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É com grande satisfação que, em nome da Comissão Organizadora, saudamos os participantes
da primeira edição da Semana Científica do Agreste Pernambucano (Secap).
A Secap é um evento promovido pelo Campus Garanhuns da Universidade de
Pernambuco e este ano conta com uma série de trabalhos referentes às atividades de todos os
cursos do campus: Ciências Biológicas, Geografia, Computação, História, Psicologia, Medicina,
Letras, Engenharia de Software, Matemática e Pedagogia.
Este ano de 2019, o evento acadêmico foi inter e multidisciplinar e aceitou trabalhos e
propostas de atividades nas seguintes áreas:
• Inovação e recursos tecnológicos;
• Políticas públicas;
• Integração universidade-comunidade;
• Pesquisa e interdisciplinaridade;
• Saúde;
• Educação.
Os referidos trabalhos relatam estudos desenvolvidos nos diferentes programas da Universidade, incluindo ações e resultados de disciplinas, de estágio supervisionado, extensão
universitária, iniciação científica (PIBIC), iniciação à docência (PIBID), monitoria e trabalhos
feitos de forma independente. Integram o corpo destes anais um total de 194 trabalhos.
Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para a realização deste evento. A qualidade desta iniciativa é resultado da dedicação de todos os membros da Comissão Organizadora.
Somos também imensamente gratos aos monitores, aos participantes e todos os autores pelos
trabalhos submetidos.

Garanhuns, novembro de 2019.
Prof. Dr. Hígor Ricardo Monteiro Santos
Coordenador Geral da Semana Científica do Agreste Pernambucano
UPE Garanhuns
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com a tipologia de canais descrita pelo IBGE (2009), um rio pode exibir quatro
tipos de geometria em seu sistema fluvial, estas são: Retilínea, geralmente são canais que
quase não apresentam sinuosidade e ficam localizados em planícies; Anastomosada, canais
que apresentam frequentes ramificações devido a sua grande carga de sedimentos no fundo;
Entrelaçado, apresentam grande capacidade de transporte e de erosão estando mais presente
em áreas glaciais; Meândrica, caracteriza-se por canais com curvas grandes e sinuosas em
seu percurso.
Para Cunha (1998) um determinado rio ou bacia hidrográfica pode compreender
todos estes tipos de construções geométricas em seu perfil longitudinal, estando
espacialmente separados ou juntos, sendo assim compreendidos em diferentes períodos do
tempo e do clima, por exemplo, um rio pode se apresentar anastomosado durante um período
de seca devido à ausência de recursos hídricos e durante o período de cheia se apresentar
como meândrico.
Em síntese ao que Penteado (1980) conceitua, os cursos de água caracterizam-se em
padrões meândricos devido à sua largura e profundidade relacionadas, pois quando o rio se
consolida com grande carga de sedimentação suspensa ocorre uma tendência ao
estreitamento e aumento da profundidade ocasionando os meândros.
A hidrografia unifilar do município de Cachoeirinha-PE apresenta uma geometria
longitudinal supostamente meândrante-retilínea, bem como na área urbana contém um
meândro com curvatura mais acentuada que os demais, podendo em um futuro ser
abandonado.
Perante tal caso este estudo pressupõe a finalidade de calcular o índice de sinuosidade
(IS) do rio Una no município de Cachoeirinha-PE, demonstrando assim o seu padrão de
sinuosidade perante suas formações geométricas longitudinais.
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2. METODOLOGIA
Para início do trabalho foi realizada uma interpretação de imagens da bacia hidrográfica
adquiridas no site da USG juntamente ao arquivo shapefile obtido no IBGE (2015), assim
foi possível a constatação de um curso meandroso no leito do Una.
Após isto por meio do cálculo de IC (índice de sinuosidade) far-se-á o
relacionamento entre a distância do eixo local e o comprimento do canal estudado, logo
segundo Torres, Neto e Menezes um canal pode ser considerado meândrico quando seu
índice de sinuosidade é igual ou superior a 1,5.
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Considerando Torres, Neto e Menezes (2012) o grau de sinuosidade representa a
relação entre o comprimento do canal e o comprimento do eixo. Seguindo o cálculo,
a Sinuosidade S é a relação em o comprimento do rio principal E (estirão) e o
comprimento da Directriz D.
S = E/D
S = 25,352358 Km / 15,276555 Km
S = 1,65955989423008 Km

Assim pode-se considerar o canal principal do rio Una que transpõe o
município de Cachoeirinha como meândrico, pois seu grau de sinuosidade é superior
à 1,5.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalmente, é necessário reiterar que o estudo dos canais fluviométricos de um
município é importantíssimo, pois demonstra ou não a necessidade de políticas de
proteção à zona urbana ou de preservação às áreas de meio ambiente íntegras, bem
como, o uso do Sensoriamento Remoto e do Geoprocessamento é fundamental para
análise de dados que subsidiam pesquisas neste âmbito, cabendo ao pesquisador
delimitar com quais meios e tipos de recursos trabalhar em seu estudo. (SILVA, 2009).
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1. Introdução
A monitoria é uma atividade que complementa o ensino conceitual dos assuntos presentes
na ementa das disciplinas, com a finalidade de melhorar a qualidade do ensino, além de
despertar o interesse dos estudantes a quem as monitorias são ministradas, como também
os estudantes inseridos no projeto da monitoria. Assim, é possível perceber que a
monitoria melhora a vivência dos estudantes dos cursos de bacharelado em medicina e de
licenciatura em ciências biológicas nas disciplinas de citologia, histologia e embriologia,
além de oferecer aos monitores a oportunidade de ter experiência na área de ensino.
Nas disciplinas citologia, histologia e embriologia a monitoria é vivenciada no
primeiro e o segundo períodos dos cursos de Bacharelado em Medicina e de Licenciatura
em Ciências Biológicas. As atividades realizadas procuram complementar as aulas
teóricas realizadas em sala de aula, além de proporcionar uma perspectiva prática do
conhecimento teórico estudado nas disciplinas, buscando, também, integrar as disciplinas
de citologia, histologia e embriologia às demais vistas pelos estudantes em seus
respectivos períodos. Ademais, a monitoria também incita nos monitores participantes o
interesse pelo ensino, através da experiência educacional vivenciada durante as atividades
realizadas.
Dessa forma, este trabalho teve como objetivo promover o estudo da morfologia
e funções celulares, o estudo microscópico dos vários tecidos presentes no corpo, suas
funções e seus componentes, e o estudo da formação e do desenvolvimento do ser
humano, incentivando o interesse dos estudantes pelos fundamentos teóricos ministrados
e suas aplicações práticas.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento e a realização do projeto da monitoria de citologia, histologia e
embriologia, foram selecionados 5 monitores, os quais participam das seguintes
atividades, incluídas na carga-horária de 12 horas semanais previstas: reuniões periódicas
que abordam o planejamento das atividades realizadas, além de discussões sobre formas
de melhorar o projeto e familiarização dos monitores com novas tecnologias utilizadas
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nas monitorias; confecção e realização de atividades práticas, com a professora
orientadora Luiza Rayanna Amorim de Lima, nos laboratórios de Microscopia e
Bioquímica da Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns; organização e
realização de horários extras a fim de que os estudantes possam aprofundar o
conhecimento prático na disciplina, com os monitores presentes para esclarecer as
dúvidas que possam surgir; confecção de estudos dirigidos para os estudantes, a fim de
ajudar no processos de aprendizagem; sugestão de literatura complementar; realização de
simulados, a fim de familiarizar os estudantes com a forma de avaliação e confecção de
cronogramas para o primeiro e o segundo períodos dos cursos de Bacharelado em
Medicina e Licenciatura em Ciências Biológicas. Além disso, os roteiros utilizados nas
monitorias foram atualizados e aperfeiçoados, para melhorar o processo de aprendizagem
dos estudantes.

Figura 1. Cronograma de práticas na disciplina de citologia, histologia e
embriologia do primeiro período do curso de Bacharelado em Medicina (A) e do
segundo período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (B)

3. Resultados e discussão
O estudo da estrutura e das funções celulares, de como as células se organizam nos tecidos
para formar os órgãos e do desenvolvimento humano, desde a formação do zigoto, é
essencial para os cursos de Medicina e Ciências Biológicas, além de contribuir para a
compreensão das demais disciplinas da grade curricular, já que o ensino procura ser
integrado e interdisciplinar (JUNQUEIRA, 2013; MOORE, 2016). A maneira através da
qual são realizadas as monitorias, com a interação entre estudantes em diferentes estágios
da grade curricular, quebra o modo tradicional de transferência do conhecimento
exclusivamente do professor para o aluno, permitindo o processo de aprendizagem dos
estudantes seja multifatorial, além de ser uma experiência enriquecedora para os
monitores, que entram em contato com a vivência da educação. (BARDINI, 2016). Nesse
contexto, o ensino de citologia, histologia e embriologia que é promovido pela monitoria
pode contribuir bastante para a formação dos estudantes, principalmente para a sua
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preparação para a vida profissional, já que contribui para o desenvolvimento do
pensamento científico, como a observação, o registro e a inferência. (VALDEZ, 2014).
As monitorias ministradas nas disciplinas de citologia, histologia e embriologia
no segundo semestre de 2019, até o mês de setembro, estão expostas nas figuras 1 e 2. O
processo avaliativo, vinculado às atividades de monitoria, dos estudantes do curso de
Bacharelado em Medicina e de Licenciatura em Ciências Biológicas, envolve a realização
de estudos dirigidos e as avaliações práticas realizadas pela professora orientadora no
laboratório de Microscopia.
Assim, no sentido de aumentar a qualidade da experiência da monitoria
vivenciada pelos estudantes, as atividades práticas realizadas nos laboratórios de
Bioquímica e Microscopia são precedidas de uma explanação teórica realizada pelos
monitores, e com a presença da professora orientadora Luiza Rayanna Amorim de Lima.
Além disso, são confeccionados roteiros para cada monitoria ministrada, antes sua
realização, para que os estudantes possam ter acesso ao assunto que será abordado na
atividade. Ademais, no ano de 2019, foram adquiridas novas lâminas histológicas,
retiradas de tecidos de camundongos, para as atividades vinculadas à disciplina de
Histologia: timo, linfonodos, pulmão e rim.

Figura 2. Roteiros de histologia dos sistemas endócrino, linfático, e dos órgãos
associados ao TGI
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Figura 3. Fotomicrografia de rim (A) e linfonodo (B) de camundongo, utilizadas
durante as práticas de Histologia dos sistemas urinário e linfático

4. Conclusões
Observou-se que as atividades da monitoria de citologia, histologia e embriologia foram
importantes para o processo de aprendizagem dos conteúdos das disciplinas e para o
desenvolvimento das competências e habilidades pré-determinadas, pois associa a teoria
dos conceitos vivenciados em sala de aula com os processos intracelulares e aspectos
morfológicos observados durante as aulas práticas e monitorias. É importante ressaltar
que as monitorias ministradas são enriquecedoras para os monitores inseridos no projeto,
devido ao contato com a docência. Ademais, a constante adaptação e busca pela melhora
da forma como o projeto de monitoria é vivenciado, é fundamental para promover uma
experiência produtiva para os estudantes durante a realização das monitorias.

5. Fonte de Financiamento
Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) da UPE.
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1. Introdução
A atividade de monitoria acadêmica foi regulamentada pela Lei Nº 5540/1968 que acabou
sendo retomada pela Lei Nº 9394/1996 e compreende que a monitoria pode ser uma
atividade assumida por discentes do ensino superior de acordo com seu rendimento escolar
e plano de estudos (BRASIL, 1968, 1996). Apesar de estar presente em legislações,
percebemos que a atividade de monitoria parece ser um exercício obscuro no que se refere
a sua prática.
Na literatura encontramos que o exercício da monitoria foi ganhando diversas
compreensões, como aponta Frison e Moraes (2010). Salta aos olhos que a monitoria é
considerada por muitos como uma ferramenta pedagógica que auxilia no processo de
ensino-aprendizagem, compreendida como ponte entre docente e discentes. Este modo de
compreender a monitoria nos parece ser insuficiente e por vezes reducionista, o que nos
provocou a questionar: “Qual o sentido da monitoria acadêmica na formação de
psicólogos?”.
Nessa direção, pretendemos neste trabalho compreender o sentido da monitoria em
nossa experiência nas disciplinas de Dinâmica de Grupo e Relações Humanas I (DGRH I) e
Dinâmica de Grupo e Relações Humanas II (DGRH II), ministradas pelas professoras Dra.
Suely Emilia de Barros Santos e Dra. Jacqueline Travassos de Queiroz da Universidade de
Pernambuco - UPE, Campus Garanhuns, e que vem sendo de fundamental importância na
nossa formação acadêmica, nos apresentando a área da docência, além de nos colocar no
lugar de profissionais de grupo.

2. Metodologia
Neste trabalho, buscamos caminhar em direção à compreensão sobre o modo como se dá a
monitoria das disciplinas de DGRH I e II, que acontecem nos 6º e 7º períodos da graduação
em Psicologia da UPE – Campus Garanhuns. Vale destacar que esta investigação foi
construída à luz da Fenomenologia Hermenêutica. Bruns e Trindade (2005, p.67)
compreendem esse olhar como “[...] uma trilha de metodologia qualitativa de pesquisa a ser
utilizada com a finalidade de desvelar um fenômeno que se interroga para vir a
compreendê-lo e interpretá-lo”. Nesse sentido, utilizamos o método qualitativo, exposto por
Godoy (1995) como aquele que “[...] têm como preocupação fundamental o estudo e a
análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem valoriza-se o
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contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo
estudada.” (GODOY, 1995, p.62). Compreendemos assim, que a investigação qualitativa é
aquela que revela as singularidades, visto que ela não busca alcançar verdades universais,
mas se preocupa com o caminhar da pesquisa e com o que se revelará a partir dela. O
método qualitativo nos permite, ainda, um olhar compreensivo às afetações vivenciadas na
experiência enquanto monitores das disciplinas de DGRH I e II.
Nessa direção, faremos uma conversação com autores que buscaram compreender o
exercício da monitoria, com o edital de monitoria unificado 2019.2, que apresenta os
mesmos objetivos do edital 2019.1, e com a nossa experiência enquanto monitores nas
disciplinas acima citadas.
A monitoria surge para Frison e Moraes (2010) como tarefa que demanda os
conhecimentos e habilidades do monitor para que ele possa intervir enquanto mediador no
processo de aprendizagem dos colegas. Através de reflexões sobre o que foi colocado pelas
autoras e também sobre nossa experiência em sala de aula enquanto monitores, fomos
levados a nos questionar sobre uma monitoria que vai além da mediação, mas como cenário
onde a ação clínica do profissional de grupo se torna possível nesse contexto.

3. Resultados e Discussão
Buscando compreensões referentes a nossa experiência na monitoria dessas duas
disciplinas, recorremos aos objetivos presentes no Edital Unificado de Monitoria
Voluntária 2019 da UPE Multicampi, ao qual a nossa monitoria está vinculada:
Aprimorar a formação do estudante de graduação na vida acadêmica, mediante a
realização de atividades relacionadas ao eixo ensino;
Oportunizar o aprofundamento teórico-metodológico e o desenvolvimento de
saberes docente;
Colaborar para a melhoria do ensino de graduação, contribuindo com o docente
da disciplina no estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas;
Mediar às relações entre docentes e alunos, através do esclarecimento de dúvidas
quanto ao conteúdo e à realização das atividades propostas. (UPE, 2019, online).

Compreendemos que os objetivos apresentados se referem apenas ao papel
acadêmico da monitoria. Na nossa experiência com essas disciplinas, temos visto que, além
desses objetivos, muitas outras questões se desvelam em relação ao modo de ser psicólogo
enquanto profissional de grupo, o que pode subverter o que, geralmente, entende-se e
vivencia-se enquanto monitoria em outras disciplinas. Compreendemos que a nossa
experiência diz de particularidades específicas dessas disciplinas.
Particularidades essas refletidas nos planos de aula, que, além de se comprometer
com o conhecimento acerca dos precursores estudiosos de grupo e profissional de grupo,
buscam possibilitar reflexões referentes ao papel da técnica na intervenção grupal, a ética
presente no trabalho do profissional de grupo, os fenômenos e processos grupais,
construindo assim pensamento crítico acerca do trabalho do profissional de grupo e
compreensões sobre movimentos de grupo. Todo esse caminhar se dá a partir de
experiências que buscam relacionar o conhecimento teórico com as vivências práticas da
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disciplina, expressando a indissolubilidade entre experiência-conhecimento, entre ensinoaprendizagem.
Estar enquanto monitores dessas disciplinas de grupo e, especialmente, em
consonância com a proposta da disciplina de propor vivências no espaço de sala de aula,
nos insere numa prática profissional, possibilitando que estejamos nos preparando para o
mundo do trabalho enquanto psicólogos, ao mesmo passo que nos desperta o interesse pela
docência e nos ensina sobre ela. O que nos faz compreender que, além de estarmos
ocupando um lugar acadêmico de monitores de determinada disciplina, experienciamos,
também, como psicólogos em formação a ação clínica, intervindo constantemente através
do trabalho de grupo. Compreendemos ação clínica a partir de Santos (2016) como atitude
de acompanhar. Oliveira, Silva e Santos (2018) apontam para ação clínica no contexto da
monitoria quando refletem que a própria acontecência das aulas e o olhar para as relações
que se dão nesse espaço, que possibilitam que a monitoria se faça enquanto ação clínica e
se desvele como cuidado.
Essa compreensão da nossa experiência enquanto monitores nos faz ver que nosso
lugar está para além do papel de mediadores da relação aluno-professor, fugindo da visão
cristalizada que se tem a respeito do papel do monitor. Ao mesmo tempo em que estudamos
junto com as turmas, a respeito de fenômenos de grupo e do trabalho de profissionais de
grupo, somos chamados a ocupar esse lugar de profissionais nestes grupos e a acompanhar
seus movimentos. Vivenciando, por vezes, os mesmos fenômenos que estamos estudando
nas disciplinas.

4. Considerações Finais
A partir do que discorremos até aqui, compreendemos a nossa experiência com a monitoria
como significativa na nossa formação acadêmica, desvelando ressonâncias para além da
carreira acadêmica, na nossa práxis profissional, atravessando a construção do nosso modo
de ser psicólogos. Esse modo de compreender a monitoria possibilita reflexões que nos
mobilizam para movimentos de desconstruções e transformações acerca de como vemos e
lidamos, hoje, com a sala de aula, com grupos, e com a relação ensino-aprendizagem. Essas
questões nos provocam a olhar para a monitoria como possibilidade de cuidado, e como um
possível caminho para pôr em andamento a formação de psicólogos.
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1. Introdução
A área da Genética funciona, na Biologia, como dos pilares centrais da formação de
conhecimento e é caracterizada por sua interdisciplinaridade, visto que a compreensão
avançada de diversas áreas afins, como Zoologia, Botânica, Microbiologia, Ecologia, entre
outras, estão intimamente ligadas ao entendimento dos conceitos genéticos (SCHNEIDER
et al., 2011).
Sendo, por si só, complexa. A compreensão da genética demanda esforço e o
desenvolvimento de habilidades que auxiliarão na desmistificação dos conteúdos
abordados, quase sempre descritos como abstratos. Em todos os níveis da educação,
principalmente no ensino médio e superior, são relatadas grandes dificuldades acerca da
aprendizagem significativa dos temas propostos. Realidade esta que pode ser observada em
outros países como Escócia, Turquia, Japão, Argentina. Das principais atribuições ao fato
estão a falta de recursos didáticos, descontextualização, não-adaptação dos conteúdos para
os diferentes públicos, materiais didáticos desatualizados, entre outros (PEREIRAFERREIRA et al., 2017).
O discente, no ensino superior, pode depara-se com uma gama de dificuldades para
cumprir todas as obrigações curriculares e extracurriculares, como ementas, projetos de
iniciação científica, extensão e estágios. O que implica, muitas vezes, no aproveitamento
deficiente dos componentes curriculares obrigatórios. Dentro desse contexto, a monitoria
surge como um complemento às aulas ministradas pelo docente. E em suas possibilidades
contribui para que o processo de ensino-aprendizagem seja maximizado, formando assim,
profissionais bem mais qualificados. Permitindo, também, que os discentes-monitores
reflitam e participem ativamente da organização de práticas pedagógicas e de metodologias
de ensino (PAULINO; BEZERRA, 2019).

2. Metodologia
A monitoria foi desenvolvida na Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, com a
turma do 1° período de Bacharelado em Medicina, além das turmas do 3º, 5º e 6º períodos
de Licenciatura em Ciências Biológicas, para acompanhamento dos componentes
curriculares: Biologia Molecular, Genética Básica, Citogenética e Genética Molecular,
respectivamente.
A intervenção dos monitores auxilia nas aulas teórico-práticas e na formulação e
aplicação de revisões e atividades como debates sobre artigos científicos de leitura
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complementar, exercícios de revisão para contextualizar o vivenciado em sala de aula com
a prática e orientação em grupos de estudos a fim de aprofundar discussões e estimular os
discentes à pesquisa na área.
O acompanhamento é feito através de redes sociais, um grupo no Aplicativo
WhatsApp, que também é utilizado para sanar dúvidas, envio de material complementar, e
marcar horários de monitorias presenciais. Além disso, os monitores elaboraram uma pasta
no Google Drive, onde essa contém arquivos para incrementar as aulas, sendo
disponibilizado livros, artigos, apostilas, vídeos, animações, imagens e exercícios
complementares, o acesso é através de um link e os estudantes podem visualizar ou baixar
qualquer arquivo.
As atividades planejadas para o componente transitam principalmente na área da
construção de práticas que auxiliem na assimilação dos conceitos vistos nas aulas
expositivas. Como a realização de experimentos de visualização e análise dos cromossomos
de cebola, onde os próprios discentes realizam os preparos das lâminas, coloração e
visualização em microscópio. Além da aplicação de revisões antes das avaliações do
componente, assim como elaborar propostas de intervenção aos estudantes que apresentem
maiores dificuldades.
As avaliações de aprendizagem acontecem de forma processual, através de
atividades ao longo do semestre e avaliação regular, caracterizando uma avaliação
diagnóstica, onde as metodologias na monitoria e por reflexo nas aulas expositivas sofrem
alterações e adaptações de acordo com o aproveitamento das turmas em questão.
As turmas, como esperado, não são homogêneas e apresentam diversos níveis de
conhecimento prévio, além de diversas formas de assimilação do conteúdo. A alteração da
abordagem ao decorrer das aulas pode influenciar positivamente no rendimento, na
aprendizagem significativa e no firmamento do processo de ensino-aprendizagem, deixando
todo o observado e tabulado como experiência para as próximas monitorias.

3. Resultados e Discussão
Aulas práticas foram realizadas, com o auxílio do professor do componente, nos
laboratórios de Bioquímica e Microscopia da Instituição. A montagem de Cariograma e
Visualização dos Cromossomos, na turma de Citogenética, proporcionou aos estudantes um
contato visual e direto com o objeto de estudo, podendo praticar conceitos vistos em sala de
aula, despertando a curiosidade e aprimorando o senso crítico construtivo advindo da
execução da atividade. Em consonância a isso, os monitores tiveram a oportunidade de
participar do planejamento e auxílio na execução das atividades.
Na turma de Genética Molecular, no dia 06/09 foi realizada, em horário extraclasse,
monitoria presencial, no LIFE – Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores,
Campus Garanhuns, para revisão de conteúdos já vistos em aula com o professor. Foi
utilizado um mapa conceitual para apresentar o conteúdo a ser revisado, dessa forma,
ilustrando em conjunto o que seria objeto de estudo naquele momento, complementar a
isso, também foi feita resolução de questões do estudo dirigido previamente disponibilizado
aos estudantes dias antes da monitoria.
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FIGURA 1 – Estudantes no momento da resolução de exercícios (A), Aula prática
de Citogenética desenvolvida em laboratório (B).

De acordo com Silva et al. (2015) a importância da monitoria como facilitador do
ensino-aprendizagem pois contribui no sentido de agregar às aulas do docente uma outra
abordagem para os mesmos conteúdos. A monitoria ajudou na facilitação da logística e
programação do docente no planejamento e execução das atividades, além de contribuir
para o aprendizado dos graduandos durante as monitorias presenciais quando era discutido
os conteúdos e revisados, inclusive antes de avaliações feitos pelo professor. A monitoria
supre, em parte, as necessidades da formação acadêmica, tendo em vista o envolvimento do
graduando nas atividades de organização, planejamento e execução do trabalho docente de
nível superior. Onde as trocas de experiências do monitor com o docente e do monitor com
os discentes visam fortalecer o aprendizado e desenvolvimento de habilidades práticas que
poderão ser úteis futuramente (GARCIA et al., 2013).
Hissette et al. (2015) afirmam que a importância da monitoria nas disciplinas de
Genética, um aspecto mencionado é a oportunidade do discente-monitor complementar sua
formação e auxiliar o docente nas atividades tanto teóricas quanto práticas.
Concomitantemente a este pensamento ressaltamos que isso foi vivenciado durante o
período da monitoria também. Para as disciplinas em questão, a monitoria acadêmica se
torna efetiva por proporcionar um direcionamento, além do já realizado pelo docente, para
que os estudantes consigam aproveitar ao máximo o componente curricular. Tendo em vista
que os conteúdos não são considerados de fácil aprendizado e assimilação, um
direcionamento e alguém disponível em tempo integral para tirar dúvidas, pode ser uma
ferramenta poderosa para alcançar o aprendizado significativo. A partir daí, cabe ao
discente buscar ou não o auxílio dos monitores. Pois cada indivíduo preserva sua
heterogeneidade. Ou seja, nem todos os estudantes aprendem da mesma forma.

4. Considerações Finais
A monitoria teve sua contribuição na medida em que os estudantes dos componentes
citados puderam revisar os conteúdos, sanar dúvidas e participarem ativamente do processo
ensino-aprendizagem. As atividades práticas também foram elaboradas e executadas com a
ajuda dos discentes-monitores, dessa forma, incentivando a participação na carreira docente
e também na pesquisa.
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1. Introdução
A monitoria é uma atividade que possui grande importância dentro e fora do cenário
acadêmico, pois possibilita uma otimização de conhecimentos a todos os envolvidos em sua
execução, seja o aluno-monitor ou os alunos monitorados. Segundo Nunes (2017, p.49):
A monitoria acadêmica tem se mostrado nas Instituições de Educação Superior
(IES) como um programa que deve cumprir, principalmente, duas funções: iniciar
o aluno na docência de nível superior e contribuir com a melhoria do ensino de
graduação. Por conseguinte, ela tem uma grande responsabilidade no processo de
socialização na docência universitária, assim como na qualidade da formação
profissional oferecida em todas as áreas, o que também reverterá a favor da
formação do futuro docente.

Além disso, é sabido que em cursos na área de exatas, disciplinas de matemática
que abordam conteúdos abstratos tendem a ser motivo de dificuldades entre os estudantes,
pois, muitas vezes, possuem deficiências de aprendizagem advindas de seu ensino básico e
médio e por essa razão, não conseguem compreender facilmente o que está sendo
trabalhado. Diante disso, a monitoria se faz necessária para contribuir no entendimento
dessas disciplinas.
Outrossim, muito se tem abordado acerca de como recursos diversificados, como
Tecnologias da Informação e Comunicação, por exemplo, podem contribuir no processo de
ensino-aprendizagem, desde o ensino fundamental ao ensino superior. “As TICs tendem a
potencializar o processo de aprendizagem nas escolas, universidades” (FELDKERCHER,
2010, P.12). Logo, a utilização de tais recursos pode influenciar positivamente na
aprendizagem, se aplicados adequadamente.
Isto posto, o presente trabalho tem por finalidade descrever a experiência obtida
durante a primeira parte da aplicação do projeto de monitoria no curso de Licenciatura em
Matemática da Universidade de Pernambuco, Campus Garanhuns, da disciplina de
Geometria Analítica no primeiro semestre letivo de 2019, sendo a segunda parte da
aplicação destinada a disciplina de Álgebra Linear I no segundo semestre letivo de 2019.

2. Metodologia
A disciplina monitorada no primeiro semestre letivo foi Geometria Analítica e a turma
contemplada foi o terceiro período do curso de Licenciatura em Matemática. O objetivo
desta disciplina é identificar e analisar as relações geométricas e algébricas no plano e
espaço. Os conteúdos ministrados no componente curricular são fundamentados no estudo
dos vetores e suas aplicações. As monitorias ocorreram semanalmente e eram abordados
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exercícios referentes à teoria presente na ementa da disciplina, como vetores, retas,
circunferências, cônicas e planos. Os discentes dispuseram de listas de exercícios,
atividades complementares e duas provas com fins avaliativos, aplicados pelo professor do
componente curricular.
A fim de auxiliar no alcance dos objetivos da disciplina, a monitoria consistiu em
revisar os conteúdos ministrados no decorrer do semestre, esclarecer dúvidas e utilizar uma
abordagem mais aprofundada, sempre que pertinente. Em virtude disso, os conceitos vistos
em aulas anteriores eram recordados semanalmente e exercícios que abrangiam tais
assuntos eram levados para que os estudantes pudessem resolver com o auxílio da
monitora. De mesmo modo, as atividades elaboradas pelo professor ou dúvidas levadas
pelos estudantes, também eram trabalhadas com a turma, a fim de proporcionar um
tratamento adequado das incertezas desenvolvidas no decorrer do estudo da disciplina.
Além disso, parte da aplicação do projeto consistiu em analisar a utilização de
softwares gráficos no estudo das disciplinas monitoradas. Logo, no primeiro semestre a
aluna-monitora avaliou softwares como Geogebra e Winplot, e como esses podem auxiliar
na aprendizagem dos estudantes, para que o mais conveniente pudesse ser utilizado na
monitoria do segundo semestre. Para tal análise, os softwares foram aplicados e avaliados
na resolução e interpretação de exercícios relacionados às ementas das disciplinas.
Portanto, as atividades realizadas durante a monitoria eram preparadas visando uma
integração com os objetivos estabelecidos para a disciplina, bem como uma otimização de
saberes por parte dos estudantes da turma e da monitora.

3. Resultados e Discussão
A partir dos resultados obtidos no decorrer da aplicação do projeto, bem como aqueles
apresentados pelos monitorados, tem-se que a monitoria teve uma contribuição importante
no que concerne à aprendizagem desses. Disciplinas que tratam de conteúdos mais
abstratos impossibilitam, muitas vezes, que o estudante compreenda inteiramente o que está
sendo abordado na aula. No entanto, em virtude do tempo disponível e da extensão da
ementa, não é sempre que o professor pode fazer o aprofundamento necessário, ficando a
cargo do monitor colaborar para um entendimento mais completo. Logo, a monitoria
acadêmica permitiu que os estudantes dispusessem de um tempo extra para que sanassem
suas dúvidas e também compartilhassem os conhecimentos adquiridos com os outros
discentes.
Um destaque seria que, muitas vezes, os alunos sentem-se mais à vontade em fazer
questionamentos ao monitor, visto que o relacionamento desse com os monitorados tende a
ser mais pessoal, pois compartilham rotinas semelhantes.
Ademais, a monitoria permite que o aluno-monitor preencha as lacunas oriundas das
dificuldades desenvolvidas no decorrer do estudo do componente curricular, contribuindo
na sua aprendizagem dos conteúdos específicos, bem como na sua formação, e
consequentemente em seu exercício profissional. Em conformidade com Padilha (2017,
p.12):
Assim, a monitoria acadêmica tornou-se uma área importante e complementar da
formação docente, partindo do pressuposto que o estudante-monitor atua como o
facilitador do processo conhecimento e estudante versus professor, estudante e
conhecimento, ou seja, auxilia o futuro professor a dominar as competências e
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habilidades específicas da licenciatura em Matemática, complementando a sua
formação superior ao prover o suporte que o mesmo necessita para superar
qualquer deficiência de aprendizagem que pode dificultar seu processo de
formação.

