resultados e discussões sobre o mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
A forma como a sociedade contemporânea vem agindo sobre os padrões de beleza que são
expostos socialmente e culturalmente, é preocupante, sempre associando o ser magro com ser
―belo‖ e o ser gordo é tido como ―feio‖ ou ―desviante‖. Diante dessa padronização de corpos as
demandas por inclusão se tornam parte desse processo, que tem implicações direta na construção
subjetiva do sujeito e que traz como consequência o sofrimento psíquico e físico. ―A idealização do
corpo jovem viria, assim, regulando as relações entre os jovens, qualificando, ordenando e
excluindo aqueles que não se encaixam nos moldes da beleza‖ (GARRITANO, 2008). O sujeito
começa a reconhecer sua condição como desviante a partir do olhar das pessoas para com ele.
Desde cedo as crianças são incentivadas a ser ―normais‖ e a se encaixar dentro de um padrão
predeterminado, e essa necessidade de se enquadrar em algo se dá diante da influência que o
discurso propagado pelos meios midiáticos prega.
Nesse sentido, a escola pode fornecer uma grande contribuição apresentando novas
oportunidades aos alunos, de inclusão das diferenças e de desenvolver pensamento críticos sobre o
tema, no entanto acaba por ser responsável em propagar o mesmo discurso já difundido pelos meios
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de comunicação. Diante disso, se torna evidente a importância de se discutir temas como o
apresentado nesse texto, nos âmbitos escolares.
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Palavras-Chave: Saúde mental, Reforma psiquiátrica, Leitos integrais, Desinstitucionalização.

INTRODUÇÃO
As estratégias para o planejamento em saúde mental têm algumas características que
devemos considerar que dizem respeito à natureza do saber e da instituição psiquiátrica, ao conceito
de desinstitucionalização e a discussão sobre a invenção de novas tecnologias de cuidado. ―Quando
se está falando em estratégias para o planejamento em saúde mental é imprescindível refletir sobre a
natureza e sobre o processo de constituição histórica do saber psiquiátrico e de sua relação com a
instituição asilar‖ (AMARANTE, 2011).
A Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco vem dialogando com os diversos pontos de
atenção a saúde existente na rede, com o objetivo de intensificar/induzir a ampliação da assistência
em saúde mental, com foco no processo de desinstitucionalização em conformidade com a Política
Nacional de Saúde Mental garantindo a oferta qualificada e diversificada de cuidado as pessoas em
sofrimento psíquico e com necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas.
A implantação dos Leitos de Atenção Integral de Saúde Mental em Hospital Geral, em
conformidade com a portaria GM/MS nº 148 de 31 de janeiro de 2012 é indicada para reforçar o
atendimento a crise em saúde mental no território em articulação aos demais pontos de atenção
psicossocial existentes garantindo o cuidado integral as pessoas em sofrimento psíquico/transtorno
mental ou com necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. O
Hospital Regional Dom Moura – HRDM é instituição pública hospitalar que atende por demanda
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espontânea e referenciada de pessoas oriundas do município de Garanhuns e de mais 20 municípios
circunvizinhos, que compõe a V Região de Saúde do Estado.
As resoluções CIR/ V GERES -Gerência Regional de Saúde/PE- nº 142/2014 e da CIB/PE
nº2742/2015 atribuem aos hospitais gerais à qualificação de receber os leitos integrais, estão
implantadas dentro da política de humanização em saúde do Ministério de Saúde em todo território
brasileiro. Vale ressaltar que, a política nacional de humanização (PNH) foi instaurada em 2004
com o intuito de potencializar a visão de universalização, equidade e integralidade no atendimento
em saúde, evidenciando o cuidado com a saúde do sujeito, que é proposto no artigo 196° da
Constituição Federal que sustenta a defesa da vida através da saúde, haja visto que, a saúde mental
também está inclusa nesse direito presente no artigo 196º como um cuidado integral, com igualdade
e humanização (BRUSCATO, 2012).
O princípio que o presente programa se propõe é trabalhar a humanização como forma de
esclarecimento e modo existencial de acolhimento aos usuários e familiares de sujeitos com
sofrimento. O acolhimento, tratamento dos usuários e familiares é importante para consolidar o de
bem-estar social, comportando o que vem a ser a cidadania no seu aspecto político, social e
econômico.

METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido em dois momentos: Inicialmente, foi feito um planejamento de
encontros para uma capacitação dos graduandos junto aos residentes do HRDM; no segundo
momento, os estudantes de psicologia, realizaram uma ação de acolhimento e escuta aos usuários,
familiares e profissionais do HRDM. A partir disso, os graduandos escreveram narrativas a respeito
de suas afetações na experiência com o projeto de extensão e com o método fenomenológico de
Amadeo Giorgi foi feito uma análise de todas as narrativas buscando discriminar as unidades de
sentido comum a todos os relatos. Foram discriminadas as unidades de sentido: integração do
conhecimento, afetações, demandas do serviço, dificuldades e formação em psicologia;
posteriormente expressaram-se os conteúdos respectivos as unidades de sentido encontradas em
linguagem psicológica em uma narrativa geral.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudantes expressaram a importância da integração do conhecimento obtido dentro da
academia com a experiência de estar em um dispositivo de saúde como agente de cuidado, o que
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possibilitou uma mudança na percepção, construída de maneira fragmentada, dos discentes,
decorrente do método de ensino tradicional ainda vigente na universidade. O que de fato ocorreu
com as pesquisas realizadas sobre os temas e os diálogos com os residentes e profissionais do
serviço e que também possibilitou aos estudantes um olhar mais próximo das questões que
atravessam o funcionamento do serviço de saúde.
O contato com algumas dessas mesmas questões, na prática supervisionada, trouxe afetações,
de modo que, os estudantes se sentiram inseguros e receosos diante à iminência da atuação de
escuta e acolhimento nos corredores e nas salas de emergência do HRDM. Também se sentindo
ansiosos, sentimento esse decorrente do pensamento de estarem despreparados para realizar o
acolhimento e fazer a escuta daqueles que estavam nos leitos ou dos que transitavam no hospital.

O que não impediu que os graduandos percebessem as demandas do serviço, como ausência
de escuta por parte dos pacientes e de seus acompanhantes, e que também pôde ser identificado
entre os funcionários da organização, compreendida na falta de entendimento e de comunicação na
execução de procedimentos de suas funções. Os funcionários também demonstraram o
desconhecimento com relação ao processo da luta antimanicomial.
No que tange, ao desenvolvimento do projeto de extensão houveram problemas relacionados
à sua continuidade que geraram dificuldades de planejamento das atividades devido a um período
de greve na UPE e a conciliação de horários, inclusive, inicialmente tentou-se integrar as atividades
em conjunto com os estudantes do curso de Medicina, o que não possível. Embora esses
acontecimentos tenham desanimado inicialmente, a inquietação por parte dos graduandos de
Psicologia que demandava mais atuações práticas que possibilitasse o reconhecimento do fazer
profissional dessa área, moveu o projeto. Dessa maneira, a extensão complementou a formação em
psicologia do estudante por estreitar laços com os profissionais do serviço de saúde e por tê-lo
colocado em contato com metodologias ativa de aprendizagem, além de dar a oportunidade da
vivência da prática no HRDM, supervisionada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o processo extensionista, ficou claro que a graduação tem seus entraves que
exigem práticas externas à sala de aula para contemplar as necessidades da formação, práticas essas
que proporcionam aos alunos experiências de trabalho em grupo, de se colocar à disposição dos
usuários do serviço, além de incrementar o conhecimento específico da área.Vale ressaltar que as
ações acolhedoras são vistas pelos usuários como uma atitude no serviço que faz toda a diferença,
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precisando assim ser amplamente difundida em todos os setores da saúde pública. Cabe assim dizer
que é necessário maior investimento acadêmico nesse âmbito acolhedor no serviço à saúde, sendo
um benefício tanto para estudantes que perpetuaram as ações, como para os usuários que se sentem
tratados com mais dignidade.
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INTRODUÇÃO
A partir do projeto de extensão intitulado ―Os ―is‖ da Saúde Mental através do Cinema:
Intervenção, Interferência, Interlocuções em Garanhuns‖, o Núcleo de Cartografias da
Subjetividade - Nucas realizou três intervenções no âmbito da rua, da universidade e de um evento
institucional. Diante disso, foram traçados os respectivos mapas das intervenções, tendo a
perspectiva ético-estético-política como inspiração para as ações extensionistas apoiadas no uso de
imagens,performances,músicaseconferências.
A presente proposta busca apresentar o terceiro mapa traçado que coloca em evidência o I
Encontro do Nucas/UPE, realizado em parceria com a Secretaria de Cultura (Secult) de Garanhuns,
tendo como disparador o título ―Cozinhando a nós e aos outros‖. Esse evento emergiu das
discussões realizadas semanalmente nas reuniões da extensão, culminando numa proposta que
provocasse alunos, professores, universidade, artistas e atores sociais diversos num movimento de
autoria de pensamento e criação, tomando como referência autores como Deleuze e Guattari (1972;
1995), Foucault (1977) e Suely Rolnik (1988; 1989). O cozinhar, enquanto ato de
transformação/criação engendrado sempre pela mistura dos elementos, remete ao cuidado de si e do
outro. A partir desse disparador, o evento proporcionou um momento de paragem em meio às
demais ações extensionistas marcadas pela itinerância. Como nos alerta Rolnik (1988), o
contemporâneo nos lança na instabilidade de ―fluxos variáveis sem totalização possível em
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territórios demarcáveis, sem fronteiras estáveis, em constantes rearranjos.‖ (p.01). Nesse contexto, o
ideal de uma identidade fixa se desfaz pela multiplicidade de modos possíveis de existência, cuja
realidade se recompõe a todo momento no fluxo contínuo dos acontecimentos. Diante disso,
importa pensar com o corpo num mundo que se faz corpo na efervescência do pensamento. É daí
que a ―subjetividade antropofágica‖ se põe em cena, arrancada que é do solo, a todo tempo,
flutuante frente às conexões mutáveis do desejo, tomando ainda a discussão de Rolnik, ―sem nome
ou endereço fixo, sem identidade: modulações metamorfoseantes num processo sem fim, que se
administradiaadia,incansavelmente.‖(p.01).