Através da experiência, o monitor tem a oportunidade de reforçar aquilo que já
conhece, mas que necessita de um aprofundamento e assim, eventualmente, utilizar tais
saberes no decorrer da graduação.
No que concerne à utilização dos softwares, foi notado que tais ferramentas
oportunizaram uma interpretação mais ampla do assunto em questão, como no cálculo de
ângulo entre retas, coordenadas polares ou a relação existente entra a norma de vetores e a
distância entre pontos, por exemplo.

4. Considerações finais
A partir da orientação e execução do projeto, bem como dos resultados obtidos, tem-se que
a monitoria acadêmica não se ateve, apenas, a uma experiência no currículo, pois, ainda que
existissem dificuldades durante a execução, oportunizou uma ampliação de conhecimentos
a todos envolvidos em sua aplicação.
Segundo Lins et al.. (2009, p. 2), “os ensinamentos adquiridos junto ao professor
orientador e aos alunos monitorados integram-se à carga intelectual e social do aluno
monitor, revelando-lhe novos horizontes e perspectivas acadêmicas.” Essa troca de
aprendizado permitiu um desenvolvimento de aspectos pedagógicos e sociais essenciais na
formação de docente.
Tem-se que os estudantes contemplados com o programa de monitoria dispuseram
de uma auxilio extra para integrar com as informações disponibilizadas pelo professor e
suas fontes de estudo, a fim de sanar os questionamentos da melhor maneira possível,
possibilitando um melhor entendimento no decorrer da disciplina.
Portanto, a partir do acompanhamento semanal, foi perceptível um progresso no
decorrer do semestre, evidenciando uma aprendizagem significativa por parte dos
estudantes, bem como da aluna monitora.
Órgão de Fomento: Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) da UPE.
PROGRAD-CAE/PFAUPE/UPE nº 03/2019.

Edital
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1. Introdução
Atualmente as Universidades abrem várias possibilidades para incentivar a iniciação à
docência. Uma das formas é através de práticas de monitória que aprimoram a formação
dos discentes por intermédio de atividades relevantes que trazem experiências
enriquecedoras.
Assim, esse trabalho é resultado das atividades de monitoria realizadas no
âmbito da Universidade de Pernambuco (UPE), Campus Garanhuns, especificamente,
na disciplina de Biogeografia do curso de Licenciatura Plena em Geografia. O
embasamento teórico teve suporte em Ab’Sáber (2003), Figueiró (2015) e Velloso et.
al. (2002).
No tocante a disciplina de Biogeografia, Gillung (2011, p.1) destaca que a
mesma “é a ciência que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos no espaço
através do tempo, com o objetivo de entender os padrões de organização espacial dos
organismos e os processos que resultaram em tais padrões”.
O planejamento da monitoria se deu com a divisão de seis monitores, cada qual
ficando responsável por um domínio morfoclimático para posterior exposição em
horários alternativos as aulas regulares do curso de Geografia. Assim, as atividades
práticas desse trabalho tiveram como referência Ab’Sáber (2003), especificamente, o
capítulo 3, intitulado “Nos vastos espaços dos Cerrados”.
De maneira geral, o domínio dos cerrados passou por profundas transformações
devido a implementação de infraestrutura viária e energética nos últimos anos.
Predominando atualmente uma composição florística de cerrados, cerradões e
campestres. Assim, torna-se importante estudar esse domínio a fim de conhecer sua
origem, constituição e evolução. Tudo com o propósito de aliar práticas
desenvolvimentistas e proteção dos patrimônios genéticos.
Dessa forma, o presente trabalho tem o objetivo de expor as atividades de
monitoria desenvolvidas na disciplina de Biogeografia do curso de Licenciatura Plena
em Geografia da Universidade de Pernambuco-Campus Garanhuns.
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Esse trabalho se faz necessário porque remete uma reflexão de como as
atividades de monitoria formam desenvolvidas, bem como, trata da importância desses
tipos de ações para a formação docente.

2. Metodologia
As atividades da monitoria foram realizadas em sintonia com a condução da disciplina
de Biogeografia, ofertada para o terceiro semestre do curso de licenciatura em
Geografia, no semestre 2019.1. Foram ministradas aulas expositivas e dialogadas, com
apresentação de material didático, por meio de slides, imagens, mapas e esquemas
lógicos. As atividades práticas se deram através das atividades desenvolvidas pelos
monitores da disciplina, bem como em trabalho de campo da disciplina para o
reconhecimento de unidades e ecorregiões nordestinas, com discussões em campo e
construção de relatório da atividade.
As aulas ocorreram no horário regular do curso, ao passo em que a carga
horária da monitoria foi concentrada no turno da tarde. Foram realizados encontros para
debates sobre o planejamento da disciplina, das aulas, atividades docentes e
possibilidades de avaliação. Foi apresentada a bibliografia direcionada à compreensão
da distribuição da vida no planeta, Biogeografia e Meio Ambiente, bem como as
variações paisagísticas do Brasil e da Região Nordeste, com base em Ab’Sáber (2003),
Figueiró (2015) e Velloso et. al. (2002).
Na fase do planejamento procedeu-se à leitura e síntese de Ab’Sáber (2003)
com distribuição do conteúdo entre os monitores e preparação de seis exposições sobre
a contribuição do autor para a compreensão dos domínios morfoclimáticos brasileiros.
Cada monitor utilizou uma parte do livro, capítulos: 3-Nos vastos espaços dos Cerrados;
4-Domínio Tropical atlântico; 5-Amazônia brasileira: um macrodomínioa; 6-Caatingas:
o Domínio dos Sertões secos; 7-Planaltos de Araucárias e Pradarias mistas; e 8Domínio dos cerrados.
Cada monitor trabalhou com um tema específico, sendo que para esse trabalho
foi selecionado o capitulo 3, denominado “Nos vastos espaços dos Cerrados”, do livro
destacado acima. As atividades se deram através da exposição do capítulo com
posterior atividade avaliativa. Tal atividade teve como critério a análise de assimilação
dos conteúdos trabalhados, assim, foi realizada três questões pertinentes ao que os
alunos já tinham visto nas exposições.
Ao final da disciplina, foi realizado um trabalho de campo para reconhecimento
e discussão sobre as Ecorregiões do bioma Caatinga, propostas por Velloso et. al.
(2002). O Domínio das Caatingas foi tomado como laboratório e espaço para
reconhecimento empírico, ao longo de um trajeto realizado ao longo das Ecorregiões
do Planalto da Borborema, Depressão sertaneja meridional, Complexo IbiapabaAraripe, Depressão sertaneja setentrional e setores individualizados, tais como
Complexo vegetacional do tauleiro e Chapada do Apodi.
No final do semestre letivo foi realizado um debate a respeito das atividades
realizadas, bem como sobre a compreensão dos monitores com relação ao desempenho
dos alunos matriculados na disciplina de Biogeografia em cada etapa do cronograma
proposto.
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3. Ressultados e Discussões
Quão importante é a monotoria para formação acadêmica, pois a graduação não se
resume a aulas expositivas, trabalhos, provas e estágio, mas vai muito além de tais
práticas. Como bem destaca Almeida (2019, p.144)
Como se sabe o processo de desenvolvimento docente não se dá apenas no
ato de cursar um curso de graduação ou pós-graduação, existem experiências
ao longo destes que viabilizam uma melhor reflexão de futuras práticas
docentes, como o programa de monitoria que ocorre na graduação

Outro aspecto importante que esse mesmo autor vai trazer é o fato da monitoria
ser uma forma de romper com o ensino tradicional, onde o professor e aluno são
isolados, estabelecendo relações apenas em sala de aula. Assim, a monitoria propicia o
contato direto com o docente onde se pode estabelecer um dialógo que leve a reflexão
da prática do ser professor.
Outros autores também se debruçam a escrever sobre a monitoria, assim como
Dantas (2014) onde enfatiza que a monitoria incentiva a formação de professores e as
atividades realizadas configuram-se em trabalhos acadêmicos, contribuindo para uma
formação crítica, além de despertar o interesse pela docência no âmbito do nível
superior. Percebe-se que esse autor vai um pouco mais além ao discorrer sobre a
monitoria abrindo possibilidade para ingresso ao nível superior.
Com a disciplina e Biogeografia não foi diferente, porque a mesma propiciou um
maior contato com o professor, oportunizando aprendizagens complementares de forma
bastante significativa para vida docente. Além do fato de resultar em trabalhos
acadêmicos como este.
Cabe destacar também as experiências inéditas com os alunos do nível superior
do curso de Geografia, uma vez que é uma realidade totalmente distinta daquela já
vivenciada pelos monitores no ensino básico através do estágio supervisionado. Esse
contato muitas vezes desperta o interesse em desenvolver a docência no ensino superior.
A exposição do conteúdo se deu de maneira interativa, havendo uma boa
participação da turma por meio de questionamentos que surgiram no decorrer das
atividades quando surgiam dúvidas.
A atividade proposta com a exposição do domínio dos cerrados foi uma
atividade de três questões, onde os alunos com base no que tinha sido abordado deviam
responde-las e entregar ao monitor na aula. Com essa atividade pretendia-se analisar se
os alunos tinham realmente assimilado o assunto trabalhado, porém muitos usaram
subsídios da internet e realizaram simples cópias, sem se preocuparem em modificar
nada, já outros tiveram mais atenção e construíram respostas bem elaboradas, atendendo
assim o que foi proposito.
Além das atividades descritas acima ocorreu uma aula de campo percorrendo o
bioma caatinga, tendo como finalidade conciliar teoria e prática através do plano
empírico. Sabe-se que esse trabalho de campo não envolveu todos os domínios
morfoclimáticos, mas foi base para reconhecer os atributos que caracterizam um
domínio morfoclimático.
Quanto a função do monitor em nível superior, Almeida (2019, p. 149) destaca:
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O monitor, enquanto discente-aprendiz-docente, e pode ser visto como um
intermediador entre docente e demais discentes, uma vez que a relação de
demandas de dúvidas em detrimento ao tempo de aula muitas das vezes
inviabilizam um contato mais próximo. Partindo desta premissa tem-se o
monitor como aquele que pesquisa, identifica e compartilha com o docente,
sob um olhar mais aprumado, a organização da sala de aula, seu público e
como poderia ser trabalhado um conteúdo em especifico.

Assim, como bem enfatizado pelo autor acima, o monitor deve compartilhar
com o professor suas perspectivas quanto ao que ele vislumbrou durante as atividades,
assim, através do diálogo é possível compartilhar experiências e refletir sobre os
atributos que podem ser aprimorados ou repensados, numa ação reflexiva sobre a
prática. E assim aconteceu na disciplina de Biogeografia, sendo compartilhado todas as
perspectivas dos monitores e refletindo junto ao professor sobre as atividades da
monitoria.

4. Considerações Finais
A monitoria de Biogeografia foi muito significativa no processo de formação de
professores na Universidade de Pernambuco, Campus Garanhuns, uma vez que,
oportunizou um contato direto com estudantes de nível superior, assim, propiciou a
aquisição de experiências diferentes das então vivenciadas até o presente momento.
Com a exposição dos conteúdos e através dos exercícios propostos foi possível refletir e
avaliar com o professor as metodologias empregadas, destacando os aspectos positivos e
repensando os que poderiam melhorar.
Nessas reflexões pode-se afirmar que o exercício com as três questões deixou a
desejar, uma vez que parte dos alunos fizeram simples cópias da internet, sem se
preocupar em pensar o assunto e estruturar as respostas. Nesse sentido, cabe ao monitor
repensar a forma de elaborar atividades para evitar que isso venha ocorrer novamente.
De maneira geral, trabalhar com o domínio morfoclimático cerrado,
fundamentado em Ab’Sáber (2003), permitiu uma melhor compreensão da flora
constituinte de tal área, logo, atingindo uma boa compreensão da distribuição da vida
nos cerrados, objetivo proposto pela disciplina de Biogeografia.
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1. Introdução
A atividade de monitoria exercida durante o curso de graduação é de fundamental
importância diante do processo de ensino e aprendizagem do aluno. Estas atividades
auxiliam no aperfeiçoamento dos saberes e despertam o interesse pela docência a partir das
atribuições destinadas. Outra contribuição fundamental é o aperfeiçoamento do graduando
antes mesmo do ingresso no mercado de trabalho.
As funções exercidas pelo aluno monitor resultam numa carga maior de exigências
e senso de responsabilidade, já que estas atividades complementam o trabalho do professor.
A disciplina de Biogeografia está inserida na grade curricular do curso de Licenciatura em
Geografia, da Universidade de Pernambuco (UPE), trazendo em pauta não apenas o estudo
da distribuição das espécies de seres vivos no planeta, mas também os aspectos físicos da
natureza.
Ao estudar estes aspectos físicos da natureza, é possível observar uma expressiva
variabilidade paisagística no território brasileiro. Ab’Saber (2003), em sua obra, “Os
domínios de natureza do Brasil: potencialidades paisagísticas”, classifica o Brasil em seis
grandes domínios morfoclimáticos: 1-Domínio dos Cerrados; 2-Domínio Tropical
atlântico; 3-Domínio da Amazônia; 4-Domínio das Caatingas; 5-Domínio das Araucárias e
Pradarias mistas; e o 6-Domínio dos Cerrados. Estas áreas denominadas apresentam uma
combinação entre o tipo de solo, relevo, vegetação, clima e hidrologia.
Tendo em vista as mudanças ocasionadas, principalmente, decorrentes da expansão
imobiliária e a exploração predatória dos recursos naturais é possível chamar um pouco
mais da atenção para o que está ocorrendo no Domínio Tropical Atlântico.
Considerado o segundo maior complexo de florestas tropicais biodiversas do Brasil,
este domínio é considerado um dos mais ameaçados do planeta. Nesse domínio, também
encontram-se as restingas ao longo das praias e das planícies costeiras, de fisionomia
relacionada de maneira direta com o solo arenoso a qual está inserida; e os manguezais, um
ecossistema totalmente diferente da mata atlântica (vegetação predominante), em terrenos
lodosos e com o encontro das águas doce do rio, com as salgadas do mar.

2. Metodologia
As atividades da monitoria foram realizadas em sintonia com a condução da disciplina de
Biogeografia, ofertada para o terceiro período do curso de licenciatura em Geografia, no
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semestre 2019.1. Foram ministradas aulas expositivas e dialogadas, com apresentação de
material didático, por meio de slides, imagens, mapas e esquemas lógicos. As atividades
práticas se deram através das atividades desenvolvidas pelos monitores, bem como em
trabalho de campo da disciplina para o reconhecimento de unidades e ecorregiões
nordestinas, com discussões em campo e construção de relatório da atividade.
As aulas ocorreram no horário regular do curso, ao passo em que a carga horária da
monitoria foi concentrada no turno da tarde. Foram realizados encontros para debates sobre
o planejamento da disciplina, das aulas, atividades docentes e possibilidades de avaliação.
Foi apresentada a bibliografia direcionada à compreensão da distribuição da vida no
planeta, Biogeografia e Meio Ambiente, bem como as variações paisagísticas do Brasil e da
Região Nordeste, com base em Ab’Sáber (2003), Figueiró (2015) e Velloso et. al. (2002).
Na fase do planejamento procedeu-se à leitura e síntese de Ab’Sáber (2003) com
distribuição do conteúdo entre os monitores e preparação de seis exposições sobre a
contribuição do autor para a compreensão dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Cada
monitor utilizou uma parte do livro, mais precisamente os seguintes capítulos: 3-Nos vastos
espaços dos Cerrados; 4-Domínio Tropical Atlântico; 5-Amazônia brasileira: um
macrodomínioa; 6-Caatingas: o Domínio dos Sertões secos; 7-Planaltos de Araucárias e
Pradarias mistas; e 8-Domínio dos cerrados.
As aulas que ocorreram no contra turno foram ministradas através do uso slides, sob
acompanhamento do professor-orientador, a fim de desenvolver as habilidades docente dos
monitores enquanto estudantes de graduação e licenciandos. Cada monitor conduziu sua
aula da maneira mais apropriada, com uma dinâmica que abordava perguntas e debates.
Também foi inserido neste contexto o desenvolvimento de atividades teóricas, aplicadas e
posteriormente avaliadas pelos monitores. A estruturação e avaliação variaram de acordo
com o monitor responsável pelo capítulo, tendo em vista que cada apresentação possuiu
uma atividade diferente.
Nos conteúdos referentes ao Domínio Tropical Atlântico, as atividades consistiram
no desenvolvimento do plano de aula, preparação de atividade escrita e slides. A aula
ministrada foi expositiva e dialogada, com uso de Data show e mapa vegetacional, havendo
a sistematização do conteúdo e a participação da turma.
Ao final da disciplina, foi realizado um trabalho de campo para reconhecimento e
discussão sobre as Ecorregiões do bioma Caatinga, propostas por Velloso et. al. (2002). O
Domínio das Caatingas foi tomado como laboratório e espaço para reconhecimento
empírico, seguindo um trajeto realizado ao longo das Ecorregiões do Planalto da
Borborema, Depressão sertaneja meridional, Complexo Ibiapaba-Araripe, Depressão
sertaneja setentrional e setores individualizados, tais como o Complexo vegetacional do
tabuleiro e Chapada do Apodi.
No final do semestre de 2019.1 foi realizado um debate a respeito das atividades
realizadas, bem como sobre a compreensão dos monitores com relação ao desempenho dos
alunos matriculados na disciplina de Biogeografia em cada etapa do cronograma proposto.

3. Resultados e Discussão
A monitoria de Biogeografia está proporcionando um maior aperfeiçoamento dos
conteúdos abordados, tendo em vista o cumprimento dos objetivos propostos pelo edital.
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Além disso, foi de suma importância acompanhar e participar do desenvolvimento das
atividades propostas para a disciplina.
Além disso, outro destaque é para a aula de campo realizada, a qual englobou o
domínio das Caatingas, uma vez que, para o estudante de Geografia, é de fundamental
importância levar o conhecimento teórico à pratica. Sendo assim, o entendimento do clima
local, da morfologia e dos relevos, se deram de maneira ampla, conduzindo ao
aperfeiçoamento teórico-metodológico dos bolsistas.
Além disso, outro papel fundamental que o discente monitor exerce é o
acompanhamento e apoio aos colegas da disciplina em questão. Sendo assim, é possível
afirmar que as atividades já desenvolvidas (e em desenvolvimento) durante a monitoria
contribuíram para o aperfeiçoamento teórico e prático; principalmente aqueles voltados aos
principais aspectos de ordem característica dos domínios morfoclimáticos, em especial ao
Domínio Tropical Atlântico.

4. Considerações finais
As atividades desenvolvidas pela monitoria de Biogeografia da Universidade de
Pernambuco (UPE) estão sendo realizadas dentro do Programa de Fortalecimento
Acadêmico (PFA) ofertado pela PROGRAD, com a finalidade de fortalecer e aperfeiçoar
os pilares da universidade (ensino, pesquisa e extensão). As atividades desenvolvidas estão
sendo cruciais no processo de formação dos bolsistas, e o entendimento mais aprofundado
dos domínios morfoclimáticos de acordo com os estudos de Ab’Sáber se mostraram de
maneira positiva.
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1. Introdução
As coleções são representantes da fauna já extinta, e que, algum dia habitou os ecossistemas
alterados de forma irreversível pela ação antrópica (ZAHER & YOUNG, 2003). No entanto,
é importante destacarmos que nas coleções, há ainda, representantes da fauna não extinta, ou
seja, representantes da fauna que se encontram, atualmente, no meio ambiente. Portanto, as
coleções zoológicas são testemunhos preponderantes da biodiversidade faunística, global,
intrínseco, característico e singular para a humanidade, sendo fundamentais para a
preservação e conservação da fauna.
As coleções zoológicas, segundo Azevedo et al. (2012), podem ser utilizadas como
recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem em Zoologia, uma vez que
permitem o desenvolvimento de metodologias que possibilitam aos discentes estudar e
analisar os espécimes de forma mais concreta. A partir da observação e do contato direto
com cada espécime, torna-se evidente maior aquisição do conteúdo teorizado em sala de aula,
tornando o ensino mais dinâmico e significativo. Vale ainda ressaltar, que coleções são
amplamente utilizadas como recurso didático no ensino superior.
Segundo Resende et al. (2012), o aprendizado se mostra mais efetivo quando o
discente se vê diante do material objeto de estudo. Portanto, as coleções didáticas de Zoologia
tornam-se uma ferramenta efetiva no processo de ensino e aprendizagem na área de Zoologia.
Sendo assim, na Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns, encontra-se a
Coleção Didática de Zoologia (CDZ/UPE). No intuito de conseguir um espaço para ministrar
suas aulas práticas a Professora Marina de Sá Leitão Câmara de Araújo criou, em 2013, a
CDZ/UPE. No início havia poucos exemplares de animais, resultado apenas, de um material
utilizado pelo o antigo professor de Zoologia. Atualmente, a CDZ/UPE dispõe de um rico
acervo com mais de 983 espécimes, resultado de trabalhos de pesquisa desenvolvidos pela a
curadora e pelo os alunos que integram/integraram a coleção. Tais espécimes, por sua vez,
são utilizados em cursos, oficinas e visitas técnicas de diversas instituições de ensino do
estado de Pernambuco e até de outros estados. No curso de Ciências Biológicas da instituição
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acima supracitada, a CDZ é assiduamente utilizada em aulas práticas das disciplinas de
Zoologia, se configurando como um importante espaço auxiliador no processo de ensinoaprendizagem.
Portanto, objetivou-se nesse projeto utilizar a CDZ nos trabalhos ligados a monitoria
das disciplinas de Zoologia do Curso de Ciências Biológicas da Universidade de
Pernambuco, Campus Garanhuns. Além disso, foi também objetivo do projeto criar e integrar
um grupo de estudo de Zoologia à monitoria presencial, buscando cada vez mais auxiliar o
ensino-aprendizagem de tais disciplinas na instituição.

2. Metodologia
Durante o semestre 2019.1 a disciplina lecionada no curso de Ciências Biológicas foi
Zoologia dos Invertebrados Superiores, portanto as atividades de monitoria realizadas que
serão descritas a seguir referem-se a tal disciplina. Foram trabalhados os seguintes filos:
Mollusca, Annelida, Arthropoda, Annelida e Echinodermata. As monitorias presenciais
ocorreram semanalmente, em horário alternativo às aulas regulares, na CDZ. Foi
desenvolvido grupo de estudos, este foi realizado paralelamente a monitoria presencial, onde
os monitores atuavam como mediadores do grupo. Nas monitorias presenciais eram revisados
assuntos relacionados à disciplina e que já haviam sido vistos em sala de aula, além disso,
eram ouvidas e solucionadas dúvidas dos estudantes a respeito do assunto. Além disso,
também foram realizadas monitorias online, sendo criado um grupo no aplicativo WhatsApp
onde foram articuladas as monitorias presenciais e disponibilizados de sites e material
didático para auxiliar os alunos no estudo.
Como auxílio ao estudo nas monitorias, foram utilizados espécimes armazenados na
coleção e bibliografias relacionadas ao estudo na área. Tendo sempre um caráter prático,
eram vistos na monitoria, fazendo-se uso do espécime, aspectos anatômicos e fisiológicos
ligados aos animais que estavam sendo estudados e abordados. Além disso, os alunos
podiam, também, manipular diretamente o espécime, aprendendo, portanto, na prática. É
importante destacar que em cada monitoria eram realizadas, também, atividades juntamente
aos alunos, podendo assim aferir e avaliar o aprendizado desenvolvido nos mesmos.
No intuito de auxiliar e melhorar a escrita dos relatórios redigidos sobre as aulas
práticas, foi desenvolvido e formulado pelo os monitores um modelo, seguindo as normas da
ABNT para esse tipo de trabalho, permitindo, portanto, que os alunos pudessem pontuar
melhor em tal atividade. Durante esse período os monitores também realizaram a revisão e
vistoria do acervo, controle de empréstimos e visitas ao acervo, bem como a manutenção dos
líquidos conservantes dos espécimes.

3. Resultados e discussões
Segundo Menzel (2015), a monitoria na disciplina de Zoologia dos Invertebrados permite,
aos alunos monitorados, uma maior aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de
competências na área. Assim como em Menzel (2015), a monitoria presencial propiciou aos
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discentes, maior aquisição e flexibilidade no processo de ensino-aprendizagem, quanto aos
conteúdos teorizados em sala, devido a realização das atividades supracitadas, sobretudo,
com a utilização dos espécimes da CDZ como recurso didático. Além disso, a utilização de
espécimes nas atividades da monitoria presencial foi imprescindível, uma vez que, os
discentes puderam ter o contato direto com o objeto de estudo e analisar as características
anatômicas abordadas em sala de aula, o que permitiu um aprendizado mais efetivo, como
mostrado em Resende et al. (2012).
É notório que as coleções zoológicas subsidiam a geração contínua de conhecimento,
contribuindo de forma significativa no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, é válido
ressaltar a importância da CDZ/UPE, como instrumento essencial no processo de ensinagem
da Zoologia dos Invertebrados e dos Cordados, na Universidade de Pernambuco, Campus
Garanhuns.
Haag et al. (2008) afirma que ao se estabelecer uma relação dialógica entre aluno e
monitor, tanto o aluno como o monitor aprendem em tal processo. Portanto, a criação do
grupo de estudos sobre os conteúdos da Zoologia, proporcionou maior interação entre
monitores e discentes, resultando em uma troca mútua de conhecimentos que permitiu
aprendizado de ambos. Nos encontros do grupo de estudos, foram realizados debates e
resoluções de exercícios escritos. A aplicação de exercícios propiciou aos discentes verificar
o nível de aprendizagem dos conteúdos abordados em sala, bem como aprofundar seus
conhecimentos.
A monitoria online propiciou aos discentes acesso a bibliografia online,
disponibilizada pelos monitores, além da disponibilização de todo o material trabalhado no
decorrer dos encontros semanais, possibilitando aos discentes que por motivos superiores,
não puderam participar dessas atividades, a terem acesso a esse material e ao mesmo tempo
auxiliar de maneira eficaz, nos estudos referentes aos conteúdos da Zoologia.
A revisão e vistoria do acervo proporcionaram detectar etiquetas de identificação em
estado de decomposição, espécimes com baixo nível de líquidos conservantes, dentre outros
aspectos. Os monitores realizaram a manutenção dos líquidos conservantes, identificação e
tombamento de espécimes no acervo. Além, dessas atividades empregues, os monitores
atualizaram os formulários de controle de empréstimos de espécimes e de visita ao acervo.
A completa manutenção dos exemplares presentes na CDZ/UPE permite que os mesmos
permaneçam em bom estado de conservação, possibilitando, portanto, a utilização, por
muitos anos, da coleção no ensino.
Assim como visto em Azevedo et al. (2012), é notório uma aprendizagem inovadora
através das coleções zoológicas, que se constituem de metodologias didático-pedagógicas. A
CDZ/UPE, portanto, torna o ensino de Zoologia mais significativo e instigador.

4. Considerações finais
É notório que metodologias tradicionais, já não suprem mais as necessidades do processo de
ensino e aprendizagem, partindo desse viés, é imprescindível romper estas metodologias, e
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inserir cada vez mais, ferramentas didático-metodológicas inovadoras, que possibilitem de
maneira dinâmica o processo de ensinagem. É perceptível que as coleções zoológicas
possibilitam essa integração e aprimoramento das metodologias de ensino.
A monitoria acadêmica se insere de forma significativa nesse processo de ensinagem,
possibilitando aos futuros docentes, uma visão concreta da necessidade de fazer uso de
múltiplas metodologias aplicadas ao ensino. Portanto, podemos concluir que o ensino de
Zoologia através da CDZ/UPE se torna mais significativo e produtivo, instigando os
estudantes a produção científica em pesquisa, ensino e extensão.
É importante ressaltar, que tal projeto ainda encontra-se em continuidade, sendo,
atualmente, desenvolvido em função das disciplinas de Zoologia dos Invertebrados Inferiores
e Zoologia dos Cordados. Portanto, espera-se, ainda, que a CDZ/UPE possa proporcionar e
auxiliar o processo de ensino-aprendizagem nas demais disciplinas de Zoologia, para os
demais alunos.

5. Órgão de Fomento
Programa de Fortalecimento Acadêmico da UPE (PFA).
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1. Introdução
A monitoria de Biogeografia tem como função de proporcionar aos discentes em formação,
uma melhor compreensão sobre a área de estudo da mesma e ampliar sua experiência acerca
da disciplina e da iniciação a prática à docência. Para realização da mesma foi utilizado como
material de base inicial o livro: Biogeografia dinâmicas e transformações da natureza de
Adriano Figueiró e principalmente os capítulos iniciais, que abordam uma introdução ao
estudo da Biogeografia e os processos de especiação e padrões de distribuição das espécies.
E posteriormente, ocorreu a utilização da obra: Os domínios de natureza no Brasil:
potencialidades paisagísticas de Aziz Ab’Saber, que forneceu subsídios para a elaboração de
um planejamento e plano de aula e maior aprofundamento acerca das aulas ministradas aos
discentes do curso de licenciatura em geografia.
A obra aborda os domínios morfoclimáticos existentes no território brasileiro e seus
diversos aspectos respectivo de cada domínio, de maneira a dar enfoque ao Domínio
Amazônico, que corresponde ao maior dentre os domínios brasileiros. O citado domínio tem
como principais características sua grande extensão territorial, sua riqueza hidrográfica, as
sutis variações de seus ecossistemas, Forte entrada de Energia Solar, permanente massa de
ar úmido, Estoque de Nebulosidade, Baixa amplitude térmica anual, e ausência de estação
seca, sendo.
Contudo a monitoria é um passo fundamental para a aquisição de novos
conhecimentos e concepção acerca dos conteúdos, tendo como objetivo aprimorar e habituar
os discentes monitores a realidade da sala de aula, que é encarada diariamente pelos docentes.
Também estimular os mesmos a se aprofundarem no entendimento dos conteúdos que a
disciplina de Biogeografia aborda, além de uma troca mútua de conhecimento e interação
entre discentes do curso de Geografia, onde ambas as partes foram beneficiadas. Afim de
despertar nos mesmos um maior interesse pela área dos estudos biogeográficos e na formação
continuada na carreira de professores.
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2. Metodologia
As atividades da monitoria foram realizadas em sintonia com a condução da disciplina de
Biogeografia, ofertada para o terceiro semestre do curso de licenciatura em Geografia, no
semestre 2019.1. Foram ministradas aulas expositivas e dialogadas, com apresentação de
material didático, por meio de slides, imagens, mapas e esquemas lógicos. As atividades
práticas se deram através das atividades desenvolvidas pelos monitores da disciplina, bem
como em trabalho de campo da disciplina para o reconhecimento de unidades e ecorregiões
nordestinas, com discussões em campo e construção de relatório da atividade.
As aulas ocorreram no horário regular do curso, ao passo em que a carga horária da
monitoria foi concentrada no turno da tarde. Foram realizados encontros para debates sobre
o planejamento da disciplina, das aulas, atividades docentes e possibilidades de avaliação.
Foi apresentada a bibliografia direcionada à compreensão da distribuição da vida no planeta,
Biogeografia e Meio Ambiente, bem como as variações paisagísticas do Brasil e da Região
Nordeste, com base em Ab’Saber (2003), Figueiró (2015) e Velloso et. al. (2002).
Na fase do planejamento procedeu-se à leitura e síntese de Ab’Saber (2003) com
distribuição do conteúdo entre os monitores e preparação de seis exposições sobre a
contribuição do autor para a compreensão dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Cada
monitor utilizou uma parte do livro, capítulos: 3 - Nos vastos espaços dos Cerrados; 4 Domínio Tropical atlântico; 5 - Amazônia brasileira: um macrodomínio; 6 - Caatingas: o
Domínio dos Sertões secos; 7 - Planaltos de Araucárias e Pradarias mistas e 8 - Domínio dos
cerrados.
Para a execução da aula, primeiramente foi realizado todo um planejamento e a
apropriação de domínio do conteúdo da bibliografia consultada que foi Ab’Sáber (2003), e
elaborado um plano de aula durante a regência da aula, inicialmente foi apresentado
respectivo plano de aula a turma, e em seguida se deu início a aula expositiva e dialogada,
onde foram apresentadas as principais características do Domínio Amazônico, que foram:
clima, relevo, vegetação, hidrografia e os principais impactos ambientais no qual esse
domínio tem sido alvo. Ao final da aula foi proposta a seguinte atividade: que os discentes
elaborassem um pequeno resumo acerca de sua compreensão sobre o conteúdo da aula
trabalhado em sala, onde os alunos tiveram um prazo para entregarem o material referente a
atividade, para ser corrigido, avaliado e atribuído nota pelo supervisor da monitoria. Contudo
alguns alunos obtiveram um melhor desempenho do que outros, mas no geral a maioria da
turma obteve uma média de regular para boa. Assim demonstrando terem compreendido o
objetivo principal do texto de compreender as principais características do Domínio
Amazônico.
Ao final da disciplina, foi realizado um trabalho de campo para reconhecimento e
discussão sobre as Ecorregiões do bioma Caatinga, propostas por Velloso et. al. (2002). O
Domínio das Caatingas foi tomado como laboratório e espaço para reconhecimento empírico,
ao longo de um trajeto realizado ao longo das Ecorregiões do Planalto da Borborema,
Depressão sertaneja meridional, Complexo Ibiapaba-Araripe, Depressão sertaneja
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setentrional e setores individualizados, tais como Complexo vegetacional do tauleiro e
Chapada do Apodi.
No final do semestre letivo foi realizado um debate a respeito das atividades
realizadas, bem como sobre a compreensão dos monitores com relação ao desempenho dos
alunos matriculados na disciplina de Biogeografia em cada etapa do cronograma proposto.