Diante disso, o terceiro mapa traçado na linha da extensão enquanto território existencial
promovido pelos encontros, engendrou a profunda conexão entre saberes e sabores, a partir do
encontro com diversos convidados que se propuseram adentrar na composição dos ―is‖ possíveis da
vida, subvertendo a dita Saúde Mental, com letras maiúsculas, da sua qualidade de conceito para
suacondiçãodemapaedevirnomundoecomomundo.

METODOLOGIA

Buscamos como referência metodológica o conceito de cartografia de Deleuze e Guattari
(1995). O método cartográfico propõe novos modos para a produção de conhecimento no campo
das humanidades, respeitando o caráter múltiplo e processual das manifestações subjetivas. O
NUCAS, grupo voltado para a inovação de saberes e práticas no campo da subjetividade, entende
que a cartografia aliançada ao paradigma estético proposto por Guattari (1992), tem grande
contribuição a oferecer para a composição de novas alternativas de atuação psicológica nos mais
diferentescontextos.
O I Encontro do Nucas aconteceu fora dos muros da faculdade, no centro cultural da cidade,
onde antigamente funcionava a estação ferroviária, aspecto que nos remete justamente ao encontro e
fluxo de pessoas. O evento apostou no caráter múltiplo do pensamento quando, na constituição de
sua programação, convidou artistas em diversas linguagens, além de professores e profissionais em
diversas áreas, tais como, Cinema, Filosofia, Psicologia, Literatura, Sociologia e Design a fim de
suscitar a mistura e a criação de possibilidades entre a Universidade e a vida em seus diversos
territórios. Nessa perspectiva, acreditamos que a cartografia junto ao I evento do Nucas, provocou
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uma abertura que contribuiu para a desterritorialização de nossas visões enraizadas (Deleuze;
Guattari, 1995), colocando fluxos e movimentos para fora, fazendo criar novos acontecimentos e
superfícies geradoras de ethos onde existam possibilidades de novos cuidados e apreensões do
contemporâneo e seus desdobramentos. A presente proposta, busca estabelecer um espaço de
interlocução a partir da narrativa dos alunos-extensionistas acerca do evento, através da
comunicação oral, da exposição de conceitos de referência para o argumento, bem como exibição
deumreleaseefotografiassobreoquefoiaexperiênciaesuasreverberações.
RESULTADOSEDISCUSSÃO
Aliança apontando o devir. Essa é a perspectiva lançada por Deleuze e Guattari (1995) na
introdução dos Mil Platôs: ―A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A
árvore impõe o verbo ‗ser‘, mas o rizoma tem como tecido a conjunção ‗e...e...e…‘. Há nesta
conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser.‖ (p. 48). O I Encontro do Nucas,
cuja abertura foi produzida pela extensão universitária, surgiu do fluxo de encontros não prédatados e de alianças desejantes entre seus alunos e coordenadores, direção da UPE/Campus
Garanhuns, Secult de Garanhuns, artistas locais, bem como convidados que se fizeram ilustres pela
disponibilidade em se desterritorializarem dos seus lugares geográficos habituais para nos
provocarem via desteritorialização do pensamento nas diversas linhas temáticas que o
―Cozinhando...‖ nos permitiu traçar. O encontro provocou reflexão, inquietação, vivências e
transformações para além da ordem racional, lançando mão da exibição de filmes, mesas redondas e
conferências, trazendo a tona diversos temas, além de performances de artistas da cidade de
Garanhuns. Ao longo dos dois dias de reunião, um entendimento aflorou em nós, alunosextensionistas e professores: mais do que a reprodução de discursos de verdade sobre O Sujeito,
categoria cara à Psicologia, o evento era sobre a vida, sobre a criação de saberes e sabores e a
transformação de si e dos outros, numa implicação ética que marca decisivamente nossa formação.
Tudo isso através das trocas e fluxos que aconteceram entre pessoas de diversas ―naturezas‖
acadêmicas e profissionais. O legado da extensão, nesse sentido, foi contemplado, qual seja,
aproximar a formação acadêmica dos modos de vida e, nesse sentido, o ―Cozinhando…‖ se fez
enquantoacontecimentoparaalémdeumameraformalidadeuniversitária.
CONSIDERAÇÕESFINAIS
Ao tomar como inspiração a obra de Deleuze e Guattari (1995), o I Encontro do Nucas nos
fez criar um mapa marcado por saberes e sabores cuja potência se desdobra em fazeres. Cozinhar a
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nós e aos outros nos convocou à alquimia das sensibilidades que nos colocou em movimento
enquanto máquinas desejantes. Fez isso em consonância com a proposição ensejada pelo Projeto de
Extensão que agregou as ações do Nucas durante alguns meses. Pensar os ―is‖ da Saúde Mental
através do cinema se pôs enquanto disparador do olhar que reverbera no corpo e na ação,
implicando a todos e a cada um de nós enquanto singularidades, cuja responsabilidade ética nos
convoca a pensar a formação acadêmica em sua qualidade de produção de conhecimento, nunca de
reprodução do mesmo. Afinal, ―um mapa tem múltiplas entradas contrariamente ao decalque que
volta sempre ao mesmo‖. (p. 30). Assim, o evento contemplou os objetivos do grupo de extensão ao
promover um espaço de encontro com autores, e não se prender a reprodução da teoria destes, mas
permitir a reflexão e articulação com os modos de vida e subjetividades, desse modo, o evento o 3º
mapa traçado pela extensão que nos convida a pensar nossa responsabilidade ética e política diante
do mundo em que vivemos e como nós nos misturamos e inventamos os nossos modos e estratégias
deliberdadeedesingularização.
ÓRGÃODEFOMENTO
Pró-ReitoriadeExtensão-PROEC/UPE(EditalPIAEXTNº01/2017)
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por finalidade explanar sobre um programa de extensão
universitária que está sendo desenvolvido em Comunidades Quilombolas do município de
Garanhuns/PE, sendo elas Castainho e Estivas. Tem por objetivo geral fomentar a construção dos
saberes integrados entre diversos campos do conhecimento acadêmico e popular, visando voltar um
olhar para os modos de promoção à saúde daquela população, mas não deixando de lado a
necessidade de fomentar uma discussão acerca da identidade das raízes dos quilombolas na qual é a
sua verdadeira história, para que a população tenha essa experiência de conscientização de sua
própria identidade.
O programa surgiu a partir de uma notada necessidade de se realizar estudos acerca do
conhecimento das práticas tradicionais desenvolvidas pelas comunidades quilombolas, buscando
assim desenvolver um trabalho junto à comunidade baseado numa metodologia de Educação
Popular em Saúde. Logo, é possibilitado compreender qual o significado de saúde para aquela
população, que tipos de plantas medicinais eles fazem uso, assim como evidenciar outras práticas
tradicionais em saúde presentes nessas comunidades, para deste modo desenvolver ações em saúde
possíveis e compatíveis com as necessidades daquele povo.
É composto por docentes e discentes dos cursos de Psicologia, Medicina, História e Ciências
Biológicas, e por integrar ensino e saúde dentro da comunidade possibilita aos extensionistas uma
maior aproximação com a prática profissional. Cada curso direcionará seu olhar de acordo com seu
modo de ação prática, estando o curso de Psicologia voltado a identificar espaços possíveis de ação
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clínica, a partir da Cartografia Clínica, que possibilite uma implantação de uma atenção psicológica
naquelas comunidades. Já o curso de Medicina encontra-se no papel do estudo das formas
tradicionais de atenção e cuidado em saúde das comunidades, buscando maneiras de promover
aceitação e difusão do conhecimento popular entre o próprio povo, mantendo assim tal patrimônio
vivo e ativo entre essas populações. O curso de História se voltará para as questões que atravessam
o processo histórico das comunidades quilombolas, buscando desenvolver atividades de resgate da
cultura matriz desse povo. Ciências Biológicas voltará o olhar sobretudo para a infinidade de
plantas que existe na comunidade e que podem ser utilizadas para fins terapêuticos.
Sendo assim, o trabalho desenvolvido se pauta em considerar os conhecimentos das
tradições quilombolas, conhecendo os modos de vidas, respeitando o saber trazido pela
comunidade, e assim desenvolver ações clínicas e educativas condizentes com as necessidades da
população. Sendo importante frisar que antes das ações práticas, houve diversas capacitações que
nos propiciaram um conhecimento teórico mais extenso sobre comunidades quilombolas e as
diversas questões que atravessam a história desse povo.

METODOLOGIA
Como modo de não instituir mais um sistema de atenção à saúde que não se adequa às
necessidades da população alvo, baseamo-nos no método de Educação Popular em Saúde, que entre
outras coisas visa: ―[...] mobilizar autonomias individuais e coletivas, abre a alteridade entre
indivíduos e movimentos na luta por direitos, contribuindo para a ampliação do significado dos
direitos de cidadania e instituindo o crescimento e a mudança na vida cotidiana.‖ (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2007, p.15).
Será lançado mão também da Cartografia Clínica, que segundo Braga, Mosqueira e Morato
(2012, p.560) ―parte da escuta psicológica visando tanto a investigação quanto intervenção: busca
compreender o cenário social, criara modos de atuação possíveis e pesquisar a própria intervenção
em ação.‖, para acompanhar o movimento da comunidade e em coparticipação encontrar um
caminho possível para o acontecer da ação clínica no viver cotidiano.