3. Resultados e Discussão
A monitoria em Biogeografia viabilizou um maior aprofundamento teórico e prático, através
das atribuições designadas pela sua função, oportunizando uma ampliação dos
conhecimentos proporcionados no decorrer da disciplina, que compõe o quadro das
disciplinas de geografia física e ajudando a entender a composição do espaço geográfico
brasileiro.
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. O professor orientador procura envolver o monitor nas fases de
planejamento, interação em sala de aula, laboratório ou campo e na avaliação dos alunos e
das aulas. Seguindo nesse contexto, monitoria visa despertar nos monitores a identificação
com o processo de ensino-aprendizagem.
A importância da Biogeografia é imensa à vida acadêmica dos discentes, e
posteriormente será fundamental em sua carreira como docente e refletirá em sua vida em
sociedade. Esta disciplina tem como área de estudo a distribuição dos seres vivos na
superfície terrestre, e também as relações entre sua distribuição e as características climáticas
e geológicas de cada região e suas peculiaridades que diferenciam uma região de outra
refletindo assim na transformação da paisagem geográfica.
De acordo com Dantas (2007) a relação entre teoria e prática é fundamental para a
formação docente, e que é preciso considerar essa relação como orgânica e vital. Então a
monitoria surge como mais um elemento para contribuir na formação profissional e despertar
o interesse pela docência superior, funcionando como algo que vai estimular o docente na
função didática e pedagógica futuramente.
O desenvolvimento das atividades proporcionou um aprimoramento na atuação em
sala e também uma reflexão acerca da didática utilizada perante o ambiente universitário e a
ampliação da visão de estudo biogeográficos, dando enfoque aos domínios morfoclimáticos
e principalmente ao Domínio Amazônico suas características e os principais impactos
ambientais que esse domínio vem sofrendo desde muito tempo atrás.

4. Considerações finais
A realização das atividades de monitoria na disciplina de Biogeografia realizada no curso de
licenciatura em Geografia pela PROGRAD apresenta uma enorme contribuição na formação
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de futuros professores e também alunos, onde foi perceptível um maior envolvimento e
interação e comprometimento com a disciplina por parte de alguns discentes, porém alguns
apresentaram uma certa dificuldade em sintetizar o conteúdo e características explicitadas
durante a regência. No entanto, de acordo com a correção em conjunto com o docente
supervisor, os resultados obtidos pela maioria foram satisfatórios, pois alcançaram a média
prevista, demonstrando uma boa assimilação do conteúdo trabalhado.
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1. Introdução
Este relato de experiência versa sobre a monitoria nas disciplinas de Psicologia e Educação
e Psicologia da Aprendizagem e Mediação Escolar. A primeira aconteceu e em 2019.1 e a
segunda está em andamento. Buscamos promover reflexões sobre as contribuições da
Psicologia para as questões relacionadas à Educação, a relação entre a Psicologia e a base
epistemológica do processo educativo, os fundamentos teóricos da Psicologia e sua
aplicabilidade no contexto educacional, além de refletir sobre os papéis e funções do
psicólogo no contexto educativo e nas possibilidades de intervenção em processos
relacionados à cognição e à aprendizagem. Os conteúdos situam-se teoricamente em um
percurso de autores iniciando com Enguita (1989) e o surgimento da escola de massas, numa
análise histórica do princípio da escola como a conhecemos; passando por Foucault (1979),
que evidencia as relações de poder, articulando seus apontamentos ao contexto escolar;
Montero (1995) apresenta e descreve algumas estratégias discursivas ideológicas que,
atravessando a linguagem e os discursos proferidos, de modo muitas vezes despercebido
proliferam conceitos e pensamentos intencionalmente formulados; Bauman (2001) com suas
observações acerca da modernidade líquida e Paulo Freire (1967) com a perspectiva
emancipatória, pensando assim modos de trabalhar e atuar no contexto escolar; entre outros
textos e conceitos. A disciplina de aprendizagem envolve aspectos éticos, políticos,
cognitivos e sociais (VIGOTSKI, 2007; STERNBER, 2008; MONTERO, 1995; SEABRA,
2014).

2. Metodologia
As metodologias utilizadas em Psicologia e Educação foram aulas expositivas e dialogadas,
estudo de casos em grupos, análise de documentário, filmes e reportagens e realização de
trabalhos de campo (Cartografia). Diante disso, as avaliações foram constituídas de resenhas
individuais, prova individual sem consulta, construção de um plano interventivo a partir de
um estudo de caso e, por fim, a entrega da cartografia.
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Neste semestre, a disciplina de Psicologia da Aprendizagem e Mediação Escolar está
sendo ministrada por duas professoras. Além disso, entraram, com o edital de monitoria do
Multicampi, outras duas monitores. Por isso foi possível uma propor uma prática interventiva
para os acadêmicos, que farão um acompanhamento pontual da aprendizagem de alunos em
três períodos diferentes: crianças de zero a seis anos; crianças de sete a dez anos; adolescentes
a partir dos 11 anos. Cada faixa etária ficará com uma parte da turma do sexto de período de
Psicologia.
2.1 Objetivos
Da disciplina Psicologia e Educação:
Construir pensamento crítico acerca do papel da educação e da instituição escolar na
transmissão de conhecimento e cultura, além da manutenção e/ou transformação da
sociedade, incluindo para isso a reflexão sobre o papel do psicólogo na área escolar.
Da disciplina Psicologia da Aprendizagem e Mediação Escolar:
Identificar e analisar contextos que sejam prioritariamente cenários dos fenômenos
estudados, de modo a se preparar profissionalmente para diversos níveis de ação, percebendo
as diferenças entre as diversas epistemologias que tratam da aprendizagem, correlacionandoas.

3. Resultados e Discussão
As tarefas de monitoria da disciplina Psicologia e Educação consistiram em acompanhar as
aulas semanalmente e dar assistência aos discentes pessoalmente e por meio de consultas
através do WhatsApp e E-mail durante todo o semestre. Foi possível moderar as discussões
em sala, com acompanhamento da docente responsável pela disciplina, sobre a Escola sem
Partido e movimentos totalitários na instituição escola a partir da divisão da turma em
pequenos grupos e da leitura e reflexão de trechos do artigo “Escola sem Partido — elementos
totalitários em uma democracia moderna: uma reflexão a partir de Arendt” (GUILHERME
& PICOLI, 2018).
O auxílio aos alunos na construção da cartografia possibilitou ampliar os olhares acerca
da prática do (a) psicólogo (a) dentro do contexto escolar. A partir das experiências
vivenciadas dentro e fora da sala de aula, os discentes foram estimulados a se lançar nessa
construção, tomando como base teórica todos os assuntos abordados, a fim de compreender
os atravessamentos que compõem essa prática e estão engendrados no imaginário social
sobre a função do profissional de Psicologia que está inserido nesse meio. A monitoria se
constrói diante das possibilidades de aprendizado frente ao novo. Entre o professor e aluno
existe um espaço, no qual o monitor se coloca como ponte intermediadora, facilitando o
acesso e construção de informações. A abertura diante esse caminhar institucional, fortalece
os vínculos que foram tecidos entre monitoria e turma, evidenciando sua relevância enquanto
mediadores desse processo de aprendizagem. A turma se colocou empenhada e responsável
diante dos assuntos abordados, evidenciando uma evolução ao decorrer desse caminho. Os
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textos abordados em sala foram discutidos com êxito, levando a reflexões extraclasse. As
discussões realizadas em sala foram bastante construtivas para o processo de ensinoaprendizagem, evidenciando o interesse e comprometimento dos discentes frente ao processo
de formação.
A segunda parte da monitoria, referente à disciplina “Psicologia da Aprendizagem e
Mediação Escolar” encontra-se em andamento e seus resultados ainda não podem ser
analisados. Entretanto, a monitoria teve a oportunidade de planejar, juntamente com a
professora uma aula sobre “Estímulo de Funções Executivas a partir de Jogos de Regras”.
Esta aula será ministrada com a professora presente, mas já será um treino para a docência.
Além disso, reuniões de acompanhamento sobre a prática promovem aprendizado não só para
os alunos matriculados, mas para a monitoria. É a mesma turma que frequentou a disciplina
anterior, e já há um vínculo entre a monitora e os alunos. A equipe formada pelas duas
professoras e pelas duas monitoras que entraram recentemente complementa e enriquece o
trabalho.

4. Considerações finais
Diante disso, a monitoria se colocou enquanto abertura para novas experiências,
evidenciando sua importância dentro do processo de graduação. Acompanhar a evolução dos
alunos de perto e participar dos bastidores, vendo como funciona a parte burocrática da
disciplina, auxiliando na construção de planejamento e correção das atividades, proporcionou
uma experiência que vai para além dos muros da universidade. Estar aberta diante das
possibilidades de aprendizagem, errando e aprendendo de maneira cíclica, me constitui nesse
entrelace de desconstrução e re-construção constantes.
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1. Introdução
O sofrimento humano decorrente de situações que assinalam a sua finitude requer a
intervenção psicológica no âmbito da assistência em saúde. Nesse contexto, a atenção
do psicólogo volta-se para o paciente terminal, na sua experiência mórbida; para quem
sinaliza ideação suicida ou para aqueles que requerem sentido às perdas de amigos e
familiares ou de privação da saúde. Assim, urge a importância da monitoria como
artifício metodológico que contribui com a formação teórico-prática do aprendiz de
psicologia, bem como com a aproximação pelo exercício de lecionar, como bem aponta
Guedes (1998, p. 13), quando evidencia que:
O objetivo de um Programa de Monitoria não é somente melhorar o
desempenho de discentes através da ajuda de companheiros melhor instruídos
em determinada disciplina, mas também desenvolver no aluno-monitor
interesse pela docência e estreitar seu vínculo com a universidade. A prática
da monitoria privilegia um espaço na vida acadêmica que possibilita ao aluno
a criação de vínculos diferenciados com a universidade, com o conhecimento
e com as questões educacionais. (GUEDES, 1998, p. 13)

Desse modo, para além de uma experiência outra revelada na vivência de monitor, o
discente tem a possibilidade de lançar um olhar para a promoção do cuidado em
circunstâncias do morrer e da finitude humana frente às temáticas componentes dessas
disciplinas.
Ao integrar as Disciplinas de Psicologia Hospitalar e de Estágio Supervisionado
Básico V - Ênfase em Psicologia da Saúde, através da monitoria, amplia-se horizontes
compreensivos sobre a ontologia do homem em seu existencial de ser-para-morte,
contribuindo para intervenções clínicas no campo da saúde. Segundo Werle, (2003, p.
14):
[...] a angústia desperta para a morte, enquanto dado temporal mais
significativo da existência, e revela a finitude da existência humana, o fato de
que o homem tem um fim, que ele morre e que sua existência acaba, ou seja,
remete a um outro conceito fundamental de Heidegger, que é o ser-para-amorte. (WERLE, 2003, p. 14)

A integração das disciplinas citadas, evidenciaram não apenas para o monitor,
mas para os discentes matriculados, reflexões acerca das tonalidades afetivas
constituintes da experiência do ser do homem (Dasein), possibilitando tematizações
com a Fenomenologia Hermenêutica, que ao lume da analítica heideggeriana, procura
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realçar a dimensão existencial humana, avistada em narrativas de aflição. Nesse viés, as
Disciplinas mencionadas requerem atenção especial em seu ensino na formação do
psicólogo, isto porque exigem leituras que transcendem o campo disciplinar da
Psicologia, envolvendo o diálogo com matrizes do pensamento existencialista, além de
articulações com o saber prático-teórico da clínica psicológica no âmbito da saúde. De
certo, esses conhecimentos evidenciam complexidade, requerendo do discente que vá
além das aulas tradicionais do ensino.
Enquanto prática pedagógica, a monitoria favoreceu o ensino-aprendizagem,
dessa vez, pela possibilidade de uma dialogia que contemplou saberes e práticas da
psicologia, pondo-a em reflexão suas atividades clínicas, a partir das ressonâncias
conceituais presentes em suas matrizes. Exercendo a monitoria, o aluno pode preencher
lacunas na compreensão de conhecimentos estudados anteriormente em sua formação.
Nesse sentido, a monitoria contribui com a integração necessária entre docente e
discente, responsabilizando-os na formação do psicólogo clínico. Docente e monitor,
como co-participantes dos objetivos acadêmicos, potencializando a dinâmica do ensinoaprendizagem na formação de competências. Assim, o exercício da monitoria nas
Disciplinas de Psicologia Hospitalar e Estágio Supervisionado Básico V -Ênfase em
Psicologia da Saúde auxiliou na formação para uma adequada abordagem do psicólogo
diante de demandas clínicas que lhe solicitam nas intervenções, bem como contemplou
a atuação na promoção do cuidado em situações de morbidade. Dessa feita, fica
entendido que experienciar atividades de monitoria nessas disciplinas é da ordem de
viabilizar recursos didáticos de aprendizagem, importantes, ao aprendiz de Psicologia
da Universidade de Pernambuco.

2. Metodologia
Este trabalho recorreu ao método qualitativo, que segundo Silva e Santos (2017, p. 112),
“objetiva compreender questões singulares, lidando com inquietações que não se
propõem a ser quantificadas, controladas ou mesmo universalizadas a partir dos
resultados encontrados”. Nesse viés, o relato de experiência mostra-se leitura
compreensiva acerca dos fenômenos desvelados na experiência de monitoria nas
Disciplinas de Psicologia Hospitalar e Estágio Supervisionado Básico V – Ênfase em
Psicologia da Saúde, lecionadas no 5° período do curso de Bacharelado em Psicologia
da Universidade de Pernambuco - campus Garanhuns. Importa comunicar que estas
duas Disciplinas são anexadas, obrigatoriamente, uma a outra.
As atividades da monitoria contemplaram o acompanhamento da prática clínica,
com reflexões temáticas sobre demandas relacionadas a mortalidade e morbidade no
humano. Desse modo, nas atividades de monitoria,o caminho metodológico foi:
assessoria no ensino-aprendizagem de natureza teórico-prática, nas Disciplinas
Psicologia Hospitalar e Estágio Supervisionado Básico V - Ênfase em Psicologia da
Saúde; Exposição crítica de temáticas relacionadas aos conteúdos pedagógicos
disciplinares, tais como: ideação suicida e suicídio, cuidados paliativos junto a pacientes
terminais hospitalizados; Estudo dirigido junto ao grupo-classe sobre os fenômenos
clínicos – luto; luto antecipado e automutilação; Participação de processos avaliativos
do ensino-aprendizagem junto à docência; Orientação em bancas de estudo na visa de
pesquisas sobre componentes disciplinares e de sua publicação em eventos científicos;
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Assessoria nas atividades clínicas em práticas de atenção psicológica no campo da
saúde, desenvolvidas na clínica ambulatorial e hospitalar.

3. Resultados e Discussão
Nesse viés, este projeto de monitoria possibilitou a ampliação de conhecimentos e
subsidiou atuações pedagógicas de psicólogos em saberes e práticas psicológicas.
Serviu como meio significativo de problematizar e de revelar a prática psicológica em
âmbitos de saúde, uma vez que houve a participação do monitor nas atividades de
ensino não apenas em sala de aula, bem como a elaboração e execução de ações
didáticas junto ao docente de Psicologia Hospitalar e Estágio Supervisionado Básico V
- Ênfase em Psicologia da Saúde. Assim, fez-se relevante a disponibilidade dos
monitores e a frequência no acompanhamento ao professor e à turma, possibilitando
debates acerca dos conteúdos componentes da ementa das disciplinas, bem como de
temáticas transversais.
Ainda, mostrou-se relevante a proposição de aulas com utilização de material
audiovisual como recurso, possibilitando debates acerca das temáticas, bem como a
solicitação de produção textual e uma visita ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS,
o que solicitou dos discentes a reflexão e a elaboração acerca do que foi discutido nas
aulas, fomentando assim a aprendizagem dos conteúdos trabalhados e construídos em
coparticipação pela turma.

4. Considerações Finais
As experiências vividas pelos monitores no contexto universitário implicaram na
ampliação de conhecimentos sobre os sentidos de uma clínica psicológica no âmbito da
saúde. A partir da relação docente-monitor foi proporcionado discussões e reflexões
acerca da formação teórico-prática, revelando a importância de pensar a atuação do
psicólogo além das interferências do modelo tecnicista. Além da interface entre teoria e
prática, o exercício da monitoria durante a graduação propiciou um estudo mais amplo
ao que concerne à disciplina, pois o horizonte compreensivo acerca da finitude e
sofrimento humano foi demonstrado nas vivências dentro e fora da sala de aula.
Aintegração da disciplina Psicologia Hospitalar com o Estágio Supervisionado
Básico V - Ênfase em Psicologia da Saúde proporcionou a elaboração de compreensões
sobre as temáticas discutidas relacionando-as com o campo de atuação na Saúde
Pública. Nesse sentido, o retorno para os discentes junto a turma tornou-se mais efetivo
pelo vislumbre da complexidade de atuar nessa área. A monitoria exercida teve
fundamental importância, essa que, além de cumprir os objetivos previamente
propostos, trouxe retornos positivos para ambas as partes.
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1. Introdução
O Curso de Bacharelado em Psicologia tem como primazia uma formação superior que
busca transcender os moldes de excelência em ensino, inovando as estratégias
metodológicas de forma que possam contribuir para um maior conhecimento teórico e
prático nos saberes da Ciência Psicológica. A oferta de monitores é uma dessas estratégias
fundamentais para atingir positivamente o ensino aprendizagem e é um importante recurso
para a promoção e melhoria do ensino superior.
Como reflete Schneider (2006), esta modalidade tem possibilitado uma amplitude
de olhares inovadores sobre o ensino na graduação e contribui junto aos professores
orientadores para a produção de conhecimento e para um maior aprendizado entre os
discentes a partir de um acompanhamento mais próximo que permita uma construção
significativa para a formação.A monitoria surgiu na idade média e como aponta Frison
(2016),
O professor escolhia um assunto para ser defendido em público por alunos, que
apresentavam seus argumentos sobre o tema escolhido. Os presentes ouviam
atentos o debate, para depois questionar. Ao final do debate, o professor retomava
o assunto tratado e apresentava sua argumentação. (p. 136).

Hoje, esta é uma modalidade que permite que o discente monitor se desenvolva
ativamente dentro do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo com seus
conhecimentos para oferecer novas possibilidades de construção da disciplina junto ao
docente.
Os benefícios da monitoria acadêmica podem ser desfrutados por todos os
envolvidos, pois, desperta a vocação docente dos monitores, quais proporcionam uma
associação entre ensino e aprendizado e se configuraram como ponte para uma boa relação
professor/aluno, facilitando a comunicação entre estes, bem como favorecem uma
fragmentação das atividades docentes, ampliando a transmissão do conteúdo e
aperfeiçoando os métodos de avaliação.
Dentro da matriz do curso, a disciplina Fundamentos Filosóficos da Psicologia
possui um grande aparato teórico que possibilita aos discentes uma oferta de conteúdos que
visam abarcar a característica teórico-histórica da Psicologia, atentando para a dimensão
propedêutica e hermenêutica no estudo desta ciência, apresentando o valor que a reflexão
filosófica tem sob a condição humana e intercedendo no conhecimento erudito dos
psicólogos em formação.
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Diante disso, a monitoria nesta disciplina objetiva contribuir para a formação
acadêmica dos estudantes do curso de graduação em Psicologia, através da capacitação
desses em estudos teóricos e práticos sobre as bases filosóficas da Psicologia. Também visa
realizar estudos para fortalecimento do conhecimento filosófico, fomentar a produção
acadêmica, acompanhar as atividades do fazer docente, analisar a aprendizagem contínua e
com isso abrir possibilidades para criar e recriar metodologias que elevem o conhecimento
acadêmico na disciplina.

2. Metodologia
A fim de contemplar os objetivos deste projeto, as atividades de monitoria foram divididas
entre os cinco monitores e planejadas entre os mesmos para acompanhar as atividades da
disciplina Fundamentos Filosóficos da Psicologia. Esta divisão permite que ocorra uma boa
condução do desenvolvimento da disciplina e que todos os monitores possam experienciar
o espaço docente. Deste modo, pela equipe de monitores ser composta por cinco
integrantes, foi possível que a assistência se tornasse mais abrangente e que sempre houve
um rodízio no acompanhamento das aulas e atividades docentes.
Os recursos metodológicos utilizados para tal, consistem em revisão bibliográfica
contínua: leitura de textos clássicos e pesquisa de novos materiais dinâmicos; participação
nas atividades ministradas pelo docente interagindo com os discentes através de
considerações pertinentes em momentos oportunos; uso de técnicas de dinâmicas de grupo;
orientação de construção de seminários dos discentes; promoção de debates e realização de
atividades extraclasse. Também fora utilizado gincanas em grupo como forma de fixar o
conteúdo e revisá-lo para prova.

3. Resultados e Discussão
Entre os resultados obtidos nesse primeiro momento, nota-se que as atividades de monitoria
desempenharam grandes contribuições na formação dos alunos monitores, dado que a
experiência de participar das aulas e dos processos avaliativos junto ao docente orientador,
bem como o desenvolvimento de atividades junto aos discentes, permitiram a compreensão
do papel da docência.
Dentre todas as atividades realizadas com os discentes, em especial a gincana de
perguntas e respostas sobre o assunto que estava sendo trabalhado, permitiu perceber
melhor o envolvimento da turma com a disciplina, evidenciando o quanto estavam em
estudo contínuo dos conteúdos vivenciados e o quanto é necessário utilizar recursos
práticos em uma disciplina que possui um grande aparato teórico.
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. Deste modo, foi possível perceber que o envolvimento da turma se
tornou mais significativo com a inserção de uma atividade diferente do habitual, fator
importante que foi considerado pela equipe dos monitores e pelo docente, para elaboração
de novas atividades deste cunho, priorizando um melhor aprendizado.
Nessa gincana foi possível ainda permitir um espaço de discussão amplo onde os
discentes puderam desempenhar a criticidade e o posicionamento diante dos assuntos, além
de experienciar isso a partir de trocas em grupo, muito importante para proporcionar a
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partilha de conhecimentos.
Comparando também a construção das atividades e argumentações nas avaliações
no início do semestre com as do final, percebe-se que houve uma grande evolução e que os
estudantes fizeram proveito das considerações e correções. Estas que sempre eram
realizadas pelos monitores, desde reflexões sobre os assuntos, até mesmo questões
metodológicas como a formatação das atividades.
O vinculo é muito importante, pois contribui positivamente com o interesse que os
alunos monitorados disponibilizam a disciplina. Como aponta Rogers (1986 apud
Marcuzzo et al, 2018, p. 3), “[...] têm-se preconizado que a aprendizagem deva ser voltada
para dimensões humanísticas e que possa evocar a afetividade para além da visão restrita da
intelectualidade, com empatia e colaboração, de maneira a torná-la mais sólida e
duradoura.”.O vínculo estabelecido pela turma possibilitou um espaço de construção mútua
que facilitou a aprendizagem, como pode ser percebido pela média geral da turma de 9,95
na primeira unidade e 9,98 na segunda, o que reflete que o aprendizado foi possível para
todos.
Para além das notas, o feedback dado pelos estudantes foi muito importante para
avaliar a experiência de monitoria na disciplina Fundamentos Filosóficos da Psicologia
nesta turma, pois eles puderam se posicionar mais diretamente sobre o papel da monitoria
durante o semestre.

4. Considerações Finais
Diante dos fatos mencionados, foi possível perceber o quão proveitosa foi a experiência de
monitoria e a importância para os monitores de se aproximar da reflexão ética que permeia
a docência e a atuação em Psicologia, além de possibilitar uma maior aproximação entre os
discentes na construção da sua disciplina.
Ademais, pode-se considerar que a monitoria é uma estratégia de grande relevância
para a formação acadêmica e que o bom resultado obtido nessa experiência foi fruto de um
proveitoso relacionamento interpessoal estabelecido entre monitor, discentes e docentes,
culminando em um maior aprendizado para todos.

5. Órgão de fomento
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1. Introdução
O currículo médico preconiza a utilização de metodologias ativas que valorizem os
conhecimentos prévios dos estudantes e que ajudem a desenvolver competências próprias
para o bom exercício da profissão (DCNs, 2014). A metodologia baseada em problemas é
uma das abordagens que apresenta estas características. Nela, os estudantes são induzidos a
trabalharem em grupos de alunos para a resolução de uma situação-problema a partir de
conhecimentos prévios e pesquisa/estudo de aspectos não entendidos do caso. Os grupos de
aprendizagem, além de facilitar o processo de desenvolvimento de conhecimentos,
contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento de outros atributos na formação
do aluno, entre eles: habilidades de comunicação, trabalho em equipe, solução de problemas,
respeito aos colegas e desenvolvimento de postura crítica (LEON e ONÓFRIO, 2015). O
desenvolvimento dessas habilidades e domínio de conhecimento de situações práticas
propicia ao futuro médico maior capacidade de lidar com os problemas da vida profissional.
A limitação do número de tutores nas Instituições de Ensino Superior (IES) para
trabalho em pequenos grupos, um por vez, levou ao desenvolvimento de estratégias para
aplicação da problematização para grandes grupos (SILVA et al., 2015) e também a
proposição da Aprendizagem Baseada em Equipes, do inglês Team Based Learning (TBL)
onde a turma de estudantes é dividida em pequenos grupos (de 7 a 11 componentes) que
ficam todos em um mesmo ambiente sob a coordenação de um professor/tutor. Para
desencadear a discussão em grupo, o professor prepara um contexto e questões para serem
respondidas e consensuadas entre os integrantes do grupo após resposta individual. No final,
o professor promove o debate entre os grupos e apresenta as respostas mais adequadas aos
contextos e questões apresentadas (MICHAELSEN et al., 2008).
A metodologia TBL vem sendo utilizada em atividades de monitoria de Fisiologia
Humana como recentemente publicado por Pinho et al. (2018). Os monitores sob orientação
da professora orientadora organizam contextos e questões referentes a um tema de um
sistema do corpo humano. Após trabalho em grupo, as questões são discutidas com
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explicações pertinentes sobre as melhores respostas, pois todas as respostas apresentadas são
corretas e podem ser escolhidas pelos estudantes. Contudo, uma delas é a que melhor explica
a situação apresentada. Neste trabalho, o TBL foi novamente utilizado, mas com um novo
jeito de formulação das questões: não mais por sistema, mas por situação em que um sistema
afete o outro, buscando desenvolver, nos estudantes, habilidades de raciocínio integrado de
fisiologia humana.
Esse trabalho visa descrever a experiência das atividades desenvolvidas na monitoria
da disciplina de Fisiologia Humana, tendo como foco o uso da estratégia TBL voltada para
o estabelecimento de uma aprendizagem mais ativa e para o trabalho em equipe.

2. Metodologia
O projeto de monitoria contou com as seguintes etapas: (1) reuniões para instruções acerca
da monitoria; (2) preparo de material didático pedagógico para vivência do componente
curricular; (3) aplicação do método TBL com grupos monitorados preparados a partir dos
conteúdos vivenciados; (4) apoio em atividades práticas.
O TBL foi realizado mediante formação de grupos heterogêneos com 8 alunos da
turma do curso de Medicina do 2º período em 2019.1. Dividiu-se a metodologia, trabalhada
didaticamente em três momentos: (i) momento I ou de preparação de material
(contexto/cenário) e estudo/análise desse material pelos participantes; (ii) momento II de
verificação do conhecimento prévio (teste individual e em equipe), levantamento de dúvidas
e feedback e (iii) momento III de aplicação dos conceitos.
Como já mencionado, a primeira etapa de preparação é realizada pelos monitores
responsáveis por cada TBL, sendo discutido com professora orientadora logo após a sua
elaboração, para possíveis ajustes. Com relação ao momento de preparação dos monitorados,
tem-se o estudo individual, uma vez que os eixos temáticos abordados em cada TBL já foram
vistos em aula teórica anteriormente.
Na 2ª etapa, estimulou-se o desenvolvimento de habilidades não técnicas para
comunicação e negociação. A discussão na resolução do teste em equipe destaca o valor do
conhecimento do outro, possibilitando construção coletiva de habilidades para o trabalho
multiprofissional. Na execução dessa etapa, entrega-se um instrumento para desencadear a
discussão, que contém entre 04 e 06 questões para realização individual. Em seguida, faz-se
a formação das equipes de 09 a 10 participantes seguindo a ordem alfabética, afim de formar
grupos heterogêneos. Após a formação dos grupos estima-se um tempo de 20 minutos para
que todos respondam as questões individualmente. Em seguida colhe-se os resultados e
inicia-se a discussão em grupo. Nessa etapa, há a escolha de 1 resposta escolhida pelo grupo
inteiro, após discussão. Ao final das etapas de resposta individual e em grupo, os monitores
colhem as respostas da turma. Por fim, os monitores responsáveis, junto à professora,
realizam a devolutiva sobre o conteúdo abordado na discussão com exposição e defesa das
respostas indicadas como corretas.
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Além dos TBLs, foram realizadas práticas com os monitorados para possibilitar a
integração teórico-prática dos conteúdos abordados na disciplina. Dentre as atividades
desenvolvidas, foi realizada aula prática de espirometria na UPAE - Professor Antônio Simão
dos Santos Figueira, inserindo os estudantes no serviço de saúde local. Por fim, também com
a proposta de inserir os estudantes no ambiente de prática, assim como iniciar seu contato
com a população, os alunos do 2º período de Medicina foram à campo em prática ocorrida
no CRAS, oferecendo os serviços de aferição de Pressão Arterial, medição de Glicemia de
Jejum, Calculo de Índice de Massa Corporal (IMC) e aconselhamento nutricional.