No campo da história usamos de várias bases para entender a distinção entre quilombo
histórico e antropológico, uma delas foi o livro ―Mocambos e Quilombos: uma história do
campesinato negro no Brasil‖, de Flávio dos Santos Gomes (2015). Entender as especificidades
dessas divisões é um dos fatores primordiais, visto que as comunidades estudadas correspondem a
estas duas classificações, dependendo do período histórico que seja direcionada as pesquisas.
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Ainda, os discentes de ciências biológicas objetivam promover o resgate do valor histórico e
social de medicamentos naturais através de chás extraído de plantas medicinais, com exibição das
propriedades de plantas e as funções no metabolismo, utilizando fins didáticos com discussões
introdutória, explorando recursos da própria comunidade.
No que compete ao curso de Medicina, é meta identificar os aspectos tradicionais do
cuidado em saúde nas comunidades por meio de discussões promovidas em círculos de cultura.
Uma vez conhecidos, é proposta a construção de materiais e ações de educação em saúde unindo os
saberes populares e as contribuições da Academia, de modo a estimular o resgate e a manutenção da
identidade dos povos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estar em contato direto com uma comunidade é conhecer suas lutas, conquistas e os desafios
que são enfrentados todos os dias. Muitas questões foram ressaltadas na comunidade que nos abrem
espaço para lançar um olhar mais sensível e atencioso, podendo assim desenvolver o projeto de
modo condizente com as demandas das comunidades.
Dentre as necessidades da população quilombola o curso de história visualizou como
questão necessária fazer a diferenciação do quilombo antropológico e do quilombo histórico, para a
partir desse conhecimento criar suas bases e assim compreender melhor a situação em que hoje se
encontram. Trabalhando a figura do líder e ativamente resgatador dessa identidade cultural como
um dos meios de construção para um maior entendimento das comunidades em estudo.
No que tange ao campo da Psicologia, a cartografia clínica evidenciou alguns contextos
possíveis para uma ação clínica. A evasão escolar foi algo que alçou problemática, principalmente
quando tivemos o conhecimento do aumento do uso de drogas entre os jovens das comunidades. O
empoderamento dos moradores é outro aspecto que se mostrou como necessário de ser trabalhado
pela comunidade, sobretudo porque eles enfrentam constantemente uma luta diária pela busca de
seus direitos e são calados na maioria das vezes pelos governos Além disso, a presença do bulling,
do uso de drogas e questões de gênero revelam o pedido para uma ação clínica no viver cotidiano.
Deste modo, objetivamos lançar mão de modalidades de prática psicológica para acolher essas
demandas da comunidade, em direção ao cuidado de si, do conviver com-outros e do
responsabilizar-se pelo mundo que habita.
Neste mesmo sentido, as contribuições dos universitários de Ciências Biológicas será de
evidenciar os recursos naturais existentes na comunidade, buscando desenvolver um trabalho que
considere esses recursos como forma de contribuição para problemas de saúde.
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De forma integrada aos outros cursos, os estudantes de Medicina pretendem coletar,
compreender e auxiliar na transmissão dos saberes populares em saúde através de ações educativas
e materiais de fácil acesso para a população, de modo a perpetuar as tradições das comunidades e
ratificar sua importância na promoção da saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES
Diante do exposto, pode-se inferir que o trabalho desenvolvido por essas quatro áreas de
saber, vai possibilitar um resgate da cultura, das histórias daquelas comunidades e também propiciar
um espaço de abertura onde eles poderão expressar e quem sabe dar um sentido às suas dores
existenciais. Sendo assim, o programa suscita o desenvolvimento de ações de cuidado e
consequentemente uma visibilidade maior para essas comunidades através de ações que dirijam-se
para o cuidado com a saúde compreendido a partir da própria comunidade quilombola.
Destarte, o programa de extensão universitária possibilita não só contribuições para a
comunidade quilombola, mas também para a vida pessoal e acadêmica de cada um envolvido no
projeto, consequentemente os resultados do programa suscitará novas contribuições para as diversas
áreas do conhecimento e das comunidades em foco, e aproximam também a relações universidadecomunidades quilombolas.
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INTRODUÇÃO
A partir do projeto de extensão intitulado ―Os ―is‖ da Saúde Mental através do Cinema:
Intervenção, Interferência, Interlocuções em Garanhuns‖, o Núcleo de Cartografias da
Subjetividade - Nucas realizou três intervenções no âmbito da rua, da universidade e de um evento
institucional. Diante disso, foram traçados os respectivos mapas das intervenções, tendo a
perspectiva ético-estético-política como inspiração para as ações extensionistas apoiadas no uso de
imagens, performances, músicas e conferências.