3. Resultados e Discussão
O atual modelo de saúde biopsicossocial, ao contrário do biomédico, permite maior interação,
comunicação, trabalho em equipe e consciência situacional, que são importantes exemplos
de habilidades não-técnicas, essenciais a serem desenvolvidas atualmente nos cursos de
graduação de saúde. Assim, as transformações metodológicas na formação profissional em
saúde são necessárias, de forma a capacitar os profissionais para uma prática integrada e que
permita o empoderamento da população (CRUZ et al., 2019).
Ao aplicar o método TBL na realização das monitorias de Fisiologia, o estudante foi
colocado como sujeito ativo do processo de aprendizagem, promovendo trocas interpessoais
de conhecimentos estudados na disciplina e possibilitando ao professor assumir o papel de
facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem (ALTINTAS et al., 2014). Foi
possível verificar uma discussão rica devido a diversidade dos conhecimentos e experiências
prévias dos componentes de cada grupo. Os temas abordados foram: insuficiência cardíaca,
nefropatia diabética e cetoacidose diabética. Um aspecto que facilitou o debate e o raciocínio
por parte dos estudantes foi a proposta de todas as alternativas para a questão estarem
corretas. Dessa forma, os alunos tinham que discutir qual resposta melhor se adequava dentro
do caso clínico conhecido. Com a vivência do TBL, os componentes da equipe tiveram que
trabalhar de forma integrada e organizada. Geralmente, foram identificados os seguintes
comportamentos pelos membros da equipe para cumprir as tarefas propostas: cooperação;
comunicação; suporte psicológico; administração de opiniões conflitantes;
planejamento/organização do trabalho; e suporte e inovação.
Além do método TBL, foram utilizadas metodologias para a integração de conteúdos
teóricos à prática, aspecto importante para o estabelecimento de um processo contínuo de
aprendizagem, pressupondo uma íntima aproximação do pensamento e da ação, o que pode
resultar em maior consolidação do conhecimento. Para isso, foram vivenciadas atividades
dinâmicas no laboratório da instituição para os cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas e Bacharelado em Medicina, e de atividades nos campos de prática da Unidade
Pernambucana de Atendimento Especializado (UPAE) e no Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) para os alunos do curso médico, todas auxiliadas pelos monitores.
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4. Conclusões
A monitoria exige uma postura do monitor com comprometimento, seriedade e
responsabilidade, pois ela é considerada pelos alunos um instrumento de grande valia na
produção e ampliação do conhecimento específico e formação profissional integrada. Além
disso, o uso do método TBL, durante a vivência do projeto de monitoria, promoveu 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. Com a formação de equipes, o método TBL opera gerando reflexões nos alunos,
por meio da resolução dos problemas propostos. É possível observar adesão, motivação e
sentimentos de inspiração entre os membros de equipe. Há a melhora dos processos
reflexivos para resolução dos problemas propostos. Por último, temos a troca de
conhecimento e a valorização da habilidade de escutar o outro e validar seus conhecimentos,
além de desenvolver a capacidade de explicar e fundamentar suas respostas, exercitando suas
habilidades de argumentação e convencimento, competências importantes para a educação
médica.
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1. Introdução
As atividades deste projeto de monitoria atendem diretamente aos alunos da disciplina de
Origens (Pré-história), a qual é ofertada no 1º Período do curso de Licenciatura em
História. As temporalidades e espacialidades no campo da arqueologia sejam no âmbito
pré-colonial, colonial, ou mesmo dos atuais tempos, emergem destes quadros de
informações, uma dinâmica que se caracteriza pela atualização dos fatos históricos e
arqueológicos. Neste caso, a disciplina Origens, componente curricular obrigatório e em
vigor é uma expressão disso tudo. O passado e o presente dos registros rupestres dos sítios
arqueológicos são vestígios que resistem pedagogicamente no presente. São mundos a se
comunicarem de maneira educacional. Permitindo aos monitores e alunos se aproximarem
do passado, encontrando uma estética de gostos, hábitos, costumes e comportamentos, com
base nos registros encontrados no presente.
Os objetivos dessa monitoria consistem em proporcionar o desenvolvimento
intelectual e formal dos alunos e monitores através da discussão e tomada de conhecimento
de conceitos capazes de gerar aberturas humanísticas e críticas. Preparação e organização
de material didático e atividades dos discentes. Criar um clima o bom relacionamento entre
os alunos e o professor. Acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos discentes
matriculados nesta disciplina, auxiliando na elaboração dos trabalhos, por si, na formulação
do conhecimento.

2. Metodologia
A monitoria iniciou-se em março de 2019, contendo caráter teórico e prático com aulas
ministradas as terças e quintas-feiras. Para a elaboração deste trabalho utilizamos as
experiências vivenciadas em sala de aula no exercício da monitoria, como também as
leituras dos materiais bibliográficos que utilizamos durante os encontros e as demais
atividades que desenvolvemos diretamente e indiretamente com os alunos.
Contamos com a realização da aula de campo que ocorreu no início do primeiro
semestre, especificamente em 27/04/2019. Nessa data fomos ao Sítio Arqueológico
Alcobaça, localizado no município de Buíque/PE. A viagem foi de extrema importância
para o complemento e entendimento da disciplina e para a elaboração de trabalho em
formato de banners que foram expostos nos corredores da Universidade.
Fora da sala de aula, ocorreram encontros semanais com os monitores e o professor
orientador para leitura, produção e discussão das atividades que foram posteriormente
realizadas com a turma. O principal objetivo desses encontros se dá pela preparação que se
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exige aos monitores para que se possa acompanhar e auxiliar nas atividades desenvolvidas
pela turma. Normalmente os textos que são lidos pelos monitores tem o caráter de
complementar nosso conhecimento, mesmo pelo fato de ter sido uma disciplina já paga
anteriormente.

3. Resultados e Discussões
Até o presente momento os resultados alcançados foram satisfatórios. Os trabalhos
desenvolvidos com a turma são de extrema importância para o aprimoramento profissional
e pessoal dos monitores envolvidos. Desta forma, percebemos a relevância do programa de
monitoria na capacitação dos alunos que ainda estão em formação.
Diante desse exposto, Origens, é uma disciplina que pela sua especificidade trata
essa questão que é deixada de lado por ventura. Além da demanda que há em outras áreas
de conhecimentos como a própria antropologia, a geografia e mesmo a biologia (meio
ambiente) que proporcionam ao aluno do curso de história por meio dessa
interdisciplinaridade uma ampliação do olhar sobre o homem e sua humanidade. A
participação da monitoria, nesse caso, possibilita a estes alunos maiores contato com a
diversidade de bibliografia permitindo-lhe apropriar-se de conhecimentos teóricos das
disciplinas e um respectivo desenvolvimento didático e intelectual. Outro ponto
interessante presente nos historiadores e pesquisadores são as indagações, os
questionamentos, se de fato conhecemos a pré-história, seu estudo é importante para os dias
atuais? Ou, trazendo outra forma de pensamento, o ser humano como um ser ativo e
histórico. Somos a história que fazemos? O próprio Lévi-Strauss faz a seguinte indagação:
“Quando tentamos fazer História científica, fazemos porventura algo científico ou
adoptamos também a nossa própria mitologia nessa tentativa de fazer História pura?”
(1978, p. 61).
A aula de campo nos possibilitou mergulhar na pré-história, identificar através dos
registros rupestres a passagem desses seres humanos primitivos há centenas de anos.
Conhecer e analisar os principais feitos deixados sobre a natureza como itaquatiaras,
pinturas, restos mortais de animais e de vegetais. Posteriormente, a turma contemplada com
a monitoria desenvolveu trabalhos de banners para exposições para os alunos dos demais
cursos. Essa atividade é de grande importância devida possibilitar aos demais discentes do
curso de história, como também estudantes de áreas afins, um diálogo acerca do estudo e
pesquisa sobre os vestígios dos primórdios e sua relação com o presente. Pois, a PréHistória foi marcada por acontecimentos e curiosidades que muitos pesquisadores e
estudiosos são obrigados a conviverem com suas indagações “Que jogo nossos ancestrais
da Idade da Pedra jogaram na arena da história? Até onde sabemos, as pessoas que
esculpiram o homem-leão de Stadel há cerca de 30 mil anos tinham as mesmas capacidades
físicas, emocionais e intelectuais que nós temos. O que elas faziam assim que acordavam?
O que comiam no café da manhã – e no almoço?” (HARRARI, 2015, p. 45)
É a partir dessas indagações que são proporcionadas através da monitoria, que
podemos voltar ao passado, e procurar respostas para nossas inquietações.

4. Considerações Finais
De modo geral, a monitoria nos proporcionou um grande aprendizado tanto em sala de aula,
juntamente com a turma, quanto na vivência com o professor orientador. É imprescindível a
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continuação desse programa para que outros alunos tenham o acesso e a oportunidade de
atuar como monitores. Além da formação profissional, o Programa oferece ao monitor
desenvolvimento pessoal, seja na comunicação, no dinamismo, na criatividade, no trabalho
em equipe e em outras várias esferas que contribuem para o ser professor.
Os ensinamentos adquiridos junto ao professor orientador e os alunos despertam e
reforça a vocação de ser professor, como também a possibilidade de criar e recriar novas
metodologias e práticas pedagógicas. A monitoria é um espaço de reflexão e ação do fazer
docente. Portanto, a monitoria, além de aprimorar os conhecimentos e complementar na
formação, proporcionou uma experiência única na vida acadêmica.

5. Órgão de Financiamento
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1. Introdução
A monitoria na disciplina de Avaliação da Aprendizagem tem papel imprescindível no
processo de aprendizagem dos estudantes. Isso porque, visto os monitores como os
estudantes que acompanham as atividades de formação dos outros colegas, estudantes, e
tendo o professor como o mediador do conhecimento pode-se vislumbrar por uma formação
diferenciada para discentes e docentes, especialmente quando se pensa a avaliação como
ato de avaliar e não como ato puramente de examinar como referência a abordagem
luckeseiana.
De acordo com Luckesi (2011) o ato de avaliar a aprendizagem na escola é uma
forma de tornar o ensino e a aprendizagem produtivos e satisfatórios. Nesse sentido, a
avaliação da aprendizagem é algo que faz parte da construção do conhecimento e que,
portanto, não é somente para quantificar como apregoado no ato de simplesmente
examinar.
Compreende-se como de fundamental importância que a monitoria na disciplina de
avaliação da aprendizagem torna-se uma ferramenta essencial para uma melhor concepção
de como se deve avaliar de maneira correta o discente e que os mesmos desenvolvam o
senso crítico quanto à avaliação da aprendizagem.
Para Hoffmann (2008) as avaliações deixam claras ações provocativas de reflexões
para o docente, que direciona o aluno a refletir sobre as experiências vividas, a formular e
reformular hipóteses, conduzindo para um saber engrandecido e tendo um melhor sentido
ao resinificar suas aprendizagens e formação. Nesse aspecto, a disciplina de Avaliação da
Aprendizagem nos cursos das licenciaturas se constitui como possibilidades de romper com
a retrógrada visão de avaliação, entendida como aprovar ou reprovar um aluno. Perspectiva
essa que se contrapõe a avaliação numa visão ampla, levando-se a pensar e exercer a
avaliação no entendimento das suas finalidades, do que deve ser avaliado, bem como dos
mecanismos a serem utilizados.
Nesse foco, sendo a disciplina de avaliação da aprendizagem complexa, o auxílio
da monitoria na referida disciplina torna-se indispensável para um melhor entendimento,

57

facilitando a aprendizagem na dimensão de avaliar, uma vez que a monitoria oferece
suporte tanto para o professor quanto para os graduandos. A mesma, monitoria apresentou
como objetivo enunciar as contribuições na disciplina de Avaliação da Aprendizagem para
a formação acadêmica dos/as discentes e também da monitora, envolvida na formação,
especialmente quanto ao ato de examinar e avaliar, na abordagem luckeseiana.

2. Metodologia
A monitoria ocorreu no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 7º período, em
2019.1. A opção do estudo foram eixos temáticos: avaliação quanto ao ato de examinar e
avaliar; modalidades avaliativas (diagnóstica, formativa, somativa); aspectos quantitativo e
qualitativo; avaliação em uma concepção dialética; diversidade de instrumentos avaliativos;
leis e diretrizes quanto ao processo avaliativo. Adotou-se como estratégia pedagógica
aproximar teórico e prático, com aulas discursivas, leituras, análises, estudos de casos,
seminários, vídeos, discussão em pequenos e grandes grupos. Foi oferecido por meio da
monitoria suporte para a professora orientadora, por meio da organização das atividades e
contribuições aos discentes quanto a esclarecimentos de dúvidas, bem como de
disponibilização de materiais extras.
A avaliação da referida disciplina aconteceu em termos das modalidades avaliativas
(diagnóstica, formativa, somativa). Assenta-se a avaliação diagnóstica em pré-requisitos
que sejam basilares para novas aprendizagens, conforme a classificação de Bloom, citado
por Sant’anna (2011) e por Freitas e Almeida (2019), e pelas possibilidades que apresenta
essa modalidade, avaliação diagnóstica, de levar o profissional a (re)planejar os objetivos
das ações, conforme Santos e Varela (2007). A avaliação formativa enceta um propósito
de que professores e alunos sejam informados sobre o desenvolvimento e resultados das
atividades escolares, de forma a ser mostrado os limites na organização do ensinar e
aprender, bem como de sinalizar “(re)formulações para que os objetivos sejam alcançados”
(SANTOS; VARELA, 2007, p. 4). No que concerne a avaliação somativa as
recomendações se voltam para a escolha criteriosa dos objetivos pertinentes e relevantes,
com “juízo global e de síntese, possibilita uma decisão relativamente à progressão ou à
retenção do aluno”, comparando-se a verificação da progressão de um aluno conforme um
“conjunto lato de objectivos previamente definidos” (OLIVEIRA; CUNHA;
ENCARNAÇÃO; SANTOS; OLIVEIRA; NUNES, 2007, p. 4).

3. Resultados e Discussões
Os resultados foram muito favoráveis uma vez que os discentes apresentaram um ótimo
entendimento dos conteúdos ministrados, tendo êxito em praticamente todas as atividades,
apresentando reflexões essenciais quando se pensa em avaliação da aprendizagem. Nas
execuções das atividades era perceptível notar que estava ocorrendo aprendizagem pelos
estudantes. Demonstraram um olhar aguçado no que diz respeito aos diferentes contextos
que envolvia a avaliação.
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A monitoria se tornou uma ferramenta de extrema importância para a construção do
conhecimento dos futuros docentes, uma vez que a avaliação da aprendizagem traz uma
abordagem ampla do processo avaliativo. Além do que, o fato da monitoria se encontrar no
curso de licenciatura já demonstra um olhar atento para a avaliação, de como deve ocorrer o
processo avaliativo. Sendo este processo de fundamental importância na vida de um
professor, como também na vida do aluno, pois o momento da avaliação não é
simplesmente um momento de medir ou quantificar o conhecimento, mas um momento de
profunda reflexão do que aprendeu e do que ainda precisa aprender.
A experiência como monitora, essa foi excelente e contribuiu de maneira profícua
na minha formação acadêmica enquanto futura docente. Ser monitora da disciplina de
avaliação da aprendizagem ministrada pela professora Vera Chalegre, trouxe uma
autonomia maior em relação ao desenvolvimento de atividades que conduza os alunos a
construírem seu conhecimento, despertando em mim um olhar atento quanto as práticas
avaliativas que ajudam no desenvolvimento dos estudantes. Houve um amadurecimento
enquanto futura profissional, foi um momento de profunda aprendizagem.
E de forma especial foram as orientações da referida professora que me fizeram
refletir de uma forma mais aguçada o que é na sua profundidade ser professor. É algo que
vai além dos livros e das mais renomadas teorias, é adentrar no universo do ser, do ser
humano, do ser gente, gente que está bem, gente que não está bem, gente que rir, gente que
chora, gente feliz, gente que sofre, é enxergar o aluno não como uma máquina que tem que
processar tudo naquele dia e naquela hora, mas é saber compreender que cada discente é
um ser humano que vive em diferentes contextos sociais e que a cada dia enfrenta
diferentes situações, e que refletir sobre essas questões na hora de realizar a avaliação se
torna fundamental.
De acordo com os resultados obtidos foi possível perceber que aconteceu de fato
uma aprendizagem. Refletindo no contexto da monitoria, com auxílio da referida professora
da disciplina de avaliação da aprendizagem, foi possível se ter bons resultados pelas
contribuições na elaboração das atividades e da oferta de materiais extras para os alunos.
Assim, ajudou no entendimento de todos os conteúdos ministrados na disciplina de
avaliação, tornando os resultados frutuosos e significativos para a formação acadêmica
refletindo num desempenho futuro do exercício docente. Em consonância com as
modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Essas se mostraram
interdependentes. Conforme Oliveira e Silva (2007), o docente poderá fazer uso de todas,
desde os objetivos pedagógicos sejam bem claros e pertinentes com o proposto e os
vividos, e que sejam espaços para construção do conhecimento de educador e educandos/as.

4. Considerações finais
Diante dos resultados obtidos pode-se inferir que a monitoria trouxe contribuições
necessárias para uma melhor compreensão da disciplina de avaliação da aprendizagem,
tornando-se singular para/na construção do conhecimento dos futuros docentes. A mesma,
monitoria de avaliação da aprendizagem, demonstrou ser eficaz para uma melhor formação
acadêmica dos discentes, mas também para os docentes.
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Resulta que a avaliação da aprendizagem enceta uma abordagem ampla do processo
avaliativo e que, portanto, para o curso de licenciatura é preciso ter um olhar atento quando
se trata da avaliação. Considerando a compreensão de avaliação na perspectiva luckeseiana
que aborda o processo avaliativo como um ato amoroso e que os olhares se voltam para o
cuidado com os resultados, do não inferir conclusões precipitadas, do analisar e buscar
reflexões para um melhor entendimento dos próximos passos a seguir. Podemos mencionar
que vislumbramos por momentos de formação singulares, essenciais nas múltiplas
possibilidades de caminhadas, para promover aprendizagens que levem em consideração o
indivíduo como construtor das suas vivências/experiências, e, que, por certo, terão mais
condições de pensar que a monitoria se constitui como premissa na avaliação da
aprendizagem, para a formação do futuro docente.

6. Fonte de Financiamento
Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) da UPE.
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1. Introdução
O presente projeto diz respeito ao exercício da monitoria na disciplina de Processos
Cognitivos, ofertada no curso de Psicologia da Universidade de Pernambuco – Campus
Garanhuns. Mediante o uso do ensino assimilativo de disciplinas que são bases para esta
ciência, as quais são apresentadas aos discentes durante a primeira metade do curso
seguindo a estrutura acadêmica de grade curricular, mediadas de formas separadas. Dessa
forma, o exercício da monitoria se dá pautado diretamente com os conteúdos cognitivos
incluídos na ementa da disciplina e através deles na articulação e promoção de atividades
aplicadas no intuito de que as mesmas complementassem não só a carga teórica e
provocassem instigações a partir do exercício contínuo dos assuntos, mas se atrelassem a
conteúdos de outras abordagens, facilitando a aprendizagem e percepção da integração dos
assuntos, mesmo frente a essa separação ensino didática (SUNDFELD, 2000).
Visto isso, foram propostas diversas atividades mensais que acompanhassem os
assuntos, visando à reflexão sobre o conhecimento que era explanado em sala de aula e sua
reverberação em outros ambientes. Buscando proporcionar a auto percepção e autonomia
dos próprios estudantes que ao cursarem a disciplina pudessem absorver as informações
fornecidas assimilando com disciplinas vistas anteriormente. Ademais, buscou-se ampliar o
pensamento crítico acerca da Psicologia enquanto uma ciência composta pela integração
das suas abordagens e não pela individualidade de conhecimentos, ratificando que a
construção dessa ciência se deu por etapas e junções de estudos que foram importantes para
o princípio da psicologia e não obstantes são importantes para o princípio da academia.
Assim, a prática da monitoria que sendo composta por uma equipe de alunas que já
cursaram anteriormente a disciplina em questão, se aproxima tanto da docência com a
experiência discente/monitoras na participação e proximidade ao corpo docente para auxilio
e a atuação profissional com a respectiva turma, como dos discentes. Haja vista, o
fortalecimento dos vínculos estudantis através das suas participações pedagógico-didáticas,
que visaram proporcionar novos conhecimentos aos discentes-monitorados, através do
apoio nas resoluções de dificuldades na disciplina e na construção de produções científicas.
Dessa forma, para além do impulso do incentivo à docência e a proximidade dos
alunos com profissionais acadêmicos mediante a capacitação em estudos teóricos e
aplicados sobre a mente e o comportamento humano, através da disciplina de Processos
Cognitivos, objetificou-se o impulso de uma visão conjunta de abordagens que
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solidificadas sobre um processo de ensino individual, pudesse através da disciplina ter uma
metodologia assimilativa que ajudasse não só na compreensão do aprender/fazer
psicológico mas reforçasse o desenvolvimento da atividade de monitoria como um tripé
para ensino, pesquisa e extensão na Universidade.

2. Metodologia
A turma lecionada tinha um total de 35 alunos, e considerando que a disciplina possuía uma
grande demanda de conteúdo teórico para ser fornecido, seu plano de aula era composto,
em suma por aulas teóricas e material expositivo. Contudo, dado a importância da aplicação
metodológica para além de alunos ouvintes e profissionais agentes, foi-se pensado em
atividades curriculares e de monitoria que contribuísse para essa dinâmica aplicada sem
fugir do contexto estrutural de ensino da universidade e facilitasse o não acumulo de
conteúdo em uma atividade só. A partir disso, foram realizadas atividades correspondentes
a demanda teórica que reverberasse seu aprendizado aplicando de formas variadas, a saber,
para cada assunto visto, que se totalizou em cinco conteúdos, sendo: (1) memória, (2)
consciência, (3) inteligência, (4) pensamento e (5) linguagem, que coletassem o rendimento
da turma para avaliar a disciplina em questão, avaliar esse, que era conjunto, visto que
antemão correção da professora, todas as atividades eram vistas pelas monitoras que tinham
oportunidade de aprender e participar dos métodos de correção.
Conforme dito sobre os assuntos ministrados, destaca-se o uso de filmes em
relatórios de conteúdo, a fim de fomentar a assimilação teórica com exemplos reais, e a
princípio, por ser atividade inicial da disciplina, com material igual para todos, por meio do
filme, Para sempre Alice. Teve também a realização de oficina com o tema “Atenção
Plena: Prestando atenção de forma diferente” que trabalhou corpo e mente, e integração dos
assuntos psicológicos comportamentais. Ademais, atividades com didáticas audiovisuais
em seminários que associassem os assuntos com práticas cotidianas; e por fim, aulas
atreladas a debates reflexivos, casos clínicos, analise de vídeos e momentos de fixação
extras com as monitoras.
Dessa forma, é importante frisar que não só a correção, mas todas as atividades
eram produzidas e planejadas por docente-monitoras e as mesmas quando realizadas eram
supervisionadas pela docente, reforçando a relação alunos/professores e garantindo uma
experiência enriquecedora e abrangente do lecionar na graduação. Que diz respeito não só
ao levar a psicologia, mas, fazê-la, proporcionando atenção e cuidado aos discentes
monitorados no seu caminhar pela disciplina.

3. Resultados e Discussão
O resultado do trabalho realizado pelas discentes-monitoras pôde ser percebido tanto nas
notas curriculares e aprovações na disciplina, como na assiduidade e participação dos
discentes, além dos feedbacks positivos recebidos após cada atividade realizada e ao final
da disciplina. Isso porque, essa metodologia abordada de uma interligação destrinchada de
didática teórica conjunta com a aplicada se torna relevante visto a compreensão elaborada
que ela propõe de visualizar cada conteúdo separado e posteriormente poder assimilar por
si só, tanto através das próprias aulas e atividades, quanto da experiência pessoal, culminálos no construir da ciência psicológica.
Assim, através desses processos que foram observados e questionados, pode-se
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perceber que a compreensão/fazer da psicologia é um processo construtivo que se dá em
suma, de disciplina por disciplina, visando uma junção ao final do curso, mas que pode ser
otimizada quando pensada na junção assimilativa possível ainda na ministração ao decorrer
das cadeiras desde o começo da graduação. Observando assim, a importância de uma
equipe formada de professor/monitor que pode abranger uma demanda maior de atividades
e como pilar positivamente auxiliar diretamente na construção da aprendizagem e formação
tanto da disciplina, quanto dos discentes e monitores.
Além disso, o feedback da docente da disciplina sobre as monitoras durante o
ensino da cadeira também reforça a importância da construção conjunta e seus benefícios
para o corpo docente, já que a professora tem através das monitoras uma via de acesso mais
fácil as demandas dos alunos e através delas também tem uma rede de apoio para
corresponder essa demanda. Essa relação positiva é extremamente reforçadora para a
manutenção e qualificação de cuidado e atenção tanto para a formação de cada uma das
monitoras quanto para o ensino dos futuros colegas de profissão que foram monitorados. E
para, além disso, incentiva o desenvolvimento de mais projetos voltados para a docência,
pesquisa e extensão, com o objetivo de promover, auxiliar e transferir novos conhecimentos
e informações.

4. Considerações Finais
O exercício da monitoria incentivou a didática assimilativa dos conteúdos, visando à
melhor compreensão da psicologia em sua totalidade, baseando-se na afirmativa de
Todorov (2007, p. 59), na qual, “O jogo constante de ir e vir, de atentar para a interrelação
das partes na composição do todo é essencial”. Assim, ministrando em etapas os conteúdos,
e integrando-os por meio das atividades, sem abandonar as diretrizes pedagógicas
institucionais utilizadas pela instituição, abrangendo dessa forma, não só o ensino
específico de uma disciplina, mas mediante a reflexão crítica sobre o aprender/fazer da
psicologia em sua totalidade, possibilitando criação de novos olhares para as maneiras de
realização da produção do ensino que gera pesquisa e extensão na universidade.
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1. Introdução
O termo “microbiologia” provém do grego “Mikros”, que significa pequeno, “Bio”, que
significa vida e “logos” que significa ciência, sendo assim, a tradução grosseira seria de
ciência da vida pequena. Essa ciência teve início com o desenvolvimento do microscópio
por Van Leeuwenhoek. “O mundo descoberto por van Leeuwenhoek era complexo,
consistindo em protozoários e bactérias de todas as formas e tamanhos” (MURRAY, 2017).
Com o passar do tempo essa ciência foi aprimorando-se e novas áreas e agentes de estudos
foram sendo acrescentados à microbiologia. Segundo Campos (2016), a microbiologia é
atualmente a ciência que estuda os organismos microscópicos e suas atividades biológicas,
isto é, verificam as diversas formas, estruturas, reprodução, aspectos bioquímicofisiológicos, e seu relacionamento entre si e com o hospedeiro, podendo ser benéficos e
prejudiciais.
Acredita-se que os microrganismos apareceram na terra há bilhões de anos a partir de
um material complexo de águas oceânicas ou de nuvens que circulavam a terra
(CARVALHO, 2010). Somente através da microbiologia foi possível traçar uma linha
evolutiva, e atualmente, o desenvolvimento dessa ciência possui diversas repercussões para
a sociedade. É através do estudo microbiológico que é possível otimizar a relação entre
microrganismos e seres humanos, seja erradicando patógenos, seja utilizando os benefícios
provenientes desses, como por exemplo os processos alimentares de pasteurização e criação
de probióticos; ou até mesmo quebrando paradigmas como a elementar teoria de abiogênese,
consolidando a biogênese.
Nesse contexto, a imersão desse estudo é fundamental para as áreas das Ciências
Biológicas e Medicina. Na biologia, a apropriação desse conhecimento permite o
desenvolvimento de técnicas que dinamizem o processo de semeio, cultivo, classificação e
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identificação desses microrganismos; já na medicina, permite correlacionar as mais diversas
patologias com o seu agente etiológico e traçar manejos terapêuticos mais efetivos.
Sendo assim, o presente projeto de monitoria tem como objetivos a apropriação
teórica dos conteúdos programáticos referentes ao módulo; o desenvolvimento de habilidades
técnicas laboratoriais em aulas práticas, além de aguçar o caráter crítico-científico dos
discentes em relação aos assuntos ministrados.
As atividades teóricas consistem na ministração de aulas expositivas sobre os
conteúdos programáticos da forma mais didática possível, utilizando-se de recursos como
slides e vídeos expositivos. Os assuntos abordados incluem: Introdução à microbiologia,
morfologia bacteriana, crescimento bacteriano, fisiologia bacteriana, resistência bacteriana,
interação hospedeiro parasita e vírus. Já as aulas práticas são realizadas nos laboratórios da
universidade sempre buscando incentivar a participação ativa dos discentes na construção e
solidificação do conhecimento.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento do projeto de monitoria proposto, foram selecionados 4 (quatro)
monitores pelo Edital PROGRAD/PFA/UPE Nº 03/2019 e outros 4 (quatro) monitores
selecionados pelo Edital de Monitoria do Multicampi. Para alcançar os objetivos propostos,
estão sendo adotadas as seguintes estratégias:
- Reuniões periódicas de planejamento e avaliação didática;
- Incentivo à participação dos monitores na organização e ministração de atividades teóricas,
tais como casos clínicos e breve introduções sobre as aulas práticas a serem realizadas;
- Elaboração de protocolos operacionais de procedimentos (POP) realizados nas aulas
práticas;
- Treinamentos periódicos dos monitores, realizados pela professora orientadora,
antecedendo as aulas práticas afim de capacita-los.
- Participação dos monitores nas aulas práticas das disciplinas, junto com o professor,
permitindo um atendimento mais individualizado aos alunos, esclarecendo suas dúvidas no
menor tempo possível;
- Elaboração de material microscópico pelos monitores e discentes para análise das estruturas
dos microrganismos, correlacionando-as com a sua aplicabilidade clínica.
- Utilização do aplicativo “Google Classroom” afim de facilitar a interação entre professora,
monitores e discentes. Nesse espaço são disponibilizados materiais didáticos, resolução de
dúvidas e submissão de atividades.