Esta proposta tem o objetivo de apresentar o primeiro mapa sobre uma intervenção urbana
realizada no muro de uma escola pública estadual situada na cidade de Garanhuns, através de
exibição de documentário, debates, narrativas e performances cênicas. A concepção dessa produção
surgiu em uma das reuniões sistemáticas da equipe do referido projeto de extensão do Nucas,
ocasião em que se discutia os efeitos das questões de gênero sobre as subjetividades
contemporâneas. Tal discussão foi marcada pela narrativa de uma aluna diante do impacto que
viveu ao se deparar com a seguinte escrita no muro da referida escola: ―Morte aos gays‖. A partir da
inspiração em obras e textos de Deleuze e Guattari (1972; 1995), Foucault (1977) e Suely Rolnik
(1998), a discussão se desdobrou na produção deste que se configurou como o primeiro ato de
intervenção do projeto, digamos, os primeiros ―pingos nos is‖ da saúde mental que buscamos traçar.
Entendemos, no momento da composição do ato, que, diante da intolerância estampada no muro,
restaria a subversão pela perspectiva (est)ética como possibilidade de operação de uma linha de
fuga ante os padrões normativos enrijecidos pela filiação moral e ideológica de diversas naturezas,
que têm reproduzido discursos e ações massificantes cuja dimensão reacionária remetem àquilo que
Foucault (1977) denunciou como ―o fascismo que está em todos nós, que ronda nossos espíritos e

Semana Universitária 2017
De 06 a 10 de novembro
ISSN 2447-519X

nossas condutas cotidianas, o fascismo que nos faz gostar do poder, desejar essa coisa mesma que
nos domina e explora.‖ (p. 02). Apagar a escritura, passar tinta encobrindo-a ou, ainda, esbravejar
palavras de ordem, não nos pareceu, no atual espírito dos tempos, um disparador para a produção de
singularidades a partir da ação estético-política. Seguimos, então, na perspectiva de reinventar o
muro a partir de uma reescrita que se revelasse nas reverberações de imagens, corpos e vozes
performáticas, alí, na cena pública, lugar de passagem e de fluxos, território desejante da cidade.
METODOLOGIA
Buscamos como referência metodológica o conceito de cartografia de Deleuze e Guattari (1995). A
cartografia é tomada como distanciamento dos modelos que enaltecem a essência das coisas,
pensando de maneira apriorística e sem relação com o dinamismo das subjetividades. Tais autores
lançam mão do rizoma como sendo circunscrito através de fluxos que não seguem uma linearidade.
―Não existem pontos ou posições num rizoma, como se encontra numa estrutura, numa árvore,
numa raiz, onde existem somente linhas‖ (p.25) Logo, a cartografia se apresenta por um princípio
de mobilidade e de atenção flutuante aos fenômenos que vão se implicando no caminho das
pesquisas e das intervenções. Trata-se, assim, de um sistema aberto.
O Nucas, enquanto núcleo para onde convergem interesses de pesquisa, ensino e extensão
voltado a uma inovação de saberes e práticas no campo da subjetividade, entende que o método
cartográfico, aliado ao paradigma estético proposto por Guattari (1992), tem grande contribuição a
oferecer para a composição de novas alternativas de atuação psicológica nos mais diferentes
contextos. Assim, a cartografia possibilita inovações/criações de práticas que estão para além do
âmbito acadêmico, considerando os processos, traçando mapas a partir do fluxo dos acontecimentos
clínicos, educativos, artísticos, entre outros. A abertura que os mapas trazem, desterritorializam
nossas visões (Deleuze; Guattari, 1995), colocando fluxos e movimentos para fora, fazendo criar
novos acontecimentos e superfícies geradoras de ethos onde existam possibilidades de novos
cuidados e apreensões. Dito isso, através da atividade extensionista, nossa proposta visou o
encontro de pessoas em espaços vistos como não convencionais, neste caso, a rua, remetendo ao
cerne dos fluxos cotidianos, integrando-se a campos públicos e aos bens culturais, fomentando
trocas e reflexões sobre temas diversos, tecendo a partir de atividades com apelo estético abertura
para a criação de mundos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O local escolhido não foi aleatório. A escritura ―Morte aos gays‖ precipitou nossos afetos.
Diante disso, pensamos em ações que promovessem reflexões e discussões abarcando uma esfera
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sócio-política que envolvesse a cidade, enquanto lugar público, na tentativa de não nos esquivar dos
modos de vida fascistas, para os quais Foucault nos alerta. Em um prefácio escrito para o livro O
anti-édipo intitulado ―O Anti-édipo: uma introdução à vida não fascista‖, ele nos convoca:
―Não utilizem o pensamento para dar a uma prática política um valor de Verdade; nem a
ação política para desacreditar um pensamento, como se ele não passasse de pura
especulação. Utilizem a prática política como um intensificador do pensamento, e a análise
como multiplicador das formas e dos domínios de intervenção da ação política.‖ (p.03).