65

3. Resultados e Discussão
O presente projeto de monitoria ocorre no esquema de carga horária de 12 horas semanais.
As aulas práticas são realizadas nos laboratórios de biologia molecular, bioquímica e
microscopia. Os assuntos abordados correspondem ao cronograma de aulas teóricas
realizadas pela professora, afim de que as temáticas coincidam. Os monitores possuem papel
ativo na realização das atividades, além de elaborarem o POP, também são responsáveis pelo
preparo e organização dos materiais utilizados na prática, assim como auxiliam a professora
na condução da aula prática e no esclarecimento de questionamentos dos discentes.
No primeiro semestre de 2019, somente o quarto período do curso de Licenciatura
em Ciências Biológicos foi contemplado pelo projeto. Foram realizadas aulas práticas
contemplando as seguintes temáticas: Coloração de gram, semeio, cultura e identificação
bacteriana, provas bioquímicas no meio de lisina, TSI, ureia, citrato e MILI (motilidade, indol
e lisina). Desta forma, as monitorias tinham como objetivo demonstrar a aplicabilidade do
conteúdo teórico, sempre estimulando a participação ativa dos discentes nos processos
práticos, afim de que estes fossem ativos na construção do seu conhecimento críticocientífico. Ao final de cada prática, era solicitado o envio de um relatório, elaborado pelos
discentes, com caráter avaliativo, afim de que eles demonstrassem os conhecimentos que
foram aprendidos em prática correlacionando-os com a teoria, onde todos atingiram notas
satisfatórias, demonstrando a efetividade da monitoria.
Para o segundo semestre de 2019, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
continua a ser contemplado e acrescenta-se o curso de Bacharelado em Medicina. Ambos os
cursos possuíram atividades relacionadas à parasitologia, sendo essas já iniciadas até o
momento de confecção desse relatório, com a elaboração de relatórios sobre temáticas
relacionadas à parasitas de importância clínica. Para o curso de Medicina também estão
programadas práticas de identificação de bactérias das principais floras do organismo,
Teaming Based Learning (TBL) sobre vírus de importância clínica, identificação de vírus e
uma monitoria conjunta entre farmacologia e microbiologia de bactérias. Também para este
semestre está programada a administração de um minicurso sobre provas bioquímicas na
identificação de bactérias na semana do biólogo da Universidade de Pernambuco – Campus
Garanhuns.
4. Conclusões
As aulas práticas de monitoria têm sido de fundamental importância no que se refere ao
fortalecimento curricular e abertura de perspectivas profissionais relacionadas às áreas de
ensino, pesquisa e extensão. Além disso, ressaltam-se as melhorias significativas no processo
de ensino-aprendizagem dos alunos que utilizaram a monitoria no conteúdo programático de
microbiologia, visto que a integração entre teoria e prática é benéfica para a consolidação do
aprendizado.
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1. Introdução
O presente trabalho é um dos desdobramentos dos estudos que vêm sendo desenvolvidos no
Projeto de Pesquisa: ‘Pesquisa e Produção de Conhecimento sobre Gênero e Direito no
Brasil’, em desenvolvimento no âmbito da Universidade de Pernambuco – campus
Arcoverde.
Que nesta pesquisa busca problematizar sobre questões jurídico-sociais em torno do
gênero, tendo como referência o conto intitulado ‘A quinta-história’ de autoria de Clarice
Lispector (1999). Orientado pela seguinte problemática: de que maneira a inserção de
subjetividades pela arte pode conduzir à novas reflexões e práticas no campo Jurídico?
Assim, é partindo da hipótese de que seria possível trazer ao direito novas reflexões
teóricas e metodológicas através de outras áreas do conhecimento e da arte, que o texto se
desenvolve em forma de ensaio, conduzido o leitor por essas inquietações.

2. Metodologia
A presente produção utiliza-se do método indutivo, por meio de uma abordagem qualitativa
e pesquisa exploratória. A pesquisa foi majoritariamente documental e a técnica de análise
dados foi a análise de conteúdo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009) tendo como objetivo
geral: Analisar em que medida é possível contribuir, à partir do contato com as artes e
ciências sociais aplicadas, com o debate sobre epistemologia jurídica.

3. Resultados e Discussões
É a partir da personagem inominada de um conto chamado ‘A quinta história’ que Clarice
Lispector (1999) nos confronta sobre o incômodo causado pelas nossas aparentes
semelhanças e diferenças com o outro. Neste, a autora estabelece três histórias que
esclarece: não se anulam por não mentirem a outra e sim mostrarem visões e reflexões
alternativas de um mesmo acontecimento e como isso torna possível mudar a opinião e até
mesmo a postura ética assumida frente aos acontecimentos que nos cercam.
Clarice inicia contando a história de uma mulher que, por não aguentar mais as
baratas que ao longo da noite invadiam a sua casa, foi se queixar com uma senhora que
após ouvi-la forneceu o que seria a solução para os seus problemas: uma receita caseira de
como matar as baratas. E assim o fez: misturou açúcar, farinha e gesso e as baratas
morreram.
A segunda história, como diz a autora: é a mesma; agora chamada ‘o Assassinato’ e
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narra o episódio em que, após reclamar das baratas e ter recebido uma receita, a mulher
inicia o assassinato. Neste momento, todavia, uma revelação (ou desabafo) é feita, afinal,
nunca houve em plano concreto a reclamação sobre as baratas, isto é, a senhora que havia
prescrevido a receita era na verdade uma justificativa, alguém que lhe influenciou e por
recomendação sua se tornara a personagem uma ‘assassina’ de baratas.
Que nos dizeres da personagem nem eram suas e sim meras visitantes, mas que se
tornaram suas a partir do momento em que passou a preparar sua mistura e sentir um misto
que ia da excitação ao rancor e senso de ultraje, como uma espécie de contra-ataque à quem
na noite perturbava seu sono tranquilo e a ordem natural de sua casa. E prossegue que
naquele momento só uma coisa lhe importava: a morte de todas as baratas. E esperou. E
imaginou uma a uma indo ao local em que encontrariam o veneno e ambas encontrariam o
seu descanso. E então levantou e foi de encontro aos corpos mortos caídos no chão, havia
funcionado.
A terceira história, que na verdade é a segunda e a primeira, só que com o título
Estátuas, narra o episódio em que após reclamar, ouvir, misturar, matar... a personagem vai
ao encontro das estátuas envenenadas no chão da cozinha e lá de fato inicia sua reflexão: o
gesso que endureceu as baratas se assemelha ao processo vital, que invade a todos e nos
modifica, nos tornando cada vez mais duros, alguns sem ter nem a noção do que está
acontecendo.
É de fato nesse momento de aproximação, que vai muito além das suas angustias e
incômodos, a personagem mergulha na busca pela subjetividade das baratas, naquilo que
não pode ser apreendido à distância, refletindo sobre como determinadas baratas teriam
adivinhado tarde demais que se tornaram múmias por não terem usado seus sentidos, se
fechado na observação de si, deixando de lado a experiência do outro.
Neste momento, gostamos de observar como a autora aproxima o que seria a
reflexão da barata morta e da personagem que percebia estar morrendo também por não ter
usado os sentidos e de sua fria altura de gente, olhava a derrocada de um mundo, como
disse a própria Clarice.
O uso da metáfora das baratas proposta por Clarice nos leva a refletir sobre uma
questão em especifico o processo de estranhamento e mortificação do outro, do indesejado,
ou seja, aquele que sempre esteve ali, mas de alguma maneira não incomodou tanto quanto
no momento em que, como no texto, começou a frequentar nossos espaços, modificar nossa
ordem posta.
E talvez por isso se torne tão desconfortável para certos setores ver mulheres,
LGBTQI+, indígenas, quilombolas, pobres e tantos quanto forem considerados
indesejados(as) ocupando seus espaços e tendo acesso à políticas afirmativas.
É essa sensação de incomodo com o diferente que nos leva a odiar o outro, sem ter
com ele qualquer contato mais aprofundado, ou sequer permitir a aproximação que mostre
o quão de fato ele é diferente. Reflexões que por vezes nos são possíveis através da arte e
seus processos de desconforto e descontinuidade e podem ser úteis quando aproximadas
dos nossos locais de luta, no nosso caso, no Direito.
Ao pensar sobre a ocorrência dessas reações em relação ao outro, agora no Direito,
poderíamos elencar uma série delas, todavia, nos limitamos às questões de gênero - aqui
entendido como um elemento primordial para construir relações sociais baseadas na
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diferenciação dos sexos (masculino e feminino), bem como de dar significado às relações
de poder (SCOTT, 1990)-, notadamente relacionadas ao feminino. Nesse sentido, uma
delas nos chama a atenção: as reações contrárias à Lei Maria da Penha, que aqui surge não
como representação das baratas e sim como o antídoto que poderia proteger aquelas da
mistura realizada pelos personagens.
Esta, de forma clara, não foi feita usando gesso e açúcar e sim no campo do
discurso, trazendo uma série de justificativas voltadas a esconder uma única coisa: o
incomodo que é causado pelo diferente quando este passa a estar em determinados lugares.
E não foi diferente, misturou-se moralidade, direito e religião ao tentar afirmar, de
esfera privada, um problema que é público e de interesse de todas(os)!; teorias,
epistemologias e direito ao tentar alegar a: a) inconstitucionalidade da Lei, afirmando violar
o principio da igualdade b) choque com a Lei dos Juizados Especiais, c) descompasso com
a criminologia crítica, ambos afirmando ser a lei muito punitivista e ou ser mais uma ação
desmedida dos movimentos sociais, explicitamente o movimento feminista (KARAM,
2006). E uma série de esforços para tentar descredibilizar uma Lei que decidiu se contrapor
ao que era a ordem no Direito: a estrutura desenhada para homens que agora enfrentaria um
problema social das mulheres (CAMPOS; CARVALHO, 2011).
O que não se percebe é que esses discursos pautados em sua maioria na igualdade
(formal) nos distanciam e nos endurecem, tirando de nós a humanidade e como o gesso,
pouco a pouco, tiram nossa vitalidade, essência e aquilo que nos torna humanos: a
possibilidade de reconhecimento da diferença e à partir dela, a aproximação da experiência
e da tolerância com o outro.
Para Oliveira e Costa (2016) as críticas feitas à Lei Maria da Penha são
consequência de uma grande dificuldade da comunidade jurídica lidar com pessoas
diferentes agora produzindo o que antes estava muito restrito aos mesmos grupos. Assim, a
proposta de uma Lei, que é vanguarda não só na proteção de uma população em
vulnerabilidade, como da necessidade de lidar com vários ramos do Direito, faz com que
determinados sujeitos tentem desqualifica-la ao máximo.
Remetendo à um elemento central, se não em todo conto, mas ao menos nas
primeiras histórias, a justificativa. Pois, não devemos esquecer que foi no outro, neste caso,
na outra, que a personagem justificou sua opção pelo extermínio das baratas. Afinal era
aquele um problema comum e recorrente, era aquela a solução comum e recorrente.
Toda justificativa teórica e metodológica que se construiu sobre a desigualdade
trazida então pela lei 11.340 (BRASIL, 2006), possibilitava não a superação do problema
da violência doméstica e sim sua manutenção, mas era essa solução comum ao problema
comum. A igualdade entre os desiguais que têm sustentado um Direito de poucos para
poucos, que ao tratar todos como iguais despreza suas diferenças e produz mais
desigualdades.
Os corpos das baratas mortas no chão fornecem ainda outra reflexão: mesmo
estando mortas, ainda podem nos fazer refletir sobre aqueles processos de mortificação e,
ao mesmo tempo, sobre nossa cauterização (ou indiferença) em relação a eles. Sendo assim,
traria o luto e todos os pensamentos que temos diante dele a chance de (re)pensar nossa
postura em relação as baratas que têm sido mortas através de nossas próprias posturas,
sejam elas omissões ou até ações.
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Olhar o indesejado morto é também pensar nossas semelhanças e mais que isso,
nossos privilégios de homens, pardos ou brancos, de classe média, com acesso à
informação e educação de qualidade e entender que podemos nos manter de longe
assistindo este ser morto e ao mesmo tempo petrificar nossa humanidade ou aceitar essas
baratas e a partir daí, entendê-las.
Essa postura, todavia, deve ir além da assumida pela personagem, agora na quarta
história, que disse aceitar as baratas, mas dedetizá-las do seu coração, tornando-se
indiferente àquelas, tendo em vista que se trazemos a metáfora para um contexto social, a
mera aceitação não significa em si nenhum ato que contribua efetivamente para a
manutenção da vida dos sujeitos.
O simples ‘eu respeito, mas que fiquem em seus espaços e não queiram ter mais
direitos que nós’, assume, inclusive, uma face de oposição a esses movimentos de ruptura
com a lógica de que ‘todos são iguais e por isso não precisam ter mais direitos’, tão
presente no discurso dos que ‘não irão governar para as minorias’, à despeito das violências
e mortes destas.

4. Considerações Finais
A obra de Clarice Lispector sempre foi caracterizada pela quantidade de provocações e
quebras de expectativas que gera no leitor. Características que neste trabalho foram de
grande utilidade por possibilitarem a reflexão sobre a necessidade de aproximação e contato
com as experiências do outro enquanto matriz de tolerância. A proposta de pensar a
experiência do outro, e aqui do outro marginalizado, permite ainda o desdobramento de
uma questão ética que se refere não só ao pesquisador, mas de todos os setores da
sociedade: como iremos nos portar frente a experiência de injustiça do outro?

5. Referências Bibliográficas
Brasil. Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Brasília,DF, ago. 2006. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em:
07 set. 2019.
Campos, C. H. e Carvalho, S. (2011). Tensões atuais entre a criminologia feminista e a
criminologia crítica: a experiência brasileira. In: CAMPOS, Carmen Hein de (Org.). Lei
Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro:
Lumen Juris.
Gerhardt, T. E. e Silveira, D. T. (2009). Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da
UFRGS.
Karam, M. L. (2006). “Violência de Gênero: O Paradoxal Entusiasmo pelo Rigor Penal”,
Boletim do IBCCRIM, ano 14, nº 168, nov. p. 6-7.
Lispector, C. (1999). A quinta história. In: A legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco. p.
74-76.
Oliveira, A. V.; Costa e Rodrigo, S. (2016). Punição ou proteção: até onde vai a utilização
do direito penal nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. In:
OLIVEIRA, Adriana Vidal de; BERNARDES, Márcia Nina; COSTA, Rodrigo Souza
Costa (Org.). Violência doméstica, discriminação de gênero e medidas protetivas de
71

urgência. Curitiba: Juruá.
Scott, J. (1990). Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, v.
l5, n.2, jul./dez.

72

Teoria da ondulatória RGBA: O modelo de identidade de cor
vetorial e suas aplicações no reconhecimento gráfico
Muryllo Pimenta de Oliveira¹, Irami Buarque do Amazonas²
¹Graduando em Engenharia de Software – Campus Garanhuns
²Professor do Curso de Engenharia de Software – Campus Garanhuns
{muryllo.pimenta,irami.amazonas} @upe.br

Palavras-chave: Teoria da ondulatória RGBA; identidade de cores vetoriais; ondas
RGBA; reconhecimento gráfico; anticores.

1. Introdução
Ao se analisar um vídeo – sequência de frames em alta velocidade, percebe-se que
determinadas regiões do vídeo representam variações das tonalidades das cores básicas que
compõe o modelo tricromático de Young-Helmholtz, posteriormente confirmado por James
Clerk Maxwell (CRISTINA, Teresa, 1999). Com base no modelo tricromático RGBA (Red,
Green, Blue, Alpha) atual, não é possível determinar com precisão alterações e movimentos
em cenários de vídeo devido à inexistência de conceitos como anticor e operações como
produto vetorial entre duas cores linearmente independentes que originem uma terceira cor
mutualmente ortogonal às cores geradoras.
Uma das principais motivações em propor o modelo de identidade de cor vetorial é
a necessidade de se converter o padrão atual RGBA para o VCI (Vetorial Color Identity) e
obter um espaço vetorial que possa representar todas as operações com cores que o RGBA
suporta, tais como mistura de cores utilizando operações vetoriais.
Este trabalho propõe uma forma de calcular as ondulações ou variações das
tonalidades de áreas reduzidas numa imagem com objetivo de detectar movimentos e
objetos cuja onda RGBA é única, identitária. A seguir, na seção 2, é apresentada a
metodologia; na seção 3, são expostas as implicações no uso do modelo e as vantagens
sobre o sistema RGBA com relação ao processamento de imagens, a redefinição do
conceito de movimento em um vídeo; e, na seção 4, os pontos cruciais deste trabalho e suas
possíveis aplicações futuras são brevemente exibidos.

2. Metodologia
Ao decurso do artigo, o método dedutivo será utilizado como fim de comprovar
matematicamente todo o feito descrito bem como estabelecer uma linha de raciocínio válida
entre o modelo RGBA atual e o modelo VCI proposto, apresentando suas relações,
diferenças e vantagens individuais.
Axiomas serão utilizados para provar que as cores podem ser tratadas como vetores,
bem como métodos de conversão serão deduzidos para satisfazer esses axiomas e manter a
compatibilidade entre os dois modelos. O conceito de ondulatória RGBA é altamente
dependente do modelo VCI, pois, este depende da subtração vetorial de plano de fundo,
onde uma imagem é utilizada como base para determinar alterações no cenário e finalmente
identificar a origem de movimentos tal como faz o reconhecimento gráfico.
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Foram utilizadas 2 bases de dados nesta pesquisa, sendo elas: IEEE e Google
Scholar. As strings de busca foram definidas de acordo com a tabela a seguir:
Tabela 1. Strings de pesquisa utilizadas nas bases de dados.

Operador

String

AND

“RGBA Waves”

AND

(“Video recognition” OR “Image
recognition”)

AND

“Vetorial colors”

AND

“Anticolors”

Ao final do processo, um software foi codificado para exibir os resultados de uma
onda RGBA gerada pelo movimento de um carro numa rodovia, sendo possível comprovar
a existência do fenômeno ondulatório que será descrito matematicamente (NAPUZBA e D.
JURCAU, 2016).

3. Resultados e Discussão
Cores podem ser representadas como vetores desde que suas operações principais estejam
muito bem definidas – multiplicação e soma. Sendo 𝑤 ∈ 𝑉 onde 𝑤 toma a base VCI e 𝑉 é
um espaço vetorial, tem-se que 𝑉 = {(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿) ∈ ℝ4 }, de modo que valem os seguintes
axiomas do espaço vetorial:
[...] 1) (𝒖 + 𝒗) + 𝒘 = 𝒖 + (𝒗 + 𝒘) para 𝒖, 𝒗, 𝒘 ∈ 𝑽 (associatividade); 2)
Para cada 𝒗 ∈ 𝑽, 𝒗 + 𝟎 = 𝟎 + 𝒗 = 𝒗 (existência de elemento neutro); 3)
Para cada 𝒗 ∈ 𝑽, existe 𝒖 ∈ 𝑽 tal que 𝒗 + 𝒖 = 𝟎 (existência de elemento
oposto); 4) Para cada 𝒗, 𝒖 ∈ 𝑽, 𝒖 + 𝒗 + 𝒖 (comutatividade); 5) Para cada
𝒂, 𝒃 ∈ 𝑲 e cada 𝒗 ∈ 𝑽, 𝒂 ∙ (𝒃 ∙ 𝒗) = (𝒂 ∙ 𝒃) ∙ 𝒗 (associatividade da
multiplicação por escalar); 6) Se 1 é a unidade de 𝑲, então para cada 𝒗 ∈
𝑽, 𝟏 ∙ 𝒗 = 𝒗 (existência do elemento neutro em 𝑽); 7) Para cada 𝒂 ∈ 𝑲 e
cada 𝒗, 𝒖 ∈ 𝑽, 𝒂 ∙ (𝒗 + 𝒖) = 𝒂 ∙ 𝒗 + 𝒂 ∙ 𝒖 (distributiva de um escalar em
relação à soma de vetores); 8) Para cada 𝒂, 𝒃 ∈ 𝑲 e cada 𝒗 ∈ 𝑽, (𝒂 + 𝒃) ∙
𝒗 = 𝒂 ∙ 𝒗 + 𝒃 ∙ 𝒗 (distributiva da soma de escalares em relação a um
vetor). (CALLIOLI, Domingues & Costa, 1990, p. 44)

Figura 1. Representação ilustrativa dos três principais vetores unitários que
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compõem o VCI.

3.1 A conversão entre RGBA e VCI
Sendo o RGBA um modelo tricromático incapaz de suportar o conceito de anticores e
realizar operações vetoriais, o modelo VCI torna-se mais adequado para utilizar as funções
de onda RGBA. Dado que 𝑣𝑟𝑔𝑏𝑎 = (𝑟, 𝑔, 𝑏, 𝑎) ∀𝑟∀𝑔∀𝑏∀𝑎(0 ≤ 𝑟 ≤ 255, 0 ≤ 𝑔 ≤
255, 0 ≤ 𝑏 ≤ 255, 0 ≤ 𝑎 ≤ 255), 𝑤𝑣𝑐𝑖 = 𝜌(𝑟, 𝑔, 𝑏, 𝑎) onde 𝜌 = 1/255, um fator positivo
que intermedeia o processo de conversão entre RGBA e VCI.
Uma importante implicação nesse fator de conversão é que as propriedades do
RGBA são mantidas, mas ainda assim o modelo VCI por si só não suporta o processo
reverso e ainda não pode ser considerado um espaço vetorial, ou seja, não faz sentido ainda
utilizar conceitos vetoriais ou generalizações que são aplicadas aos vetores. Tal problema
permeia o VCI devido à inexistência de anticores no RGBA, o que torna o VCI mais
completo é o seu método de conversão reversa que será visto na seção seguinte.
3.2 A conversão entre VCI e RGBA
Sendo o VCI um modelo tricromático tal como o RGBA, conceitos como anticores e
operações vetoriais serão admissíveis se os oito axiomas do espaço vetorial forem
satisfeitos como visto na seção 3. A conversão proposta é de forma mais complexa no
processo reverso, sendo 𝑤𝑣𝑐𝑖 = (𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿) ∈ 𝑉 onde 𝑉 = {𝑤𝑣𝑐𝑖 ∈ ℝ4 } o método adotado
deve
ser
𝑣𝑟𝑔𝑏𝑎 = (|𝛼| 𝑚𝑜𝑑 (𝜌−1 + 1), |𝛽| 𝑚𝑜𝑑 (𝜌−1 + 1), |𝛾| 𝑚𝑜𝑑 (𝜌−1 + 1),
|𝛿| 𝑚𝑜𝑑 (𝜌−1 + 1)).
Com a conversão citada, o modelo VCI pode ser considerado um espaço vetorial e
se torna harmônico ao modelo RGBA, embora ao converter do VCI para o RGBA haja uma
perda significativa de propriedades para o tratamento do reconhecimento gráfico e
processamento de imagens.
3.3 Ondas RGBA e suas aplicações no reconhecimento gráfico
Determinados movimentos em um vídeo ocasionam variações nas tonalidades de áreas
quadradas do vídeo, fazendo assim com que uma onda RGBA seja criada.
A análise de uma variação de tonalidades de cores é tomada com base na subtração
vetorial entre as tonalidades VCI de um pixel de mesma posição que o do frame anterior,
assim compondo as cristas e vales. No caso em que uma imagem é exibida em um vídeo
cujos frames são todos iguais, diz-se que este vídeo não há movimento pois não há variação
de tonalidades das cores componentes dos pixels e, portanto, não há criação de ondas
RGBA.
De forma genérica, pode-se denotar uma onda RGBA como uma composição de
sucessivas variações na tonalidade de um vídeo quadro-a-quadro. Essas ondas podem ser
descritas utilizando o modelo VCI como intermediador para que se possa aplicar as
operações vetoriais, de modo que um pixel 𝑝1 denotado por 𝑣𝑣𝑐𝑖 = 𝜌(𝑟, 𝑔, 𝑏, 𝑎) e um pixel
na mesma posição de um frame sucessor 𝑝2 denotado por 𝑤𝑣𝑐𝑖 = 𝜌(𝑟, 𝑔, 𝑏, 𝑎) tal que
𝑤𝑣𝑐𝑖 ∈ ℝ4 vale a relação Δ𝜙𝑣𝑐𝑖 = 𝜙𝑝2 − 𝜙𝑝1 .
1

A função geral de uma onda RGBA pode ser obtida por 𝜙𝑝(𝑟) = 𝑘 4𝑛𝑚 ∑𝑛𝑚−1
𝑖=0 𝑟𝑖 + 𝑧
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tal que 1 ≥ 𝜙𝑝(𝑟) ≥ 0 para a cor vermelha, sendo equivalentemente usada para o verde,
azul e o alfa. Sendo assim, Δ𝜙𝑣𝑐𝑖 ∈ ℝ {(∀𝑘 ∈ ℝ) ⋀ (𝑧 ∈ ℝ)} onde 𝑘 é um fator qualquer,
𝑧 uma constante e 𝑛, 𝑚 respectivamente as dimensões altura e largura de uma área qualquer
de um quadro de vídeo.
4. Considerações finais
O reconhecimento gráfico é um conceito de certa forma novo e imaturo, sendo baseado em
modelos computacionais que nem sempre são tão eficientes para contextos isolados.
O modelo VCI e a Teoria das Ondas RGBA propõem uma forma alternativa de
identificar movimentos e determinar oscilações em um vídeo utilizando vetores e álgebra
linear para obter conclusões sobre um evento gráfico. O estudo redefine o conceito de
movimento em reconhecimento gráfico, como sendo uma oscilação RGBA em função dos
frames, o que permite sua utilização em trabalhos futuros como o de reconhecimento e
contagem de carros em uma rodovia, aferimento da velocidade, multa instantânea por jogar
lixo pela janela de um carro, além da detecção de objetos pequenos em movimento.

Figura 2. À esquerda, frame isolado de um vídeo com veículos em tráfego numa
rodovia de duas pistas, próximo aos Alpes Franceses (Fonte: Vlad Kiraly, 2017). À
direita, detector de ondas RGBA programado na linguagem C# (C Sharp), baseado
no tráfego de veículos na segunda faixa do frame isolado.
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1. Introdução
Dentre os aspectos de uma boa formação acadêmica encontram-se os desenvolvimentos de
habilidades importantes para a futura profissão, essas competências dificilmente são
desenvolvidas apenas durante os componentes curriculares, se fazendo necessária a criação
de ambientes de prática dentro e fora da universidade, onde os discentes possam atuar e,
assim, construir gradativamente seu perfil profissional.
Ao que diz respeito a esses ambientes de prática nas licenciaturas, em particular a
de Matemática, a monitoria acadêmica é uma grande aliada a esse propósito, já que a
mesma promove prática docente a futuros professores de matemática e ainda contribui
significativamente para a aprendizagem dos discentes, tanto monitores quanto monitorados.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 9.394, de 1996, em seu Art.
84, aponta que:
Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino
e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de
acordo com seu rendimento e seu plano de estudos.

Mostrando que o processo de monitoria deve estar aliado aos propósitos da
educação superior, promovendo que alunos com bom desempenho em determinadas áreas
possam auxiliar outras turmas, estimulando assim aquisições e trocas de conhecimento para
ambas as partes e a valorização dos cursos de graduação.
Com essa perspectiva o presente trabalho tem por finalidade relatar o
desenvolvimento do projeto de monitoria vivenciado em 2019 no curso de Licenciatura em
Matemática da Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns. Onde a monitoria em
2019.1 foi a do componente curricular “Introdução à Lógica Matemática” e em 2019.2 foi a
de “Geometria Analítica”, estando esse segundo ainda em vigência. Ambas as disciplinas
foram ministradas pelo Professor José Elizângelo Lopes Luna e as monitorias foram
orientadas por ele.

2. Metodologia
O exercício da monitoria partiu do intuito de contribuir com a formação docente da
monitora bem como oportunizar aos discentes envolvidos momentos de auxílio durante o
semestre, buscando, através da atuação da monitora, prover melhor desempenho
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acadêmico, já que essas disciplinas tendem a serem vistas pela comunidade estudantil do
curso como desafios durante a formação. Além disso, a partir do planejamento e da troca de
informações a monitora aperfeiçoa seus conhecimentos da própria disciplina monitorada,
Gomes et al (2016) leva isso em consideração quando afirma que:
As atividades de monitoria permitem ao indivíduo, vivenciar o exercício docente
ao mesmo tempo em que está na condição de aluno. Trata-se de um aprendizado
expressivo na formação profissional do mesmo.

O componente curricular “Introdução à lógica matemática” foi o primeiro a ser
monitorado, ele visa um dos primeiros contatos do licenciando em matemática com as
experiências matemáticas da graduação, já que essa, atualmente, está programada para
ocorrer no primeiro período do curso.
Nessa disciplina são ministrados em sala de aula conteúdos voltados para o melhor
entendimento do que vem a ser o trabalho matemático. São estudados: o sistema
axiomático, o cálculo sentencial, as sentenças condicionais, as negações de sentenças, a
argumentação, a implicação e a equivalência lógica. Com o objetivo de que o estudante de
matemática saiba identificar e utilizar esses conteúdos durante os estudos em sua formação.
Nesse semestre, durante as monitorias, a monitora realizou atividades que
estivessem conectadas com os temas abordados nas aulas anteriores da disciplina,
auxiliando os alunos monitorados em suas dúvidas quanto aos conteúdos. Os encontros
ocorriam semanalmente, inicialmente procurava-se saber dos alunos monitorados quais
eram suas dúvidas relacionadas às abordagens das últimas aulas, procurando articular o
planejamento das monitorias às necessidades dos estudantes. A partir desses
questionamentos iniciais a monitora buscava orientar os estudantes quanto as suas lacunas
conceituais, através de revisões de conceitos integrados a resoluções de problemas e
demonstrações de teoremas e proposições matemáticas.
No segundo semestre as monitorias se assemelham as do primeiro, dentre elas a
maior diferença está no componente curricular, nesta são trabalhados conteúdos referentes à
disciplina “Geometria Analítica” que tem objetivo de resolver problemas da Geometria
utilizando a Álgebra, a partir das representações de pontos por coordenadas, além disso,
nela os vetores são usados para estudar diversos conceitos geométricos de forma mais
simples.
Os encontros continuam ocorrendo semanalmente, procurando sempre articular os
planejamentos as necessidades dos discentes. A cada encontro, a partir dos
questionamentos iniciais, a monitora busca orientar os estudantes quanto as suas dúvidas,
através de revisões de conceitos integrados a resoluções de problemas e demonstrações de
teoremas e proposições matemáticas.

3. Resultados e Discussão
A monitoria é uma ferramenta facilitadora para o processo de ensino e aprendizagem de
diversas disciplinas. Durante o período os professores dos componentes lecionam para
turmas completas, como no caso de “Introdução à Lógica Matemática” que tinha o total de
50 alunos matriculados, mas não há como acompanhar a aprendizagem de cada indivíduo
simultaneamente ao ensino dos conteúdos. Nessa perspectiva, as monitorias facilitam essa
interação, já que os alunos com dificuldade sentem interesse em participar das reuniões e
levam para esses momentos dúvidas a serem tiradas, fazendo com que não haja uma
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sobrecarga do professor regente.
Nesse cenário, além dos estudantes do componente serem favorecidos com o
exercício da monitoria, a monitora desenvolve habilidades referentes à prática do professor
de Matemática e como D’Ambrosio (1993) observa:
Da mesma forma que os alunos constroem seu conhecimento matemático através
de suas experiências com a Matemática, futuros professores constroem seu
conhecimento sobre o ensino da Matemática através de sua experiência com o
ensino.

De fato, mesmo sem ter responsabilidade quanto ao ensino e a avaliação, sendo
essas funções do professor do componente, como monitora a discente pôde vivenciar
aspectos destinados a educação de tópicos de matemática pura e aplicada, procurando focar
suas monitorias nas dúvidas e dificuldades apresentadas pelos alunos monitorados.

4. Considerações Finais
As monitorias se desenvolveram de forma positiva, o professor orientador auxiliou bem
com o que foi necessário. Não faltou nada quanto a materiais e equipamentos necessários,
tendo em vista que para o planejamento das monitorias não foi preciso de nada além do
material didático das disciplinas, principalmente livros, buscados pela monitora e entregues
pelo professor e da orientação do mesmo.
Foi possível analisar que os discentes que compareciam assiduamente as reuniões
de monitoria, demonstraram progressivamente evolução quanto ao entendimento dos
conteúdos, mostrando grande eficácia do projeto. Para aqueles que compareceram a
algumas monitorias, por falta de muita disponibilidade, não há como existir uma avaliação
de seu aprendizado nos semestres, mas pode-se perceber que em dúvidas momentâneas a
monitoria contribuiu para que os mesmos prosseguissem em seus estudos, já que esses iam
para as monitorias após faltarem alguma aula do componente ou para estudar assuntos
específicos de suas dificuldades.
A monitora fortaleceu suas características profissionais por intermédio do
planejamento, da vivência e dos desafios encontrados e superados. Tem-se como desafio,
principalmente, quebrar a ideia de essas disciplinas são difíceis e sem sentido, tendo em
vista que as mesmas apresentam conteúdos que, quando bem aprendidos, possibilitam o
melhor desempenho em componentes curriculares futuros.

5. Órgão de Fomento
PROGRAD/PFA/UPE Nº 03/2019
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1.Introdução
A geometria é um assunto bem relevante para a vida escolar e cotidiana de todo aluno, pois
ao ser estudada ela serve para despertar raciocínio, compreensão de problemas e resoluções;
também é de interesse ser estudada por auxiliar em outras áreas do conhecimento que
utilizem elementos geométricos. É por meio do ensino de geometria que os alunos podem
desenvolver uma forma específica de pensar, ela pode trazer uma gama de situaçõesproblemas que fornecem o desenvolvimento de capacidade argumentativas e construções
ideias. Durante muitos anos, a geometria foi relegada, a segundo plano, dos cursos de
formação de professores, dos livros didáticos de Matemática, das práticas docentes e,
também, da sala de aula na educação básica. Essa situação foi denominada, por Lorenzato
(1995) de omissão geométrica. Como consequência disso, tanto os professores como os
estudantes apresentavam uma grande lacuna conceitual referente a esse campo matemático.
Apesar de várias décadas terem se passado, recentemente, durante nosso
levantamento bibliográfico encontramos pesquisas que apontavam lacunas conceituais, tanto
por parte dos estudantes da educação básica, dos estudantes em cursos de formação de
professores, quanto por professores formados, tais como as pesquisas de Santos e Perovano
(2018) e Costa e Rosa dos Santos (2018). Mesmo as orientações curriculares nacionais e
pernambucanas proporem que os conceitos geométricos sejam vivenciados desde os anos
iniciais é possível que a Geometria esteja sendo trabalhada de forma tímida na sala de aula
da educação básica, ou seja, é provável que a omissão geométrica ainda sobreviva na escola
básica brasileira, uma vez que as pesquisas apontam dificuldades por parte dos estudantes.
Estudando especificamente os quadriláteros, percebemos que os estudantes também
apresentam dificuldades, inclusive no Ensino Superior, a exemplo, Santos e Perovano
(2018, p.637), os quais afirmam que, “Os quadriláteros são, possivelmente, o conteúdo
mais conhecido dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, mas, mesmo assim, alunos
apresentam dificuldades quanto à sua compreensão”.
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Diante desse cenário, fomos impulsionados a elaborar o seguinte problema de
pesquisa: qual a abordagem do conceito de quadriláteros nos livros didáticos de matemática
do 8º e 9º ano do ensino fundamental adotados nas escolas públicas de Garanhuns – PE?
Para responder ao nosso questionamento adotamos a Teoria Antropológica do Didático
(TAD), proposta por Yves Chevallard (1999), como pressuposto teórico e metodológico da
pesquisa. A TAD estuda o homem diante do saber matemático e, mais particularmente, frente
a situações matemáticas, partindo do princípio que todo trabalho matemático aparece como
resposta a um tipo de tarefa (CHEVALLARD 1999 apud ROSA DOS SANTOS, 2015).
Nessa Teoria a Organização matemática é formada por algum tipo de tarefa (T), pelo menos
uma técnica (τ), uma justificativa da técnica utilizada, que chamamos de tecnologia (θ) e uma
teoria (ϴ), logo uma praxeologia é representados pela quádrupla, [T, τ, θ, ϴ].
Portanto, temos como objetivo geral analisar a abordagem do conceito de quadrilátero
nos livros de matemática do 8º e 9º ano do ensino fundamental, adotados nas escolas públicas
do município de Garanhuns – PE. Os objetivos específicos: caracterizar as praxeologias
matemáticas e didática existentes nos livros didáticos de 8º e 9º ano do ensino fundamental
relativo ao conceito de quadriláteros.

2.Metodologia
Para possibilitar uma aproximação mais estreita com o nosso objeto de estudo e nosso
referencial teórico, optamos por uma abordagem de pesquisa qualitativa de cunho
etnográfico. Utilizamos para a análise documental os livros didáticos do 8º e 9º ano do Ensino
Fundamental da coleção “Vontade de Saber Matemática”, dos quais os autores são Joamir
Souza e Patricia Moreno Pataro, 3ª edição, 2015, utilizado nas escolas públicas de
Garanhuns/PE aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2017,
especificamente o livro didático de matemática do professor. Tomaremos dois focos: a
praxeologia didática e a praxeologia matemática referentes a conceitos geométricos presentes
no capítulo específico sobre quadriláteros.
Sobre a Praxeologia didática do livro didático, os critérios de análise irão se basear nos
momentos de estudos descritos por Chevallard (1999) e adaptados por Santos (2015). Para a
Praxeologia Matemática do livro didático, nossa categoria é relativa aos tipos de tarefas, as
técnicas, tecnologia e a teoria, referentes aos conceitos geométricos a serem explorados.

3.Resultados e Discussão
Em nossa proposta inicial iríamos trabalhar com o 8º e 9º, porém analisando a Praxeologia
Matemática e Didática presente nos livros didáticos de matemática percebemos que o livro
do 9º ano não possui um capítulo específico para análise dos quadriláteros, por isso detemos
a nossa análise no livro destinado ao 8º ano. O livro “Vontade de Saber Matemática”
destinado ao 8º ano do Ensino Fundamental é dividido em 12 capítulos, e no final do livro
tem um manual do professor, no qual possui ‘orientações para o professor’. O capítulo 11 é
destinado para Quadriláteros e formas circulares, contendo tópicos e subtópicos sobre os
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quadriláteros com início na página 236 e conclui-se na 259, no entanto, nossas análises
focaram apenas no nosso objeto de estudo. No final deste capítulo encontramos as seções
Revisão; ENEM e OBMEP. Em relação à análise da Organização Matemática presente no
livro, encontramos 91 tarefas (t) presentes no capítulo 11, subdividida em 10 tipos de tarefas
destinados ao estudo dos quadriláteros no 8º ano do ensino fundamental. A praxeologia
matemática analisada nos mostrou que em relação ao Tipo de tarefa (T) presente no capítulo
do livro, a maioria deles possuem uma boa identificação, foram bem representativas, em
relação as características dos quadriláteros, englobando todos em suas definições e
propriedades. Identificamos que algumas tarefas serviram como suporte para outros tipos de
tarefas motivando a sua razão de existência, contudo em relação a pertinência não houve uma
distribuição equivalente, alguns tipos ficaram marginalizado, e não deveria ocorrer dessa
forma, todos tipos de tarefas deveriam ser importantes e não deixados de lado.
Em relação a Técnica (τ), todas que possivelmente serviriam para a resolução foram
bem construídas de forma que para o usuário do livro houvesse uma possível evolução,
algumas delas não foram de fácil utilização, algumas necessitavam de conhecimentos de
outras unidades ou outros capítulos para que chegasse a uma resposta. Percebemos ainda que
em alguns casos elas foram bem repetitivas como em TM – Determinar medida de uma
grandeza associada a um quadrilátero notável, que possuía uma grande abrangência na
utilização das técnicas, sendo que elas eram aceitáveis e confiáveis, porém sem uma
novidade, apenas repetições. Sobre bloco Tecnológico-teórico [θ,ϴ], deixou a desejar uma
melhor discussão sobre o conceito. Durante as apresentações e justificativas para os
enunciados foram por vezes claros e sucintos sobre quadriláteros, os tipos de justificativas
não foram de forma canônica, mas em maioria subjetiva, de acordo com o entendimento do
usuário em relação ao assunto, ou seja, em maioria foram explicativas e dedutivas.
Após essa análise da Organização Matemática seguimos com a análise da
Organização Didática, seguindo os seis momentos de estudos descritos por Chevallard (1999)
que são: Primeiro encontro; Exploração do tipo de tarefa e de elaboração de uma técnica;
constituição do ambiente tecnológico-teórico; Trabalho da técnica; Institucionalização e por
fim o momento da avaliação. Sobre o momento da constituição do ambiente tecnológicoteórico encontramos tarefas que exigem a justificativa para as suas respostas, no entanto, a
maioria delas, dadas pelos autores do livro, encontra-se em um quadro no final do capítulo
‘Refletindo sobre o capítulo”. Notamos que o momento da institucionalização ocorre no
início de cada tópico e que o momento do trabalho da técnica ocorre principalmente na
resolução dos tipos de tarefas, em que as questões do livro indicam de forma explícita, qual
o caminho que o aluno deve seguir. Constatamos que as técnicas para responder alguns tipos
de tarefas foram bem repetitivas principalmente no tipo de tarefa que mais predominou. No
entanto, em relação à avaliação descrita na TAD não encontramos um momento de avaliação
da praxeologia. Portanto, é possível que a marginalização e o desequilíbrio encontrados nos
tipos de tarefas poderão ter sido influenciados pela organização didática proposta pelos
autores.
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4.Considerações finais
Analisando a organização matemática e didática presente nos livros didáticos de matemática,
percebemos que o livro do 8º ano apresenta um foco maior no tipo de tarefa TM - Determinar
a medida de uma grandeza associada a um quadrilátero notável. Nesse sentido, há uma
desproporcionalidade entre a quantidade de tarefas (t) de cada tipo de tarefa (T), acreditamos
que deveria ocorrer de forma balanceada essa distribuição da quantidade de tarefas.
Constatamos que as explorações dos tipos de tarefas ocorreram de forma crescente e alguns
serviam como um suporte para os outros, a elaboração das técnicas para resolução seguiram
também uma forma crescente de dificuldade, foi observado que a construção do ambiente
tecnológico-teórico se dá por vezes na resolução das tarefas. A institucionalização ocorre ao
final do capítulo onde é revisado tudo que foi abordado, observamos que algumas técnicas
foram bem repetitivas, como por exemplo, no tipo de tarefa que mais predominou. Não
encontramos um momento exato de avaliação, apenas fragmentos que se inclinavam para
uma avaliação da aprendizagem.
Dessa forma indicamos que o professor (usuário do livro) não deve somente se
prender ao esse livro didático é necessário haver uma complementação para as suas aulas,
quando o objeto de estudo for os quadriláteros, houve um grande desiquilíbrio entre a
quantidade de questões propostas no livro. Portanto, compreendemos que as dificuldades
acerca do conceito de quadriláteros são comuns aos vários níveis de escolaridade, logo esta
pesquisa traz uma contribuição para o ensino do conceito de quadriláteros notáveis.
Esta pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq
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1. Introdução
O programa de monitoria tem a finalidade de melhor desenvolver a formação do discente
monitor, bem como, dinamizar as veias de ensino-aprendizagem de uma determinada
disciplina. Tal projeto proporciona a ligação direta entre aluno monitor e professor
supervisor, em termos de procedimentos pedagógicos para ensino dos conteúdos ali
ministrados. A disciplina de Biogeografia está inserida no curso de Licenciatura em
Geografia e apresenta um enfoque a aspectos físicos da natureza, especialmente quando
tratado o assunto de condicionantes morfoclimáticos na regência dos aspectos de distribuição
e caracterização dos espaços brasileiros.
No desenvolvimento desses estudos, Ab’Saber (2003) classifica o território brasileiro
em seis grandes domínios morfoclimáticos, que são uma combinação de alguns elementos da
natureza como clima, relevo, solo, hidrografia e vegetação que se inter-relacionam e integram
um complexo de situações ecológicas de um lugar. Um domínio muito bem apropriado e rico
para os pesquisadores e professores locais é o chamado Caatinga: O Domínio dos Sertões
Secos, que desenvolve sobre os aspectos naturais do local e suas dinâmicas que condiciona
os produtos de suas características em aspectos de potencialidades paisagísticas.
A compreensão conceitual e didática pedagógica sobre o ensino de tal conteúdo,
Domínios de Natureza e suas complexidades, é fundamental para a formação do discente em
licenciatura em Geografia, pois Louzada e Filho (2017) apontam para um atual cenário de
ensino de geografia física nas escolas amplamente desacreditado, onde os alunos não
aprendem de fato os processos, produtos e as devidas orientações para vivência em tais locais.
No mesmo, é dito que o preceito pelo fraco incentivo no ensino em Geografia física se dá
pela concentração no cunho mais amplo da matéria – requisito para vestibulares e afins estando quase que descartando o enorme conhecimento de riqueza atitudinal que o estudo do
ambiente na perspectiva do lugar pode trazer.
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O reconhecimento dos estudos da Caatinga e do lugar devem ser alimentados e
fortificados no caminho da graduação, para que em um futuro próximo as escolas possam
compartilhar de tais interesses e projetos com mais intensidade e segurança sobre o lugar. O
presente trabalho tem o objetivo de entender a maneira que a monitoria em Biogeografia,
com estudos direcionados aos domínios morfoclimáticos, para formandos em geografia, pode
respaldar para além do currículo e graduação, bem como, para formação pessoal e impulso
de pesquisas relacionadas ao lugar.

2. Metodologia
As atividades da monitoria foram realizadas em sintonia com a condução da disciplina de
Biogeografia, ofertada para o terceiro semestre do curso de licenciatura em Geografia, no
semestre 2019.1. Foram ministradas aulas expositivas e dialogadas, com apresentação de
material didático, por meio de slides, imagens, mapas e esquemas lógicos. As atividades
práticas se deram através das atividades desenvolvidas pelos monitores da disciplina, bem
como em trabalho de campo da disciplina para o reconhecimento de unidades e eco regiões
nordestinas, com discussões em campo e construção de relatório da atividade.
As aulas ocorreram no horário regular do curso, ao passo em que a carga horária da
monitoria foi concentrada no turno da tarde. Foram realizados encontros para debates sobre
o planejamento da disciplina, das aulas, atividades docentes e possibilidades de avaliação.
Foi apresentada a bibliografia direcionada à compreensão da distribuição da vida no planeta,
Biogeografia e Meio Ambiente, bem como as variações paisagísticas do Brasil e da Região
Nordeste, com base em Ab’Saber (2003), Figueiró (2015) e Velloso, Sampaio e Frans (2002).
Na fase do planejamento procedeu-se à leitura e síntese de Ab’Saber (2003) com
distribuição do conteúdo entre os monitores e preparação de seis exposições sobre a
contribuição do autor para a compreensão dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Cada
monitor utilizou uma parte do livro, capítulos: 3- Nos vastos espaços dos Cerrados; 4Domínio Tropical atlântico; 5- Amazônia brasileira: um macrodomínio; 6- Caatingas: o
Domínio dos Sertões secos; 7- Planaltos de Araucárias e Pradarias mistas; e 8- Domínio dos
cerrados.
A aula e as atividades relacionadas ao presente trabalho foram sobre a Caatinga. A
sistematização do conteúdo foi baseada em Ab’Saber (2003) em seu capítulo Caatinga:
Domínio dos Sertões Secos, onde foi dividido o raciocínio para a lógica de passos na
construção do entendimento. Primeiro entendendo os aspectos climáticos, logo após, os
hidrográficos e por fim, os ecológicos. O intuito desses passos é fazer os discentes
matriculados na matéria entenderem os processos e a partir deles, o seu produto.
Para avaliação do conhecimento obtido nessa aula, e monitorias à parte, foi pedida
uma atividade, onde se requeria que os alunos matriculados na matéria discorressem um texto
sobre os três principais processos que condicionam os produtos do domínio das Caatingas.
Dessa maneira foi passível avaliar o grau de empenho dos alunos em compreenderem um
gatilho que respalda no todo e fugirem da “aprendizagem decoreba” em Geografia física.
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Ao final da disciplina, foi realizado um trabalho de campo para reconhecimento e
discussão sobre as Ecorregiões do bioma Caatinga, propostas por Velloso, Sampaio e Frans.
(2002). O Domínio das Caatingas foi tomado como laboratório e espaço para reconhecimento
empírico, ao longo de um trajeto realizado ao longo das Ecorregiões do Planalto da
Borborema, Depressão sertaneja meridional, Complexo Ibiapaba-Araripe, Depressão
sertaneja setentrional e setores individualizados, tais como complexo vegetacional do
tauleiro e Chapada do Apodi.
No final do semestre letivo foi realizado um debate a respeito das atividades
realizadas, bem como sobre a compreensão dos monitores com relação ao desempenho dos
alunos matriculados na disciplina de Biogeografia em cada etapa do cronograma proposto.

3. Resultados e discussão
A monitoria em Biogeografia proporcionou a oportunidade e o caminho para um ensino de
cunho conceitual/atitudinal quando deu um destaque para leitura, aulas e atividades de campo
no âmbito do entendimento das Caatingas. Além de acompanhar o planejamento de aulas
com um profissional de destaque, foi desenvolvido o engajamento científico e atitudinal para
o olhar e engajamento nas discussões sobre o ensino de geografia física.
Quando se ressalta a importância do entendimento pleno da Biogeografia, para o
profissional da Geografia, se passa a apontar para a direção ampla que tal ramo de estudo
pode caminhar, entendendo a organização dos seres pelo espaço e suas dinâmicas que
modificam a paisagem, que por sua vez, geram respaldos para todo um ciclo de respostas na
paisagem, nas palavras de Passos (2003) apud Santos e Carvalho (2012) “é reflexo da
organização social e de condições naturais particulares. A paisagem é, portanto, um espaço
em três dimensões: natural, social e histórica”. Sendo esse o cunho de base do estudo da
biogeografia.
Levar essas compreensões de paisagem e importância de análises no local centro onde
as discussões acontecem não é uma tarefa difícil, muito menos impossível ou insensata. A
proposta de monitoria para aprimorar a formação, aprofundar o entendimento teóricometodológico e mediar as relações entre professores e alunos torna ainda mais possível a
discursão dos assuntos de maneira plausível e concreta do que se pode viver e sentir estando
os indivíduos no local centro dos debates acadêmicos/pedagógicos/profissionais.
Nessas atividades foi evidente o amadurecimento prático-pedagógico e acadêmico
dos alunos envolvidos nas atividades de monitoria, bem como, nas atividades que
impulsionam a investigação sobre os assuntos que foram tratados na área. A monitoria se
encaixa como uma proposta de mediação de conteúdos e resgate de cunhos atitudinais para
sua plena capacidade de amplitude e difusão. O espírito científico voltado às Caatingas e sua
contribuição para a Geografia física, tanto na academia quanto no âmbito escolar, devem
preceder a configuração atitudinal do próprio profissional da geografia, para que assim os
respaldos de compreensão e modificação, de fato, das estruturas sociais sejam mais
integrativos e conscientes enquanto ao seu meio ambiente.

88

4. Considerações finais
A atividade de monitoria na disciplina de Biogeografia realizada no curso de Geografia pela
PROGRAD demostra uma forte ligação ao impulso na formação dos discentes e na mediação
aluno-professor da graduação. No enfoque do estudo das paisagens, nas estruturas dos
domínios morfoclimáticos, foi constatado uma prévia habilidade de bases climatológicas de
entendimento dos condicionantes morfoclimáticos por parte de alguns alunos, porém há
também uma certa dificuldade na síntese teórica da compreensão dos processos, de fato, por
parte de alguns discentes que não acompanharam a atividade de monitoria com total atenção
e assiduidade. Logo, todas as atividades que foram abordadas em acordo pleno com os
matriculados na matéria foram realizadas de maneira satisfatória e seus feedbacks nas
atividades, para os que caminharam junto à monitoria, foram animadores.
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1. Introdução
Existem cerca de 108 comunidades quilombolas espalhadas pelo estado de Pernambuco
segundo o próprio Ministério do estado. No município de Garanhuns estão localizadas as
comunidades Castainho e Estivas que foram o palco para essa pesquisa, a escola que atende
as crianças e adolescentes oriundos de ambas as comunidades é a Escola Virgilia Garcia
Bessa que se encontra no próprio território do quilombo e está vinculada à secretaria de
educação de Garanhuns (PE).
Para Larchert e De Oliveira (2013), “Homens, mulheres e crianças das comunidades
quilombolas do Brasil precisam ser reconhecidos na riqueza de sua cultura e de seus
conhecimentos tradicionais experienciados no seu cotidiano”, isso tudo pode tornar-se
possível dentro do contexto escolar, se a realidade escolar for de encontro com a Resolução
CNE/CEB nº 8, de 20 de novembro de 2012 que define as diretrizes curriculares nacionais
para Educação Escolar Quilombola na educação básica, essa resolução elege princípios e
meios para viabiliza-los porém nem sempre todos os aspectos da lei estão sendo colocados
em prática.
Desse modo evidencia-se a importância de abordar a educação escolar quilombola
dentro dessas comunidades, afim de abrir espaço para essa discussão. Esse trabalho tem como
objetivo investigar a realidade escolar das comunidades do Castainho e de Estivas, a
produção literária sobre a educação escolar quilombola e as políticas públicas que a regem.

2. Metodologia
2.2. Visita de campo
Á princípio, foi realizada uma visita a escola Virgilia Garcia Bessa afim de identificar
aspectos físicos e administrativos através de uma tabela elaborada com base em
conhecimentos habituais sobre características relevantes que a escola poderia apresentar.
2.2. Revisão literária
A busca de trabalhos acadêmicos que abordassem a educação quilombola foi executada na
plataforma Google Acadêmico através de uma pesquisa avançada buscando pelo termo
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“educação quilombola” aparecendo obrigatoriamente no título do trabalho, e usando como
filtros os termos “ educação no campo” e “ensino fundamental”.
O critério de inclusão foi de acordo com a data de publicação, de 2006 até o ano atual,
sendo excluídos trabalhos que fossem de língua estrangeira ou fugissem da temática
abordada. Surgiram aproximadamente 126 resultados que foram filtrados para 95 ao final, a
leitura desses documentos permitiu classifica-los em diferentes categorias.
2.3. Projeto político pedagógico e as diretrizes curriculares nacionais para a educação
quilombola
A escola concedeu o Projeto político pedagógico (PPP) que a rege. Esse documento foi
produzido em 2018 em parceria entre a comunidade com professor e alunos da Universidade
Rural de Pernambuco (UFRPE/UAG). Partindo dessa ideia de que o PPP reflete a realidade
escolar, também foi realizada a leitura da Resolução CNE/CEB nº 8, de 20 de novembro de
2012. Em conformidade com essas leituras foi possível confrontar as informações vistas no
PPP com o que a lei de fato propõe.

3. Resultados e discussão
Durante a visita a escola, foi possível adentrar e observar todos os ambientes, bem como
conversar com o gestor da mesma à época, para melhor exemplificar esses ambientes foi
elaborada uma tabela que reúne as adequações físicas e administrativas da escola. Conforme
a tabela 1, é possível observar que a escola dispõe de um ambiente adequado, porém ainda
podem haver melhorias, e também demonstra a quantidade de profissionais que atendiam a
escola em 2018.
Tabela 1. Descrição física e administrativa da escola.

Espaços

Quantidade

Funcionários

Quantidade

Salas

10

Professores

17

Laboratórios

1

Merendeiras

2

Área de
convivência

Espaços
adequados

Servidores
gerais

5

Sala de vídeo

1

Agente de
disciplina

1

Sala de leitura

1

Gestor

1

Sala de Estudo

2

Coordenadores

1

Quadra de
Esportes

Não possuí

Recepcionista

1
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Em 2018 a escola atendia 296 alunos nos turnos matutino e vespertino. O espaço
aparentemente supria as necessidades dos alunos, notando-se apenas a falta de um espaço
para a prática de esportes. Dentre a equipe, dois professores e outros oito profissionais que
atuam na escola são da própria comunidade quilombola, inclusive é uma condição desejável
segundo as diretrizes, que professores e gestor sejam preferencialmente oriundos da
comunidade.
Acerca da revisão de literatura, foi realizada a leitura dos 95 documentos encontrados
na pesquisa avançada no Google Acadêmico, entre esses 95 trabalhos haviam 47 artigos, 8
Trabalhos de Conclusão de Curso, 19 dissertações de mestrado, 6 teses de doutorado, 1 livro
e 14 trabalhos apresentados ou publicados em eventos e anais. No processo de leitura,
dividiu-se os documentos por assuntos que abordavam ou que mais falavam sobre e
distribuídos os números na tabela a seguir.
Tabela 2. Principais temáticas encontradas.

Assuntos

Número de trabalhos que abordavam

Experiências ou práticas

12

Políticas educacionais quilombolas

20

Identidade e educação quilombola

21

Currículo quilombola

18

Projeto político pedagógico

4

Território e educação quilombola

6

Prática docente

2

Outros/diversos

12

Desse modo, foi possível inferir que existe uma quantidade de trabalhos publicados
considerável e faz sentido que grande parte dos trabalhos tratem das políticas educacionais
quilombolas pois essas diretrizes são relativamente recentes, uma vez que a resolução que
define as diretrizes curriculares foi aprovada apenas em 2012, ou seja, a discussão sobre a
implementação é bastante recorrente no meio acadêmico.
Após a leitura do PPP e da resolução CNE/CEB nº 8, de 20 de novembro de 2012 foi
possível elencar alguns pontos da PPP que estão em desacordo com a diretriz. O próprio PPP
é citado no Art. 8, parágrafo XIII, definindo que o mesmo deve considerar “as especificidades
históricas, culturais, sociais, políticas, econômicas e identitárias das comunidades
quilombolas” (BRASIL, 2012). A proposta de PPP da escola inclusive cita essa resolução e
aponta diversos parágrafos da lei em seu texto. O PPP possui 4 tópicos, sendo eles:
identificação da instituição de ensino, diagnóstico, marco conceitual e marco operacional.
O foco do confronto das informações ficou entre o tópico diagnóstico e a resolução.
No diagnóstico do PPP são apontadas algumas deficiências, como por exemplo, a falta de
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um currículo próprio, a formação continuada dos professores insatisfatória segundo o relato
dos líderes da comunidade no PPP, a falta de professores oriundos da comunidade, entre
outros assuntos apontados. A resolução trata desses pontos, respectivamente, no artigo 34
parágrafo 2, artigo 48 e artigo 54.
Todos esses impasses implicam no processo de aprendizagem por existir uma falta
de identificação e aproximação com a realidade social e cultural dos alunos. De um modo
geral, o PPP está alinhado as políticas públicas que tratam da educação escolar quilombola e
propõe soluções cabíveis aos problemas diagnosticados, como por exemplo a criação de
disciplinas que valorizem e preservem a comunidade, entre outros. No entanto, essas ações
possivelmente, ainda não foram colocadas em prática e os referidos problemas ainda
persistem, porém deve-se considerar que esse é um PPP recente e que apenas foi entregue a
comunidade em agosto de 2018, o que abre espaço para uma tolerância em relação as novas
adequações previstas no documento analisado.

4. Considerações Finais
Ao longo da pesquisa foi possível inferir que apesar de existir uma lei que rege a educação
escolar quilombola, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas. A propagação das
tradições e culturas dos quilombos dentro da escola ainda é algo muito distante da realidade,
logo esse é um fator que implica negativamente a relação desses alunos com a escola
quilombola, a inexistência de uma representatividade e a falta de conhecimento sobre as
próprias lutas pode interferir não apenas na aprendizagem, mas também na identidade desse
aluno.
É significativo que os currículos sejam fortalecidos e embasados pela realidade da
própria comunidade, para que isso gere identificação entre alunos e escola. Essa é uma
temática que sempre deve ser discutida e aprimorada, principalmente dentro das escolas
quilombolas, afim de superar esse déficit de identificação no currículo e de promover a
integração entre escola e quilombo cada vez mais, de forma significativa.

5. Órgãos de fomento
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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1. Introdução
A monitoria acadêmica, segundo Lins et al (2009), pode ser compreendida como uma
modalidade de ensino e aprendizagem que contribui para a formação integrada do aluno nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação. O objetivo de um
Programa de Monitoria não é somente melhorar o desempenho de discentes através da
ajuda de companheiros em um processo de conhecimento mais fundamentado em
determinada disciplina, mas também desenvolver no aluno-monitor o interesse pela
docência e estreitar seu vínculo com a universidade (JESUS et al. 2012, p.68). O alunomonitor ou simplesmente monitor é o estudante que, interessado em desenvolver-se,
aproxima-se de uma disciplina ou área de conhecimento, e junto a ela realiza pequenas
tarefas ou trabalhos que contribuem para o ensino, a pesquisa ou o trabalho de extensão à
comunidade de determinada disciplina (LINS et al. 2009, p.1), buscando resgatar as
dificuldades ocorridas em sala de aula e propor medidas visando soluciona-las.
A proposta de monitoria que será aqui apresentada foi desenvolvida nas disciplinas
de prática IV e V. A disciplina de Prática IV tem por objetivo trabalhar assuntos
relacionados aos temas transversais, conceitos, definições, metodologias utilizadas no
ensino de tais temas em sala de aula, tendo como principal base teórica os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN’s). Por sua vez, já na disciplina de Prática V, os discentes são
convidados a trabalharem e refletirem sobre o que a ciência, as habilidades necessárias para
aprendê-la, levantamento e análise de questões, e por fim, como utilizar tais conteúdos
como estratégia de ensino. Aliado a tais assuntos, é também trabalhado nessa disciplina, o
uso da dramatização como ferramenta pedagógica e alternativa ao modelo tradicional de
ensino, buscando sempre desenvolver uma maior compreensão dos conteúdos pelo os
alunos. Como se trata de disciplinas práticas, os alunos são sempre incentivados a
trabalharem os conteúdos acima supracitados de forma prática e dinâmica, elaborando
projetos relacionados aos assuntos estudados e aplicando-os em turmas da educação básica.
Dessa forma, a ementa e a principal função da disciplina são cumpridas, uma vez que,
afirma que ela deve proporcionar ao estudante um contato real e permanente com o sistema
de ensino das escolas de 1º e 2º graus (hoje, Ensino Básico) e, ainda, com a realidade
sociocultural da camada social que constitui sua clientela.
Portanto, esse trabalho tem como principal objetivo apresentar os resultados parciais
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do projeto de monitoria desenvolvido no âmbito das disciplinas de Prática Pedagógica IV e
V, buscando analisar e refletir sobre o seu papel no suporte e na aprendizagem dos
discentes.