A partir dos disparadores colocados em movimento através da exibição de episódios da
série- documentário do diretor Allan Ribeiro intitulada Noturnas, de performances cênicas e
debates, no muro ou em torno dele, todos ali presentes viveram, na pele, os afetos ganhando
velocidade e reverberando na criação de uma ação cotidiana para além e apesar do muros. Pessoas,
dentre as quais alunos secundaristas da escola e estudantes universitários, ocuparam
espontaneamente a cena, performatizando narrativas de vida que denunciavam abusos e violências
vinculadas a questões de gênero num ato que repercutiu como resistência pelo pensamento e pela
ação, pelo debate responsável, gerando outras possibilidades não dicotômicas para tratar o problema
da identidade na cena contemporânea, profundamente atravessada pelo partidarismo ideológico,
pelo fundamentalismo religioso e pela intolerância frente às múltiplas possibilidades do humano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do título: Os ―is‖ da Saúde Mental através do Cinema: Intervenção, Interferência,
Interlocuções em Garanhuns, o que foi gestado nesse primeiro mapa se expõe na forma de alianças
formadas, como por exemplo, o ―descobrimento‖ de um ator, que se apresentou de forma
espontânea, tendo sido criado um vínculo que culminaria em sua participação no evento que
compôs o terceiro mapa da nossa extensão. Ainda, vivemos a troca pelas provocações e reflexões
apresentadas nas falas do público, onde se pôde elaborar pensamentos críticos acerca dos temas
suscitados pela escrita reducionista e fascista no muro. Por fim, esse primeiro mapa aflorou-se como
uma experiência de grande ganho aos extensionistas e a ―audiência‖ que ali sentava no chão, em
baixo de uma tenda, no sentido de abordar os alicerces de nossa proposta enquanto projeto de
extensão, servindo como base e como inspiração aos mapas subsequentes a esse, que foram sendo
construídos ao longo do ano e seguimentos que poderão nascer em nossos próximos anos como
núcleo de pesquisa, ensino e extensão.
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INTRODUÇÃO
A partir do projeto de extensão intitulado ―Os ―is‖ da Saúde Mental através do Cinema:
Intervenção, Interferência, Interlocuções em Garanhuns‖, o Núcleo de Cartografias da
Subjetividade - Nucas realizou três intervenções no âmbito da rua, da universidade e de um evento
institucional. Diante disso, foram traçados os respectivos mapas das intervenções, tendo a
perspectiva ético-estético-política como inspiração para as ações extensionistas apoiadas no uso de
imagens, performances, músicas e conferências. Esta proposta tem o objetivo de apresentar o
segundo mapa sobre uma intervenção institucional realizada ao ar livre, na praça situada no
caminho de acesso ao Serviço de Atenção Psicológica – SAP da Universidade de Pernambuco,
Campus Garanhuns, através de exibição de documentário, debates, narrativas, performances cênicas
e desenhos. Pensar sobre o suicídio nos coloca constantemente em questionamento. Pensar longe do
lugar comum, ou seja, não cair numa armadilha corrente em que as discussões se tornam binárias
quando o suicídio se reveste de questões eivadas de superstições e julgamento moral. Dessa forma,
muitos apreendem o suicídio julgando a pessoa suicida e o ato não procurando discorrer através de
outras questões mais aprofundadas. Diante disso, nos cabe, enquanto profissionais de Saúde Mental,
outros direcionamentos e ferramentas que tornem nossa implicação quanto ao fenômeno do suicídio
menoslegalistaemoral.
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A universidade, particularmente nos cursos de Saúde, muitas vezes, problematiza o suicídio por um
apelo moral e higienista, corroborando com uma forma de atuação que não toca sensivelmente o
fenômeno, mas atua enquanto dispositivo de controle e normatividade. Também, a sociedade
interpreta por essa via, nunca aprofundando o problema, visto que a dimensão e a natureza das
condições de suas interpretações e julgamentos passam pela dimensão religiosa, supersticiosa e
elementar. Quanto ao indivíduo, resta uma panaceia de exposições difusas sobre o suicídio e a
dificuldade para pensar o ato com mais sensibilidade e até mesmo buscar uma discussão
pormenorizadasemostabusrecorrentes.

METODOLOGIA

Nossa intervenção sobre o suicídio tomou como referência metodológica a cartografia de
Deleuze e Guattari (1995), que busca o distanciamento dos modelos que enaltecem a essência das
coisas, pensados de maneira apriorística e sem relação com o dinamismo dos fenômenos e das
subjetividades. Os autores lançam mão do rizoma sendo circunscrito através de fluxos que não
seguem uma linearidade: ―Não existem pontos ou posições num rizoma, como se encontra numa
estrutura, numa árvore, numa raíz, onde existem somente linhas‖ (p.25). O método cartográfico
propõe novos modos para a produção de conhecimento no campo das humanidades, respeitando o
caráter múltiplo e processual das manifestações subjetivas. O Nucas, enquanto lugar para onde
convergem interesses de pesquisa, ensino e extensão voltados para a inovação de saberes e práticas
no campo da subjetividade, entende que o método cartográfico, aliançado ao paradigma estético
proposto por Guattari (1992), tem grande contribuição a oferecer para a composição de novas
alternativas de atuação psicológica nos mais diferentes contextos, em especial o fenômeno do
suicídio. A partir da cartografia, visamos contemplar o objetivo de considerar as práticas
extensionistas entre Universidade e Políticas de Saúde Mental em seu caráter processual e
dinâmico. Pois a cartografia visa o acompanhamento de processos, traçando mapas a partir do fluxo
doacontecimentosocial,clínico,educativo,artístico,etc.