2. Metodologia
Durante o semestre de 2019.1 a disciplina lecionada pela a professora-orientadora do
projeto foi Prática Pedagógica V, portanto todas as atividades da monitoria que serão
descritas a seguir se referem a tal componente curricular. Como explicitado acima, na
disciplina de Prática Pedagógica V, são trabalhados assuntos pertinentes ao ensino de
ciências e o uso da metodologia científica como ferramenta didático-pedagógicas, além,
claro, do uso da dramatização como estratégia de ensino. Os monitores participaram
juntamente com professor da disciplina, de toda a preparação e planejamento das aulas e
das atividades a serem desenvolvidas na disciplina.
Na abordagem do ensino de ciências e utilização do método científico, foram
trabalhados com os alunos textos iniciais e conceituais aos temas, buscando introduzir e
situar os alunos no assunto. Através da leitura dos textos os alunos são capazes de
discutirem e refletirem criticamente sobre a ciência, o método científico e sua utilização em
sala de aula. Posteriormente a isso, foram formados grupos na turma para que elaborassem
planos de aula voltados a assuntos trabalhados na disciplina de ciências, utilizando como
metodologia o método científico. Tais planos de aula foram, posteriormente, aplicados com
alunos do Ensino Fundamental das turmas de 6º e 7º ano da Escola de Aplicação Professora
Ivonita Alves Guerra, tendo como sala de aula o Parque Ruber Van Der Linder, conhecido
como Pau Pombo, que fica localizado na cidade de Garanhuns – PE.
Como metodologia para trabalhar a dramatização como ferramenta didáticopedagógica foram utilizados artigos científicos pertinentes ao assunto, buscando, assim
como na metodologia utilizada no ensino do método científico, introduzir e possibilitar uma
base teórica sobre o tema aos alunos. Logo após esse momento, com o intuito de vivenciar
na prática o conhecimento trabalhado de forma teórica, os alunos foram levados ao Jogos
de Fuga ou Scape Out, que possui uma sede na capital Recife, no bairro de Boa Viagem. O
Scape out é uma forma inovadora de desenvolver o raciocínio, lógica, intuição e trabalho
em equipe, para tudo isso, utiliza-se da dramatização, já que suas salas temáticas são
inspiradas em séries extremamente conhecidas. Após vivenciarem o Scape Out, foi
proposto aos alunos que elaborassem um plano de aula que utilizasse a dramatização como
ferramenta pedagógica, buscando avaliar os benefícios provocados por essa arte ao ensino
de ciências.
Toda a orientação para a elaboração dos planos de aula e dos projetos desenvolvidos
peloos alunos foram dadas pelos monitores, através de monitorias presenciais e online (via
aplicativo de mensagens Whatsapp). Além disso, foram, ainda, elaborados e
disponibilizados aos alunos, modelos de plano de aula e de relatórios, permitindo que os
alunos pudessem desenvolver melhor tais documentos, e consequentemente, pontuarem
melhor, já que os mesmos eram utilizados como forma de avaliação.

3. Resultados e discussão
Em termos gerais, a partir dos resultados, foi possível destacar nos estudantes a motivação,
curiosidade e interesse em aprender sobre o método científico, como atestado também em
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Bevilacqua e Coutinho-Silva (2007), além disso, os mesmos se empenharam em preparar os
planos de aula e as atividades presenciais utilizando o método científico, o que
proporcionou aos estudantes experiências pedagógicas em relação a preparação de aulas
práticas, permitindo, assim, que os mesmo refletissem sobre sua atuação docente. Além
disso, é importante destacar que esse trabalho consistiu, no primeiro contato dos estudantes
com a utilização do método científico como ferramenta didático-pedagógica no ensino de
Ciências.
Aliado a isso, é preciso citar a importância de se trabalhar a dramatização como
ferramenta didático-pedagógica, uma vez que, as metodologias tradicionais não estão mais
suprimindo todas as habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas no
processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, a dramatização e as aulas práticas,
permitem que os estudantes se sintam ativos quanto ao seu aprendizado, ao mesmo tempo
em que, desenvolve nos alunos o pensamento crítico em relação ao conteúdo.
É importante ressaltar também a importância do programa de monitoria tanto para
monitores como para alunos monitorados, uma vez que, para os monitores, além de permitir
um aprofundamento em conteúdos específicos, permite também, uma maior experiência e
aproximação com o profissional docente, permitindo que o mesmo possa refletir
criticamente sobre a futura profissão. Já para os alunos monitorados, o processo de
monitoria tornou-se indispensável na formação e no processo de ensino-aprendizagem dos
alunos monitorados, uma vez que, ao serem auxiliados pelos os monitores, aprenderam de
forma mais rápida e dinâmica, visto que, encontraram na monitoria um melhor suporte aos
conteúdos vivenciados na disciplina. Além disso, a monitoria se constituiu em um espaço
de discussões e reflexões, permitindo que os alunos pudessem tirar suas dúvidas, discutir e
refletir sobre os assuntos tratados na disciplina, pois de acordo Schimitt (2013) com as
monitorias os acadêmicos suprem suas dúvidas, além de expressaram diminuição da
ansiedade e medo.

4. Considerações finais
Portanto, torna-se evidente, a partir deste trabalho, a importância do uso da metodologia
científica no âmbito das salas de aula sejam elas de ensino fundamental, médio ou superior.
No ensino superior tal metodologia permite a preparação, teórica e prática, dos estudantes
que futuramente irão se deparar com realidades distintas e, consequentemente, necessitarão
do domínio de metodologias que sejam ativas e diretas a fim de melhorar e otimizar o
aprendizado. Além disso, o espaço de debate e reflexão acerca da profissão e das
metodologias utilizadas no ensino, é extremamente importante, uma vez que, evitam
descontentamentos e frustrações futuras sobre a profissão.
No entanto, maiores pesquisas e estudos acerca do tema são necessários visando a
definição clara e científica de conceitos, importância e modos de se trabalhar e utilizar essa
metodologia no ensino, possibilitando uma maior aderência pelo os professores já formados
e, consequentemente, o reconhecimento pelas Universidades de se trabalhar esse tema na
grade curricular dos cursos de licenciatura.
Órgão de Fomento: Programa de Fortalecimento Acadêmico da UPE (PFA)
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1. Introdução
A educação ofertada na escola é um fator imprescindível para a sociedade pois,
independentemente de ser tradicional ou construtivista, tem como fim a formação do
indivíduo e sua inserção na sociedade. Porém, assim como boa parte das relações humanas,
é objeto das dinâmicas políticas.
Essa vinculação é responsável por prejudicar o indivíduo no que diz respeito ao seu
desenvolvimento crítico, dado que a educação se encontra subjugada a um método
meramente tecnicista. Esse é um dos problemas que serão expostos na pesquisa, que
visa realizar as análises com fundamento nas exposições de Hannah Arendt. Além disso,
busca-se compreender a influência da política no ensino superior, mais especificamente na
área do Direito. A qual, dada a ascendente mercantilização, a expansão da oferta de seu
ensino tem se mostrado duvidosa, uma vez que o aumento quantitativo não tem sido
proporcional à qualidade do que está sendo ofertado.
No plano prático, o atual trabalho importa em investigar a crise da educação
superior no Brasil e, se as interferências políticas estão influenciando na qualidade dos
cursos de Direito, através das análises de matrizes curriculares, resultados no Exame de
Ordem, resultados no ENADE. Onde, dada a mudança no cenário educacional brasileiro,
com a alta prevalência do ensino privado, visto que não há uma proporcionalidade entre
qualidade da estrutura ofertada e o surgimento de cursos e instituições, é preocupante
quanto ao desenvolvimento dos indivíduos e da ciência no país. Pois, a produção científica
do país é feita, em maior parte, pelas instituições públicas, já que, normalmente, as privadas
estão à serviço da demanda do mercado.
O objetivo geral pauta-se em analisar a crise educação brasileira no tocante a sua
repercussão no ensino superior de Direito, devido a mercantilização e consequente
adequação aos conteúdos pedidos pelo Exame da Ordem dos Advogados do Brasil a partir
dos conceitos apresentados por Arendt no que diz respeito a crise da educação superior.
Quanto aos objetivos específicos, busca-se discutir os conceitos de educação,
política e natalidade, apresentados por Arendt na obra Crise da Educação, contida no livro
Entre o Passado e o Futuro, relacionando-os com a realidade educacional atual brasileira.
Bem como verificar as modificações no ensino superior no Brasil, em especial na legislação
e nas grades curriculares dos cursos de Direito, no que se refere ao ensino superior em
instituições privadas, comunitárias e públicas, comparando-as. E por fim, averiguar se as
mudanças curriculares entre as instituições visam atender apenas a provação no Exame de
Ordem ou a formação integral dos juristas.

2. Metodologia
A abordagem teve por base o método hipotético-dedutivo, pois, com base na definição
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de Prodanov e Freitas (2013), o uso foi pertinente pelo fato de englobar os aspectos
propostos na pesquisa, partindo de premissas do conhecimento prévio, as quais formam um
problema, e, a partir disso, são formuladas hipóteses que, através de um processo dedutivo,
testa o acontecimento dos fenômenos. Que são correspondentes a um campo mais
específico (o ensino do direito nas instituições de ensino superior.
No que se refere a métodos de procedimentos, predominantemente, houve uma
análise com base histórica. O método histórico faz-se presente quando se põe em foco a
formação histórica da educação brasileira, correspondente tanto o período imperial quanto o
regime ditatorial.
Bem como, fez-se uso da pesquisa bibliográfica e documental. A primeira refere-se
ao material encontrado em bibliotecas, que geralmente são impressos, já a pesquisa
documental relaciona-se ao uso de meios mais informais, onde não necessariamente houve
um tratamento analítico (GIL, 2002). Esses dois métodos se enquadram no presente
trabalho no que diz respeito ao uso do capítulo específico da obra “Entre o Passado e o
Futuro”, assim como também a análise de artigos e sites que expunham a situação
analisada.
Quanto a modalidade da pesquisa, essa será qualitativa, para se compreender a
regularidade e o sentidos dos atos e das decisões dos atores sociais e relacioná-las com o
contexto social a que se refere. Sendo assim, será possível analisar semelhanças e
diferenças entre as matrizes curriculares de instituições públicas, privadas e comunitárias e
de que forma os interesses comerciais no que se refere a aprovação no Exame de Ordem
interferem na modificação dessas matrizes. Também irá se comparar com as matrizes
curriculares com os resultados do ENADE, de forma a se averiguar se existem relações
entre a aprovação no Exame de Ordem e os resultados apresentados no ENADE.
No que se refere ao universo e a coleta de dados, será realizada uma análise das
matrizes curriculares de instituições de ensino superior que tenham oferta do curso de
Direito em relação a aprovação do Exame de Ordem, resultados no ENADE e presença de
disciplinas de formação filosófica, social e ética para a formação do jurista. Essas
instituições serão de três naturezas: pública, privada e comunitária e nos restringindo-se ao
estado de Pernambuco para fazer essa análise.

3. Resultados e discussão
O ponto central do capítulo analisado é a natalidade. Não no simples fato de um indivíduo
vir ao mundo, mas o seu nascimento vinculado às estruturas sociais vigentes, representando
o novo também na esfera pública e política. Ou seja, a cada novo indivíduo, há uma chance
de modificar estruturas sociais já consolidadas.
Segundo Arendt (2014), a grande questão é a conciliação entre a capacidade de
renovação/revolução, que é constante, e a necessidade de manter as tradições responsáveis
por assegurar a existência do mundo. Sendo assim, a educação é o limiar cujo papel
consiste em acolher os mais novos ao mesmo tempo em que deve limitar a constante
capacidade de mudança.
Ao abordar a questão política, a autora não se posiciona a favor do cunho apolítico
da educação, mas sim ao tratamento dado em um contexto apartado. Tendo em vista que,
quando essas searas estão diretamente imbricadas, a educação tende a ser objeto da
dinâmica de poder, onde, o planejamento educacional passa a atender interesses e as
escolas passam a ser fábricas de relações de consumo.
Hannah Arendt (2014) mostra-se contrária a esse ideal posto na educação, visto que
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se trata de uma linha tênue envolvendo a política. Como consequência, há uma
padronização aliada à submissão à política, pelo fato de que a educação é impedida de
realizar aquela função para qual é imprescindível vinculá-la. Tal mudança advém,
geralmente, de países imperialistas que, em troca de assistência no desenvolvimento de
países como o Brasil, passam a ter liberdade para modificar a dinâmica educacional. Essa
mistura de modernas teorias educativas advindas desse processo, consiste numa espantosa
mistura de coisas com sentido e sem sentido, responsável por mudar todo o sistema de
educação em nome do progresso (ARENT, 2014).
Com a modernidade e suas relações complexas, cada vez mais se misturam tais
conceitos tornando difícil o entendimento da atuação da educação e sua recorrente crise.
Com isso, tem-se a noção de que o aspecto da tecnicidade vai além do espectro apresentado
por Arendt – a educação básica –, visto que os cursos de graduação, mesmo com indivíduos
já educados, são passíveis de relações de dominação. Logo, fica nítida a referência na qual
a autora fazia ao tratar do ensino conservador, que não é atinte ao modelo engessado, onde
é perpetuada a apatia por questões políticas que refletem diretamente no cotidiano da
sociedade.
Brasil, após o reestabelecimento da democracia e a ascensão de governos que
tinham como prioridade o desenvolvimento social, mudou-se, por hora, o cenário da
educação brasileira. Essa mudança ocorreu, por exemplo, a partir da determinação em
efetivar o direito e o acesso à educação por meio do Programa Universidade para Todos
(Prouni) e o Financiamento Estudantil (Fies), que democratizaram o acesso das minorias ao
ensino superior. É interessante ressaltar, também, o alto grau de aglutinação dos estudantes
com baixa renda nas instituições de cunho privado a partir da vigência desses programas.
Porém, com as últimas mudanças no cenário político brasileiro, a educação passa
por uma grave ameaça ao sistema educacional do país. Pois, o atual governo é responsável
por trazer à tona um passado marcado por uma administração que colocava a educação
como um apetrecho utilizado pelo mercado, sob um viés utilitarista, afastando-se, assim, de
sua natureza socializadora. (MELO; SOUZA, 2017 apud FONSECA, 2009).
O ensino sistematizado, baseado somente em técnicas que garantem a mera
aplicação da norma ao caso concreto, retira o direito dos indivíduos reformularem a
dinâmica existente. Uma vez que, tendo em vista a natalidade, deveria haver o
asseguramento do aspecto de renovação e perpetuação da existência humana. Entretanto,
nesses casos, pelo fato de não ter havido o acesso ao ensino de qualidade, que vai além de
aspectos técnicos, os profissionais são tidos como meros instrumentos à serviço do
mercado. Onde, não há possibilidade da manifestação direito à revolução, ou seja, ao novo,
que possibilitaria a presença de novas perspectivas no trato do Direito.
No atual momento político do Brasil – assim como em outros países – há quem
questione o por quê da educação servir a questões tão amplas, ou até mesmo a necessidade
de se voltar a disciplinas como filosofia. Esses questionamentos enraizados são
responsáveis por diminuir a importância da formação na qual o indivíduo torna-se capaz de
compreender o contexto em que está inserido, além da construção de um ponto de vista
crítico na sociedade, em que passa a ocupar, efetivamente, o espaço público.
Segundo Agipto (2016), o ensino superior brasileiro passou por um processo de
mercantilização, iniciado em 1964, onde houve a abertura para o setor privado na oferta de
serviços educacionais. Justificava-se a intervenção com base no discurso de que haveria
uma maior qualidade, eficiência e praticidade das atividades (AGAPITO, 2016). A
pesquisa, quanto à coleta de dados, ainda está em andamento, porém, algumas
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particularidades já foram observadas, a exemplo da presença de disciplinas propedêuticas
nas matrizes curriculares – filosofia, sociologia e psicologia jurídica – das instituições.

4. Conclusões
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também corrobora com essa ideia de que os
cursos de Direito passaram a servir a questões mercadológicas de modo indiscriminado.
Visto que, a ampla oferta passa a servir de moeda de troca para favores e privilégios
políticos devido a ideia de que o governo possui compromisso com a educação no tocante a
oportunidades para os menos abastados.
Em decorrência disso, tem-se por consequência a saturação do mercado de trabalho
e, ao mesmo tempo, a ausência de preparação dos novos advogados. Não havendo,
portanto, pontos positivos na ação política do Ministério da Educação (MEC) do atual
governo, que tenta mascarar a gradual crise na educação superior através do falso discurso
de igualdade no acesso ao ensino.
Desse modo, a sistematização do ensino baseado somente em técnicas que garantem
a mera aplicação da norma ao caso concreto, retira o direito dos indivíduos reformularem a
dinâmica existente. Uma vez que, tendo em vista a natalidade (conceito aredtiano), deveria
haver o asseguramento do aspecto de renovação e perpetuação da existência humana.
Entretanto, nesses casos, pelo fato de não ter havido o acesso ao ensino de
qualidade, que vai além de aspectos técnicos, os profissionais são tidos como meros
instrumentos à serviço do mercado. Onde, não há possibilidade da manifestação direito à
revolução, ou seja, ao novo, que possibilitaria a presença de novas perspectivas no trato do
Direito. Por esse motivo a pesquisa torna-se importante, dado que, serão observados os
fatores apresentados em algumas instituições do agreste e do início do sertão
pernambucano.
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1. Introdução
Ao longo da história, as perspectivas pedagógico-progressistas de ensino-aprendizagem,
têm se voltado a uma desconstrução dos modelos arcaicos de ensino com foco exclusivo na
teoria e distanciamento da prática. Neste sentido, evidencia-se a necessidade de novos
métodos por parte dos docentes no intuito de construir novas práticas críticoargumentativas para uma melhor modelagem da qualidade do ensino.
Em detrimento disso, a prática da monitoria se apresenta como um eficiente modelo
de expansão do aprendizado, tendo em vista a inserção do discente no contato com a
docência desde o início da graduação, permitindo tanto a aproximação profissional quanto
uma melhor assimilação dos conteúdos disciplinares. Com isso, espera-se que os monitores
ajam de forma crítica, estimulando os colegas a resolver as situações propostas sem dar
respostas diretas, ou seja, que ajam de forma colaborativa, conforme proposto por
Magalhães (1998, apud JUNIOR, 2017, pg.683).
Na intenção de fornecer uma experiência mais construtivista aos educandos e
propiciar a oportunidade pedagógica aos demais graduandos veteranos, foi proposta na
disciplina de “Psicologia, Ética e Profissão”, uma dinâmica de monitoria sob a estrutura de
um Tribunal do Júri, na qual foram abordadas questões acerca da Ética e Bioética; dos
Direitos e Deveres dentro das relações terapeuta-pacientes; e demais interligações dos
ramos de conhecimento das ciências humanas, em especial, entre a Psicologia e o Direito.
No que diz respeito aos cursos da área de saúde, formar um profissional capaz de observar,
interpretar e intervir na realidade de forma ética, e pautado no conhecimento científico é
um desafio e uma grande responsabilidade para o corpo docente uma vez que estamos
falando em lidar com vidas (APERIBENSE, P. 2014, pg.2).
Destarte, objetiva-se no presente trabalho debater e analisar a prática do júri
simulado dentro das atividades de monitoria do curso de Psicologia como uma ferramenta
pedagógica que permite expandir a assimilação dos conteúdos e estimular o senso crítico
dos discentes ao mesmo passo em que amplifica a qualidade da formação dos monitores.
Ademais, de acordo com McSharry e Jones (2000, apud VIEIRA, 2014, pg.204), quando
engajados em atividades de role-play, os estudantes devem exercer uma determinada
função ou papel, ou seja, eles têm que se imaginar e se colocar no lugar de um personagem,
e as suas contribuições para a atividade em desenvolvimento devem ser feitas a partir da
perspectiva desse papel ou função. Sendo assim, utilizou-se o júri simulado como atividade
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de role-play nos alunos do 2º período do curso de psicologia da Universidade de
Pernambuco- Campus Garanhuns, buscando a efetivação de uma prática pedagógica
voltada para o desenvolvimento crítico-argumentativo dos discentes e, consequentemente,
dos monitores da disciplina.

2. Metodologia
O cerne de toda a dinâmica proposta na disciplina de “Psicologia, Ética e Profissão” e da
presente produção científica está posta sobre a teoria da aprendizagem construtivista de
Jean Piaget, que preconiza a produção do conhecimento a partir de métodos que estimulem
esta construção; sendo, neste sentido, uma educação que expande a consciência da
autonomia individual para a compreensão e integração com o coletivo. (SAVIANI, 2010).
A atividade desenvolveu-se sob influência de critérios pedagógico-progressistas, na
modalidade de metodologia ativa, por sua vez alicerçadas na autonomia dos sujeitos
(FREIRE, 2006). Neste sentido, a dinâmica do Tribunal do Júri, executada na disciplina de
Ética de uma graduação em Psicologia permitiu situar os alunos diante da interdependência
e da interdisciplinaridade das áreas de conhecimento, neste caso, entre os ramos do Direito
e da Psicologia principalmente.
A construção da atividade se deu através de pesquisa prévia dos discentes, orientada
pela equipe de monitoria que a esta subscreve; análise de informações e planejamento pela
professora da disciplina; divisão de grupos, papéis e tarefas; representação teatral simulada
nos moldes do procedimento do júri em adaptação ao padrão do Código de Processo Penal.
Adaptado ao padrão legal dividiu-se a turma em dois grandes grupos, responsáveis
pelos papéis de “acusação” e “defesa”, em referência aos principais posicionamentos
polarizados das situações-problema propostas. O suposto corpo de jurados, com 7
integrantes, foi composto de alunos de outros períodos e graduações diversas, de modo a
integralizar e permitir um olhar neutro acerca dos casos e discussões. A dinâmica ficou sob
a orientação dos monitores, no papel representativo de juízes, sob a supervisão da docente.

3. Discussão
A monitoria tem sido considerada uma das mais úteis invenções pedagógicas modernas, por
reduzir em um terço ou mais do tempo gasto para a aquisição dos conhecimentos
elementares, pois o “mestre supervisiona toda a escola e, especialmente, os monitores”
(Manacorda, 1989, p. 259). Dessa forma, no ensino, as tarefas assumidas pelos alunos
monitores têm como objetivo auxiliar o professor titular, mas, nos cursos superiores, a
monitoria tem sido utilizada, com muita frequência, como estratégia de apoio ao ensino,
especialmente para atender estudantes com dificuldades de aprendizagem (FRISON, 2016,
pg. 139). Dessa maneira, o edital PROGRAD/PFA/UPE Nº 03/2019 de seleção para
monitoria, define a monitoria como uma atividade didático-pedagógica, vinculada aos
cursos de Graduação, que proporciona aos alunos o aperfeiçoamento do seu processo de
formação e a melhoria da qualidade do ensino. Assim, a monitoria é considerada uma
atividade de iniciação à docência e estimula o desenvolvimento das habilidades
relacionadas a este exercício.
Nesse contexto, a proposta do júri simulado, como prática pedagógica de conclusão
da disciplina de "Psicologia, ética e profissão" do curso de psicologia da Universidade de
Pernambuco- Campus Garanhuns, foi executada em sua dinamicidade por parte dos alunos
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do 2° período, monitores e docente. A atividade foi estruturada em um cenário de Tribunal
do Júri, no qual, em um primeiro momento os discentes se organizaram em dois grandes
grupos representativos das funções jurídicas de “defesa” e “acusação”, pelos quais,
aprofundaram-se em conhecimentos críticos-argumentativos com base em casos hipotéticos
acerca da ética e da moral, em especial, na prática profissional do psicólogo.
De fato, a proposta pedagógica do role-play desempenhou nessas “trocas de
papéis”, por parte dos alunos, uma autonomia diante das problemáticas que surgem no
contexto profissional, bem como uma compreensão mais aprofundada do lugar que o outro
ocupa, desenvolvendo habilidades de empatia e escuta, fundamentais ao exercício da
Psicologia. Além disso, os monitores puderam, através do planejamento e execução das
atividades, aumentar a qualidade do ensino, auxiliando o professor no desenvolvimento de
novas práticas e experiências pedagógicas.

4. Considerações finais
Concluiu-se da atividade executada o foco na reflexão filosófica e científica acerca de
aspectos precipuamente éticos, morais, legais, psicológicos e sociais.
No curso da atividade houve a interação de estudantes de diversos períodos,
inclusive de outras graduações, permitindo a integração. Ademais, o modo de execução
permitiu o desenvolvimento do senso crítico, do debate e da capacidade de argumentar,
além de estimular o trabalho em grupo.
Foi possível familiarizar os discentes com os ditames do Código de Ética e com as
principais diretrizes morais de sua profissão. Dentro dos casos práticos trazidos para estudo
e simulação, foram propostas questões de ampla discussão ética entre as áreas da
Psicologia, Direito e ainda da Psiquiatria que permanecem sem pacificação, tendo em vista
seu atravessamento pela subjetividade de cada indivíduo e as mutações dos próprios valores
morais em decorrência da cultura que lhes dá forma.
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1. Introdução
Leis como a Nº 10.639/03, atual nº 11.645/08, em consonância com as lutas de movimentos
negros são passos fundamentais para a superação de situações racistas e preconceituosas no
cotidiano escolar. Quando se propõe a obrigatoriedade do Ensino da História e da Cultura
Afro-brasileira, tanto em instituições públicas como privadas, a população negra não é mais
vista como um grupo à margem, uma vez que há o reconhecimento da relevância e de sua
efetiva participação na construção histórica, social e cultural do nosso país. Compreendendo
a relevância da aplicabilidade da Lei Nº 11.645/08 é que nos propomos, a partir do presente
trabalho, apresentar uma análise da Dimensão 1(atitudes e relacionamentos) dos Indicadores
da Qualidade na Educação das Relações Raciais na Escola. Para isso, foram analisadas três
escolas públicas municipais de Ensino Fundamental do município de Garanhuns, por meio
da visão de estudantes universitários do curso de Pedagogia da Universidade de Pernambuco
integrantes do Programa da Residência Pedagógica fomentado pela Comissão de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior-CAPES.
Os Indicadores de Qualidade na Educação funcionam como uma metodologia de
autoavaliação das escolas, permitindo que seja consolidada uma gestão efetivamente
democrática. É formado por uma coleção de indicadores: Indicadores para o Ensino
Fundamental (2004); Indicadores para o Ensino Médio (2018); e Indicadores para as
Relações Raciais na Escola (2012) que é o objeto norteador da presente pesquisa. Sendo
assim, tivemos como objetivo geral: Analisar através dos Indicadores da Qualidade na
Educação das Relações Étnico-Raciais propostos pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF), o Ministério da Educação (MEC) e a Ação Educativa (2013) como a
questão racial está sendo tratada em escolas do Ensino Fundamental de Garanhuns. E como
específicos: Identificar as fragilidades e potencialidades no currículo das escolas de Ensino
Fundamental, no que se refere a educação das relações étnico-raciais na rede municipal de
Garanhuns a partir dos indicadores propostos; Refletir acerca das atuações que permeiam o
cotidiano escolar, compreendendo os impactos positivos ou negativos no processo de
construção da identidade racial do estudante; Apontar proposições para a implementação da
reeducação das relações étnico-raciais no currículo das instituições municipais de
Garanhuns.

2. Metodologia
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Trata-se de uma pesquisa qualitativa, a qual se propõe a analisar, através dos “Indicadores
da Qualidade na Educação das Relações Raciais na Escola” (2013), escolas públicas do
município de Garanhuns. O indicador analisado dos sete propostos pelo referido documento
(2013) é o Indicador 1(Relacionamentos e Atitudes). A ideia inicial acerca do
desenvolvimento da pesquisa foi coletar os dados em 5 instituições de Educação Infantil que
estivessem localizadas na zona urbana do município, fazendo-se visitas as mesmas e
formações de reuniões com funcionários do corpo escolar de cada uma. No entanto, após
uma reflexão, optou-se pela possibilidade de articular a presente pesquisa ao Projeto
Residência Pedagógica que, no ano em questão, vem sendo implantado na universidade
campo. O Programa Residência Pedagógica tem o intuito de proporcionar um melhor
desenvolvimento da docência, uma vez que os universitários participantes vão para as
escolas por um período de um ano e meio. Considerando que os discentes participantes da
pesquisa se encontram no último período de sua graduação e que possuem um olhar
investigativo e pesquisador, foram analisadas 3 escolas de Ensino Fundamental a partir das
vivências de cada universitário em cada uma delas.
A coleta de dados ocorreu através da resolução de um questionário online disposto
aos discentes através de um link. O questionário final contou com perguntas fechadas
referentes a cada parte da dimensão e no final de cada foi deixado um espaço para descrição
de algum relato acerca da temática, caso a pessoa o desejasse realizar. As respostas que
poderiam ser assinalas, continham as respostas (SIM), (NÃO) e (ÀS VEZES) ou (NA
MAIORIA DAS VEZES), (RARAMENTE) e (NUNCA), dependendo do conteúdo contido
no quesito. Antes da disposição das questões foi ofertado o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido, no qual estavam dispostas as informações essenciais da pesquisa e a
solicitação do uso e publicação dos dados fornecidos individualmente em colaboração com
a pesquisa. Como o intuito é manter sigilo tanto dos nomes dos discentes universitários que
colaboraram quanto das instituições analisadas, foi adotada a descrição Escola A, Escola B
e Escola C para as três instituições escolares e apenas a letra C para se referir aos
Colaboradores participantes da Residência Pedagógica que responderam o questionário. A
quantidade de colaboradores por instituição ficou da seguinte forma: Escola A (2
Colaboradores); Escola B (3 Colaboradores); Escola C (5 Colaboradores).

3. Resultados e Discussão
De acordo com Oliveira (2007), Oliveira (2012) e Santiago (2014), tanto a timidez como a
indisciplina podem ser estratégias de resistências e insurgências da criança negra. Essas não
são questões que devam ser tratadas com naturalidade no contexto escolar. Ao investigar o
espaço escolar, Cavalleiro (1998, p. 203) afirma que a negritude conduz a criança negra a
“represar suas emoções, conter os seus gestos e falas para, quem sabe, passar despercebida
num espaço que não é o seu”. Afirmando, assim, que a escola não se constitui num espaço
onde a criança sinta-se acolhida, pois não há indícios de inclusão da sua cultura, ou seja, a
sua forma de ver e viver no mundo é desconsiderada, exceto a sua presença física. Frente a
essa situação, a pesquisadora destaca a omissão da escola em reconhecer positivamente a
criança negra. Ela ressalta que o silêncio do professor facilita novas ocorrências desse tipo,
reforçando a legitimidade de procedimentos preconceituosos e discriminatórios no espaço
escolar e, a partir deste, para outros âmbitos sociais, frisando que o silêncio do professor
facilita novas ocorrências desse tipo. Um dos pontos analisados nas escolas foi no que se
refere aos xingamentos, piadas e apelidos que ocorrem dentro do ambiente escolar
relacionado a pertença racial, obtendo-se a análise a seguir.
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No contexto escolar, a maioria dos colaboradores da pesquisa apontaram para a não
existência ou casos raros de preconceito racial, sendo que, quando as mesmas ocorrem, em
sua maioria, não são tratadas como brincadeiras inofensivas. Assim, 8 dos 10 colaboradores
afirmaram não presenciar ou perceber situações de xingamentos, piadas ou apelidos em
relação às pessoas negras, enquanto que os demais apontaram para a percepção de poucas
vezes. A esse respeito, considera-se importante que as pessoas tenham um olhar
sensibilizado para essas questões, uma vez que, em algumas situações, ocorrências podem
passar despercebidas. Nesse sentido, formação e um trabalho de sensibilização dos
profissionais é um dos caminhos a serem trilhados em vista de um verdadeiro respeito e
valorização das diferenças.
Quando questionado se diante das situações de discriminação os professores realizam
um trabalho de repreensão do agressor e reflexão com os demais estudantes para superação
do racismo, 60% apontaram positivamente para tal ponto demonstrando o posicionamento
do professor, no entanto, não se tem conhecimento de como essa repreensão e reflexão é
realizada bem como de sua qualidade e eficácia. Compreendemos que tal questão ainda
precisa ser melhor abordada, ao tempo que se procura compreender por qual motivo tal
repreensão ainda não é feita em sua totalidade, sendo de suma importância que os
profissionais tenham apoio para que a mesma ocorra com qualidade.
Em relação aos demais pontos analisados: quebra do silêncio: desnaturalizando o
currículo; ditribuição de afeto e atenção; reconhecimento do corpo e da estética (beleza)
negra; construção positiva do pertencimento racial, os que mais se mostraram fragilizados
nas escolas foram os que se referem a representatividade (disposição de imagens, músicas,
histórias, filmes) e processo de construção da identidade das crianças negras, o que é ainda
fomentado pela ineficiência de outro ponto: a falta de estímulo para que os professores
pesquisem sobre o assunto.