A abertura que os mapas trazem, desterritorializam nossas visões (Deleuze; Guattari, 1995),
colocando fluxos e movimentos para fora, fazendo criar novos acontecimentos e superfícies
geradoras de ethos onde existam possibilidades de novos cuidados e apreensões. Nesse contexto, ao
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trazermos a discussão do suicídio para a nossa pauta recorremos a cartografia que privilegia a
criação de mapas quanto ao fenômeno. Sendo assim, o primeiro Mapa se mostra através do conceito
de decalque, ou seja, quais as reproduções e visões comuns que nós temos sobre o suicídio? Em
seguida, ao passarmos uma visão sobre o fenômeno, privilegiamos o terreno das multiplicidades
pela via ética-estética-política. Nesse ponto, falamos na produção do suicídio como um imperativo
que separa o fenômeno suicídio do fenômeno morte. A partir do aparente paradoxo dessa separação,
discutimos o lugar do suicídio como um espaço de criação de desejos e produção de sentidos, ou
seja, o suicidário nem sempre quer se matar, porém, o seu sofrimento lhe transfigura por um ethos
que se manifesta fora da dimensão de Eros. Assim, criamos como procedimento de atuação um
cineclube como espaço no Campus da UPE Garanhuns localizado defronte ao SAP. O cineclube é
onde o sujeito pode se constituir enquanto autor de reflexões onde reafirma a conquista do direito de
participar e transformar seu cotidiano, além de mobilizar a interação social e o sentimento de
pertencimento ao espaço urbano. Diante disso, a discussão sobre o suicídio se inseriu com filmes
emcurtametragem,performancesedebates.
RESULTADOSEDISCUSSÃO
O Serviço de Atenção Psicológica da UPE Campus Garanhuns foi recentemente inaugurado,
onde um pequeno jardim dá acesso ao local. De modo muito espontâneo, o jardim ganhou ares de
praça por meio das demarcações adolescentes das conversas ao ar livre, namoros e contemplações
individuais em leituras, quietudes e repousos. O mês: o setembro, apelidado de amarelo evocando a
esperança da prevenção do suicídio, fenômeno cada vez mais recorrente no mundo mas, também, na
cidade de Garanhuns. Diante disso, pensamos em ações que promovessem reflexões e discussões
abarcando a dimensão ética do tema, de modo a situar a universidade, enquanto lugar público, na
tentativa de não nos esquivar de tomar o suicídio enquanto ato fruto de um modo de vida não
necessariamente situado na patologia. Propusemos a colocação em cena do tema pra pensa-lo
enquanto escolha que marca as subjetividades contemporâneas, afinal dados da Organização
Mundial de Saúde – OMS apontam índices estatísticos preocupantes que fazem o suicídio ganhar
ares de ―epidemia‖. Segundo relatório de setembro/2016, mais de 800 mil pessoas cometem
suicídio a cada ano, havendo uma ocorrência a cada 40 segundos no mundo. Esta é a segunda causa
demortenosjovensentre15e29anosdeidade.
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A partir dos disparadores colocados em movimento através da exibição de documentários e
várias manifestações performáticas, o debate se estabeleceu reunindo estudantes e professores de
diversos cursos que ocuparam o lugar que antecede o espaço físico onde se situa a clínica-escola,
revelando-se como território potente para a formulação e elaboração de perguntas e uma
multiplicidadederespostasinspiradaspelacriaçãodavida.

CONSIDERAÇÕESFINAIS
Diante do título: Os ―is‖ da Saúde Mental através do Cinema: Intervenção, Interferência,
Interlocuções em Garanhuns, esse segundo mapa revelou o espaço universitário em suas
possibilidades de trânsito, de encontros e evidenciou o acesso a clínica como potência estética para
invenção de infinitas possibilidades de intervenção clínica. Operou isso através de uma subversão
da lógica hegemônica do pensamento que coloca temas- tabus como é o caso do suicídio no limbo,
na medida em que não dá nenhuma possibilidade de tratá-lo no fluxo dos acontecimentos da vida a
não ser numa perspectiva de pura negatividade, ou seja, enquanto patologia, desvio, quando não
covardia e infortúnio. Reinventar o suicídio se revelou para nós como abertura para a criação da
vida.
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