4. Considerações Finais
A análise dos dados nos possibilitou compreender que apenas a criação de Leis que
promovam a inclusão e o respeito às diferenças, por si só, não são capazes de erradicar os
problemas existentes, para tanto, torna-se necessário que se promova um trabalho de
valorização e celebração das diferenças, ou seja, é urgente que se organize práticas
pedagógicas permanetes de valorização da história e da cultura da população negra na escola.
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1. Introdução
O projeto de monitoria tem como proposta principal promover a intensificação da
assimilação dos conteúdos mediante a participação de monitores e alunos, ademais é uma
atividade contra turno que visa essa troca de conhecimento entre os mesmos. O objeto de
estudo utilizado para a disciplina de biogeografia foram os domínios morfoclimáticos
descritos pelo geógrafo Aziz Nacib Ab’Saber. Este presente artigo com ênfase no domínio
morfoclimático dos Cerrados, localizado na região central do Brasil, sendo o segundo maior
domínio em extensão territorial presente no país. A atividade de monitoria foi planejada e
executada com os alunos do terceiro período do curso de geografia, visando o
desenvolvimento da disciplina como forma de contribuição aos futuros docentes de
geografia.
2. Metodologia
As atividades da monitoria foram realizadas em sintonia com a condução da disciplina de
Biogeografia, ofertada para o terceiro semestre do curso de licenciatura em Geografia, no
semestre 2019.1. Foram ministradas aulas expositivas e dialogadas, com apresentação de
material didático, por meio de slides, imagens, mapas e esquemas lógicos. As atividades
práticas se deram através das atividades desenvolvidas pelos monitores da disciplina, bem
como em trabalho de campo da disciplina para o reconhecimento de unidades e ecorregiões
nordestinas, com discussões em campo e construção de relatório da atividade.
As aulas ocorreram no horário regular do curso, ao passo em que a carga horária da
monitoria foi concentrada no turno da tarde. Foram realizados encontros para debates sobre
o planejamento da disciplina, das aulas, atividades docentes e possibilidades de avaliação.
Foi apresentada a bibliografia direcionada à compreensão da distribuição da vida no planeta,
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Biogeografia e Meio Ambiente, bem como as variações paisagísticas do Brasil e da Região
Nordeste, com base em Ab’Sáber (2003), Figueiró (2015) e Velloso et. al. (2002).
Na fase do planejamento procedeu-se à leitura e síntese de Ab’Sáber (2003) com
distribuição do conteúdo entre os monitores e preparação de seis exposições sobre a
contribuição do autor para a compreensão dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Cada
monitor utilizou uma parte do livro, capítulos: 3-Nos vastos espaços dos Cerrados; 4Domínio Tropical atlântico; 5-Amazônia brasileira: um macrodomínio; 6-Caatingas: o
Domínio dos Sertões secos; 7-Planaltos de Araucárias e Pradarias mistas; e 8-Domínio dos
cerrados.
As aulas foram planejadas com a auxílio do livro “Domínios da natureza no Brasil:
potencialidades paisagísticas” de Aziz Nacib Ab’Saber, disseminadas de forma expositiva e
trabalhadas em sala de aula com atividades de fixação. Nesse sentido, após o direcionamento
das atividades dos monitores, a partir do levantamento bibliográfico, realizou-se a
idealização do planejamento das aulas de monitoria. Os alunos do terceiro período da turma
de biogeografia foram orientados a participar das atividades de contraturno. A disseminação
do conteúdo voltado para o domínio dos cerrados foi feita a partir de uma aula expositiva e
dialogada, contando com a participação dos demais alunos e visando principalmente cessar
as dúvidas dos mesmos.
O Feedback foi feito a partir de uma atividade de interpretação, com o auxílio da
charge que retrata as diversas formas de desmatamento sofridas pela região, levando os
alunos a refletir a respeito da temática abordada. Por conseguinte, os alunos construíram uma
resenha sobre as principais características presentes no domínio dos cerrados em sintonia
com o que puderam compreender a respeito do que a charge implica.
Ao final da disciplina, foi realizado um trabalho de campo para reconhecimento e
discussão sobre as Ecorregiões do bioma Caatinga, propostas por Velloso et. al. (2002). O
Domínio das Caatingas foi tomado como laboratório e espaço para reconhecimento empírico,
ao longo de um trajeto realizado ao longo das Ecorregiões do Planalto da Borborema,
Depressão sertaneja meridional, Complexo Ibiapaba-Araripe, Depressão sertaneja
setentrional e setores individualizados, tais como Complexo vegetacional do tabuleiro e
Chapada do Apodi.
No final do semestre letivo foi realizado um debate a respeito das atividades
realizadas, bem como sobre a compreensão dos monitores com relação ao desempenho dos
alunos matriculados na disciplina de Biogeografia em cada etapa do cronograma proposto.

3. Resultados e discussões
A abordagem do capítulo 8 do livro “Domínios de natureza no Brasil – potencialidades
paisagísticas” escrito por Aziz Ab’Sáber, foi disseminada a partir de uma aula expositiva,
com uso de mapas e imagens que facilitaram a compreensão da gênese do domínio
morfoclimático dos Cerrados.
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Afim de fazer com que os alunos do terceiro período de geografia, possam identificar
as características presentes nesse domínio através de aspectos morfoclimáticos, pedológicos,
ecológicos e fitogeográficos, além de incitar discussões a respeito das condições
geoecológicas e paleoclimáticas do mesmo.
O domínio morfoclimático dos Cerrados, localiza-se na região central do Brasil,
sendo o segundo maior domínio em extensão territorial presente no país, caracterizado, de
acordo com Aziz Ab’Saber, pela presença de um clima semi-úmido, é constituído
principalmente por planaltos e terrenos sedimentares que formam as chapadas e chapadões.
Os solos são extremamente ácidos em razão do grande processo de lixiviação existente no
mesmo, ademais, há uma forte presença de agentes degradantes na região, como a pastagem
e monocultura.
Com base no que foi discutido, foi aplicada uma atividade avaliativa, visando a
interpretação dos alunos, a partir de uma charge que emprega a necessidade de preservação
do Cerrado, assim como existem manifestações referentes a preservação de outras regiões, a
crítica da charge emprega uma das principais formas de agressão ao domínio do cerrado, que
é o cultivo da soja.
Ao final do projeto da monitoria, os alunos desenvolveram pequenos resumos acerca
do que foi visto na mesma e principalmente, descreveram suas respectivas interpretações
sobre a charge. Ademais, de uma maneira geral, a experiência da monitoria foi extremamente
enriquecedora tanto para os monitores, como para os discentes do terceiro período, que
puderam fazer parte dessa atividade e ambas puderam agregar conhecimento acerca da
temática proposta.

4. Conclusões e considerações finais
Em suma, constata-se que o fomento das monitorias de biogeografia possibilitou a
compreensão dos domínios morfoclimáticos do Brasil, com ênfase nos Cerrados. Nesse
sentido, os alunos foram incitados a conhecer, descrever e observar a problemática envolta
nos domínios dos Cerrados, em decorrência dos agentes degradantes presentes no mesmo.
Promovendo assim, a consciência ecológica e a necessidade de preservação deste domínio.
Por fim, ao mesmo tempo que as atividades de monitoria trouxeram benefícios aos
alunos do terceiro período, os alunos monitores puderam ter um contato direto com a
docência, desde o planejamento das aulas, a disseminação do conteúdo, até a elaboração de
atividades, contribuindo principalmente para a qualificação docente do mesmo.
5. Referências
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1. Introdução
A química está diretamente ligada à vida das pessoas, fazendo parte do dia-a-dia do ser
humano desde tempos imemoriais. Ela estuda a natureza, as propriedades, a composição
e as transformações da matéria (reações químicas) (ROQUE; SILVA, 2008). O estudo da
química deve-se principalmente ao fato de possibilitar ao homem o desenvolvimento de
uma visão crítica do mundo que o cerca, podendo analisar, compreender e utilizar este
conhecimento no cotidiano (CARDOSO; COLINVAUX, 2000).
No entanto, apesar da evidente importância do estudo e compreensão da química,
percebe-se a existência de dificuldade na aprendizagem de seus conteúdos. Um dos
aspectos que corrobora com os obstáculos a essa aprendizagem corresponde à natureza
microscópica e abstrata dos conceitos químicos, aspecto inerente à grande parte dos
conhecimentos dessa disciplina. Além disso, a característica da linguagem química ser
essencialmente simbólica também contribui para esta dificuldade, pois exige do aluno a
habilidade de generalização e abstração dos conceitos (COSTA, et al., 2012).
Nesta perspectiva, como forma de combate a esse entrave com as disciplinas
químicas, pode-se utilizar estratégias didáticas-pedagógicas como incentivo para o
aprendizado; a descontração como estímulo configura-se como uma dessas estratégias
motivadoras e pode ser vivenciada por meio de jogos lúdicos e apresentações
experimentais. O lúdico é evidenciado como elemento facilitador no ensino de conceitos
científicos, tendo como objetivo não somente à facilitação da memorização do assunto
pelo discente, mas principalmente de induzir ao raciocínio, à reflexão, ao pensamento e,
consequentemente, à construção do seu conhecimento (SANTANA; REZENDE, 2008).
Os jogos lúdicos e a apresentação de experimentos químicos simples e
visualmente atrativos desenvolvem o interesse dos estudantes no estudo das disciplinas
de química e proporciona, através disso, melhora no rendimento acadêmico dos
estudantes. O uso dessas estratégias transforma o paradigma da aprendizagem tradicional
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e possibilita que esse processo ocorra de maneira mais agradável e atraente para os alunos.
Assim, as estratégias lúdico-pedagógicas mostram-se positivas como meio de motivação
e melhora na relação ensino-aprendizagem no que diz respeito ao ensino de química,
desconstruindo a visão de disciplina difícil e descontextualizada (FERREIRA et al.,
2012).O trabalho foi desenvolvido a partir de um projeto de ensino que busca melhorar a
aprendizagem dos conteúdos de química geral e orgânica.

2. Metodologia
A metodologia desse plano de monitoria possui quatro etapas: (1) observação de aula
teórica; (2) elaboração de material didático; (3) exposições teóricas como apoio às aulas;
e (4) assistência extraclasse. As atividades da monitoria serão realizadas no primeiro
semestre letivo para a disciplina de química geral e desenvolvidas para a matéria de
química orgânica no segundo semestre.
2.1 Observação de aula teórica
Como forma de treinamento, os monitores realizaram acompanhamento de aulas teóricas
para estimular o contato entre os alunos da turma e os monitores, facilitando a criação de
vínculos entre estes, o que favorece o processo de ensino-aprendizagem.
2.2 Elaboração de material didático
Durante essa fase de elaboração, os monitores foram expostos a situações de discussões
e orientações para o preparo dos materiais para o auxílio pedagógico durante a monitoria.
A descontração pode ser utilizada como instrumento de motivação ao estudo da
química, considerando esse aspecto como facilitador do processo ensino-aprendizagem,
os monitores criaram sob a supervisão do professor, jogo lúdico como “Quem sou eu?”
no desenvolvimento do estudo de química geral, tornando-o mais dinâmico e prazeroso.
2.3 Exposições teóricas como apoio às aulas
Sob supervisão e coordenação do docente da disciplina, os monitores realizaram
exposições teóricas sobre aspectos complementares aos conteúdos abordados em sala
como apoio às aulas ministradas nas disciplinas. Esta etapa do plano de monitoria
possibilita aos monitores o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a iniciação
à docência como a didática, retórica e convivência em grupo.
2.4 Assistência extraclasse
Como forma de apoio aos conteúdos ministrados em sala, os monitores poderam realizar
assistência e atendimento extraclasse aos alunos através de auxílio na resolução dos
exercícios de fixação extraclasse, também foi criado um canal por meio de ambiente
virtual, configurando como um facilitador para sanar dúvidas e compartilhar materiais
relevantes para a aprendizagem da turma monitorada como o site intitulado de “Recanto
da Química”.
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3. Resultados e Discussões
As atividades desempenhadas no projeto de monitoria no período letivo 2019, oferecidas
ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foram dentre elas, estudos dirigidos com
questões para que praticassem e tirassem as dúvidas aos referentes assuntos, juntamente
com uma explanação dos conteúdos visto em sala de aula durante as aulas regulares, onde
tinha-se o foco de entendimento do assunto e ajudar nas resoluções das questões. Além
das monitorias presenciais para retirar possíveis dúvidas, tiveram momentos
esclarecimento de dúvidas pelas redes sociais. Ademais, observou-se que alguns alunos
não puderam participar das monitorias presencias, assim, para que todos tivessem acesso
às explanações foi criado um site Recanto da Química, lançando estudos dirigidos,
apostilas de resumo abordando todos os assuntos do período letivo, curiosidades sobre
química e sobre os elementos químicos. Conjuntamente houve também a aplicação do
jogo “Quem Sou Eu” confeccionado pelos monitores, que consiste em um jogo de
descoberta do elemento químico com finalidade de fortalecer o conhecimento sobre a
tabela periódica, bem como curiosidades e propriedades dos periódicas dos elementos
químicos, visto que tabela periódica se mostrou um assunto de dificuldade por parte da
turma e de extrema necessidade para conhecimentos necessários posteriormente.

Figura 1. Jogo “Quem sou eu?” para melhor ensino-aprendizagem sobre a tabela
periódica e curiosidades sobre os elementos químicos.

117

Figura 2. Site criado para facilitar a disponibilidades de matérias para os alunos.

4. Conclusões
Dessa forma, considerando que é interagindo com o mundo cotidiano que os alunos
desenvolvem seus primeiros conhecimentos químicos, percebe-se a importância da
estimulação didática-pedagógica de caráter lúdico por meio do desenvolvimento da
monitoria de química geral e orgânica como ferramenta transformadora do processo de
ensino-aprendizagem. Esta modalidade além de facilitar o processo de construção de
conhecimento, desperta o interesse do aluno monitor pela docência, mediante o
desempenho de atividades ligadas ao ensino, e viabiliza a apropriação de habilidades em
atividades didáticas.
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1. Introdução
A Psicologia do Esporte, enquanto área de produção científica e atuação, contribui
enormemente em diversos aspectos da prática esportiva, como na promoção de saúde, no
alto rendimento, reabilitação psicofísica, além da compreensão do esporte como atividade
terapêutica (BURITI, 2009). Nesta perspectiva, uma estratégia que vem despertando o
interesse de profissionais da área da saúde e esporte é o mindfulness, ou atenção plena,
como é livremente traduzido, bem como Cox, Ullrich-French & French (2016), colaborou
relevantemente com a compreensão do estado de mindfulness no que envolve à prática de
atividade física e esportes em sua mensuração.
A presente pesquisa teve como principal objetivo estimar as primeiras evidências de
validade com base na estrutura interna e precisão da versão brasileira da Mindfulness Scale
for Physical Activity (SMS-PA), desenvolvida por Anne Elizabeth e seus colaboradores
Sarah Ullrich-French e Brian F. French (2016), uma escala composta por 12 itens
desenvolvido para avaliar o estado de mindfulness mental e físico durante a pratica do
exercício físico e atividades esportivas.
Nesta perspectiva, faz-se importante o entendimento sobre o mindfulness das áreas
de interesse da psicometria e da psicologia do esporte. O mindfulness pode ser definido
como a consciência que surge quando centrado no momento presente e livre de julgamento.
Trata-se da capacidade de prestar atenção, no aqui e agora, a tudo que surgir, interna ou
externamente, sem se prender ou desejar que a situação fosse diferente. Consiste em
contemplar seus pensamentos, emoções e sensações como eventos que fluem de forma
contínua e dinâmica. Permite, portanto, que a pessoa seja menos reativa ao que está
acontecendo no momento (GERMER, 2016).
Considerando-se que contar apenas com o procedimento de tradução e adaptação de
um instrumento não garante a adequação na avaliação desse construto frente a população
brasileira, pois são necessárias as evidências de precisão e validade do instrumento frente
está população de interesse (PASQUALI, 2010).
Para tanto, destaca-se os estudos de verificação da estrutura interna do instrumento,
onde são avaliados os dados sobre as correlações entre os itens da escala, sobe a hipótese de
que estes se agruparam de acordo com proposta teórica. No caso da SMS-PA, em uma
estrutura bidimensional em que em uma dimensão se agrupariam os itens desenvolvidos
para avaliação do mindfulness físico, e outra dimensão mindfulness mental. Dessa forma,
destaca-se que a precisão refere-se à consistência dos escores quando o procedimento de
testagem é repetido, em momentos diferentes, em uma população, indivíduo ou grupo.
Assim, tais conceitos apresentam-se intimamente associados ao erro de medida, que é
representado pela variação entre os escores obtidos, nos diferentes momentos (PRIMI,
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2012).

2. Método
Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa de delineamento transversal de natureza
quantitativa (CRESWELL, 2010). A amostra total, por conveniência, foi composta por
cerca de 288 praticantes de exercício físico, de ambos os sexos (56,6% homens), com idade
entre 18 e 47 anos (média= 21,1 ± 4,8). Sendo estes praticantes tipo de exercício:
caminhada, corrida, musculação, Cross-fit, exercício funcional, andar de bicicleta. Para a
avaliação dos indicadores de precisão, consistência interna, empregou-se coeficientes alfa
de Cronbach, estatística que se refere à média de todos os coeficientes de correlação entre
os itens que compõem o instrumento. Considera-se que há confiabilidade quando alcançado
coeficientes superiores a 0,7 (GOUVEIA et al., 2009; MARTINS, 2006).

3. Resultados e Discussão
Os resultados apresentados na Tabela 1 indicam que a estrutura interna composta por dois
fatores explicou 62,5% da variância dos dados. Em relação a interpretação teórica da
estrutura, observa-se que os itens se agruparam conforme a proposta teórica que deu
fundamento a construção da escala.
Tabela 1 – Modelo Fatorial da versão brasileira da SMS-PA

Itens

F1

F2

1. Estava ciente das diferentes emoções que
.393
surgiam em mim.
2. Notei emoções agradáveis e desagradáveis.
3.
Notei
pensamentos
desagradáveis.

agradáveis

.649
e

.797

4. Notei as emoções irem e virem.

.870

5. Notei pensamentos irem e virem.

.894

6. Foi interessante perceber os padrões do meu
pensamento.

.528

7. Concentrei-me no movimento do meu corpo.

.680

8. Senti-me presente no meu corpo.

.782

9. Ouvi o que o meu corpo estava me dizendo.

.763

10. Estava ciente de como o meu corpo se
.812
sentia.
11. Notei as sensações que surgiam no meu
.776
corpo.
12. Estava em sintonia com quão forte os meus
.666
músculos estavam trabalhando.
Exp. Var.

35.77
120

26.68

Total

62.5

r

.103

Desta forma, o fator foi composto por itens desenvolvidos para avaliação do fator
Mindfulness Físico, enquanto o fator 2 englobou o fator Mindfulness mental. Contudo o
item um originalmente desenvolvido para compor o fator 2 já que engloba relacionados as
emoções (Estava ciente das diferentes emoções que surgiam em mim). Agrupou-se no fator
1, relacionando aos aspectos físico. Estes resultados não esperados podem ser explicados
pela possibilidade de os participantes terem compreendido a expressão “diferentes emoções
que surgiam em mim” como algum aspecto fisiológico (como dores) ou sensações físicas
vivenciadas na pratica da atividade esportiva. Tais resultados devem ser considerados na
continuidade dos estudos relacionados a escala. Desta forma, sugere-se a exclusão do item
um do modelo de medida, uma vez que este é o único item que apresenta comportamento
diferente do esperado, diferenciando-se assim da proposta original de Cox, Ullrich-French
& French (2016).
Em relação aos indicadores de precisão, verificou-se coeficientes alfa de Cronbach
iguais a 0,887 para o fator Mindfulness mental, 0,867 para o fator Mindfulness físico.
Resultados que indicam bons níveis de consistência interna e, portanto, boa precisão da
escala, além semelhantes ao observado por Cox, Ullrich-French & French (2016). Esses
resultados, indicam ainda a capacidade desse instrumento em avaliar o construto
psicológico de interesse com uma margem de erro aceitável. Segundo Primi (2012),
nenhuma medida psicológica é livre de erro, contudo suas limitações devem ser conhecidas
para não colocar em risco a avaliação daquele construto. Assim, pode-se considerar que o
nível de erro observado na versão brasileira da SMS-PA é aceitável e assegura a utilização
do instrumento em futuras pesquisas.

4. Considerações Finais
O presente estudo possibilitou a adaptação do SMS-PA para o português brasileiro e a
estimação de suas propriedades psicométricas para a população de brasileiros que praticam
esportes e atividades físicas.
Os resultados obtidos na presente pesquisa indicam boas evidência de validade da
estrutura interna e dos níveis de precisão das subescalas que compõem a versão brasileira
da SMS-PA. Conforme apontado pelas principais instituições que regulam a utilização dos
testes no brasil e no mundo, SATEPSI, AERA, APA e NCME tais resultados sustentam as
primeiras evidências de precisão da versão brasileira do instrumento, portanto, níveis de
erros aceitáveis em medidas psicológicas. Desse modo, indicaram a adequação desta versão
e sugerem o potencial dessa escala para fazer parte do conjunto de instrumentos para
pesquisadores cujo objetivo é investigar o papel do estado de mindfulness na prática de e
atividades esportivas.
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1. Introdução
Colagenases são definidas como proteases capazes de degradar a tripla hélice do
colágeno nativo e desnaturado (Wanderley et al., 2017). A atividade dessas enzimas tem
importantes aplicações médicas, industriais e biotecnológicas. Na indústria de
alimentos, estas enzimas vêm sendo empregadas no processo de amaciamento da carne
(Benito et al., 2002), enquanto na indústria farmacêutica fazem parte da composição de
pomadas indicadas para o tratamento de feridas necrosadas, escaras e cicatrizes pósoperatórias (Erdeve et al., 2007). Na medicina, são utilizadas no tratamento da Doença
de Peyronie (Jordan, 2008), na Doença de Dupuytren (Swartz e Lalonde, 2008) e no
tratamento da aderência abdominal pós-operatória (Tander et al., 2007). Aplicações
biotecnológicas incluem: limpeza de células sanguíneas para melhorar o rastreamento
em diagnósticos médicos (Kim et al., 2007) e produção de peptídeos bioativos (Lima et
al., 2014).
As colagenases são produzidas por animais (Goshev et al., 2005), vegetais (Kim et
al., 2007) e microrganismos (Lima et al., 2009). No entanto, os microrganismos são
uma fonte preferida dessas proteases por causa de sua ampla diversidade bioquímica e
sua susceptibilidade à manipulação genética. Além disso, as colagenases microbianas
têm capacidade de clivar a tripla hélice do colágeno em múltiplos sítios, enquanto que
as colagenases de mamíferos clivam em um único sítio (Lima et al., 2011).
Devido às inúmeras aplicações médicas, industriais e biotecnológicas das
colagenases, a pesquisa por novos microrganismos produtores tem crescido nos últimos
anos, pois o alto custo da colagenase comercializada dificulta a sua utilização. Por este
motivo, torna-se necessário disponibilizar novas colagenases ao mercado de enzimas.
Neste contexto, a colagenase produzida por fungos isolados do solo da Caatinga
representa uma fonte alternativa desta enzima a ser utilizada, considerando-se a
possibilidade da sua obtenção a baixo custo através da manipulação das condições de
cultivo do microrganismo.
Este trabalho teve como objetivo selecionar linhagens de fungos filamentosos
isolados do solo da Caatinga produtoras de colagenase e identificar os fatores
significativos para a produção da colagenase a partir do melhor produtor.

2. Metodologia
Os microrganismos foram isolados diretamente de amostras de solo da Caatinga do
município de Serra Talhada-PE. As amostras de solo (3 g) foram diluídas em 100 mL de
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solução salina estéril (0,9% NaCl) e semeadas em ágar Sabouraud e ágar extrato de
malte, mantidas a 28 °C durante 120h. Para identificação dos fungos filamentosos foram
utilizados os critérios taxonômicos clássicos (características macroscópicas,
microscópicas e fisiológicas). Após a identificação, foram realizadas fermentações para
identificar a linhagem que apresentaria melhor rendimento em termos de atividade
colagenolítica. As fermentações foram realizadas utilizando 50 mL do meio de
produção, 106 esporos/mL, durante 120 horas, 30 ºC, sob 150 rpm de agitação. Em
seguida, um planejamento fatorial completo 23 foi utilizado para avaliar a influência das
variáveis concentração do substrato (gelatina), pH inicial do meio de cultura e agitação
orbital sobre a produção da colagenase.
3. Resultados e Discussão
3.1. Isolamento dos fungos filamentosos do solo da Caatinga
A figura 1 apresenta as características macroscópicas das colônias de dois fungos
filamentosos isolados do solo. De acordo com as características taxonômicas, os fungos
foram identificados como pertencentes ao gênero Aspergillus. A figura 1A apresenta o
Aspergillus sydowii, enquanto a figura 1B apresenta o Aspergillus aculeatus.

Figura 1. Características macroscópicas dos fungos isolados do solo.

3.2. Seleção das amostras produtoras de colagenase (“Screening”)
Foram realizadas fermentações com as duas linhagens de fungos. As fermentações
foram realizadas utilizando Erlenmeyers de 250 mL contendo 50 mL do meio de
produção, no qual o inóculo foi correspondente a 106 esporos/mL. Após o período de
incubação, o meio foi centrifugado e o extrato bruto (extrato enzimático) utilizado para
a determinação da atividade colagenolítica e concentração proteica. O Aspergillus
sydowii apresentou uma atividade colagenolítica de 2,89 U/mL, enquanto o Aspergillus
aculeatus apresentou uma produção de 4,18 U/mL e foi selecionado para os
experimentos para identificação das melhores condições para a produção da colagenase.
3.3. Determinação das melhores condições para a produção da colagenase
A análise do planejamento fatorial completo 23 demonstrou que todas as variáveis
analisadas (pH inicial do meio de cultura, agitação orbital e concentração do substrato)
apresentaram efeitos principais estatisticamente significativos na atividade
colagenolítica. Estes efeitos foram positivos, sugerindo que um aumento no valor destes
parâmetros acarreta um aumento na produção da colagenase. A produção máxima da
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enzima (6,99 U/mL) ocorreu nos níveis mais elevados (1,0% de gelatina, 200 rpm e pH
8,0) das variáveis estudadas.
Tabela 1. Condições e resultados do planejamento fatorial completo 2 3 utilizado para determinar as
melhores condições para a produção da colagenase pelo Aspergillus aculeatus.
a

X (g L-1)

Ac (U/mL)

0,126

0,63

0,5

0,01

0,83

200

0,5

0,586

3,21

8

200

0,5

0,49

6,88

6

100

1,0

0,042

1,33

8

100

1,0

0,222

1,95

6

200

1,0

1,246

3,66

8

200

1,0

0,87

6,99

7

150

0,75

0,218

1,93

7

150

0,75

0,304

2,03

7

150

0,75

0,344

1,61

7

150

0,75

0,822

2,09

Exp

pH

Va (rpm)

So (%)

1

6

100

0,5

8

100

6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

pH = pH inicial do meio de cultura; So = concentração de gelatina; Va = velocidade de agitação; X =
biomassa; Ac = atividade colagenolítica. Fermentação realizada a 28 °C durante 120 horas.

4. Conclusões
As espécies de fungos filamentosos, isoladas do solo da Caatinga: Aspergillus aculeatus
e Aspergillus sydowii possuem a capacidade de produzir enzimas colagenolíticas;
Entre as espécies de Aspergillus estudadas, o Aspergillus aculeatus foi à espécie
que apresentou a maior atividade colagenolítica;
A análise do planejamento estatístico 23 demonstrou que todas as variáveis
analisadas: pH inicial do meio de cultura, agitação orbital e concentração do substrato
apresentaram efeitos principais estatisticamente significativos na produção da
colagenase por Aspergillus aculeatus;
Os melhores resultados para produção da colagenase foram obtidos quando se
utilizou uma velocidade de agitação de 200 rpm, pH 8 e concentração de substrato de
1%;

125

O Aspergillus aculeatus apresenta potencialidade como produtor de colagenase,
o qual pode ser utilizado para fins biotecnológicos.
Órgão de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).
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1.Introdução
A praticidade fornecida pela tecnologia e internet tem tomado proporções cada vez maiores
no cotidiano social, onde diversas funções relacionadas à trabalho ou ao lazer, ganham espaço
e importância no mesmo ambiente. Neste cenário, as chamadas “redes sociais” exercem papel
de comunicação fundamental no dia-a-dia das pessoas, onde este campo de socialização passa
a ter participação ativa e naturalizada no modo de existência contemporâneo.
Entre as redes sociais existentes, nos atentamos à rede social Instagram, que possui
um aumento crescente de usuários no Brasil e no mundo e onde mais da metade de seus
usuários tem menos de 35 anos, de acordo com Statista (2019). A rede social lidera no quesito
“postagem de imagens”, segundo dados do Sebrae Minas (2019), mais de 95 milhões de fotos
e vídeos são publicados diariamente. Tais dados nos alertam à buscar aproximação aos modos
de subjetivação reverberados na utilização do aplicativo pelos seus usuários.
Para dar base reflexiva ao trabalho, incluímos teóricos da Psicologia e da Sociologia
como Freud, Bauman, Guy Debord, Jurandir Freire Costa e outros autores de estudos
referentes. As construções desenvolvidas pelos autores elucidam algumas questões
observadas no modo de existência contemporâneo dos indivíduos, suas relações com redes
sociais como o Instagram e aspectos negativos na dimensão subjetiva que é experienciada
por tais sujeitos.
A partir do material desenvolvido, partimos do pressuposto de que passamos por uma
intensa relação com aplicativos sociais como o Instagram e com o mundo virtual,
problematizamos que, “a realidade virtual apresenta possibilidades imensamente onerosas ao
sujeito que nela se insere. ” (LAGO, 2009, p. 64).
Desta forma, destacamos a necessidade de se ampliar os estudos na área da
Psicologia, que se aproximem das implicações subjetivas dos modos de existência de
usuários do Instagram. Para tanto, foi traçado o objetivo geral de investigar repercussões do
uso da referida rede social na saúde mental de jovens estudantes universitários.

2.Metodologia
O estudo teve por base o método qualitativo que, segundo Gil (1999), trata-se de um método
caracterizado pelo aprofundamento de um determinado fenômeno através de contato direto e
de análises que aproximam de seus aspectos subjetivos e contextuais. Diante disso, na
intenção de aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno do Instagram e suas reverberações
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subjetivas, buscamos contato com jovens usuários da rede social através de entrevistas que
constatassem relatos de experiência na relação com o aplicativo.
Trabalhamos na perspectiva da pesquisa de campo, pois configura-se como um
método que tem por atividade o estudo de determinada estrutura social de algum grupo ou
comunidade (Gil, 2008). As entrevistas foram realizadas em modo presencial e contaram
com a participação de 10 jovens usuários da Rede Social Instagram, sendo 6 do sexo feminino
e 4 do sexo masculino, com idades entre 18 e 22 anos. Estes jovens são estudantes da
Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns.
Os jovens foram selecionados a partir do método de bola de neve. Segundo Vinuto
(2014), a técnica é utilizada a partir das chamadas sementes, que seriam documentos ou
informantes-chave para indicação de pessoas com o perfil necessário para a pesquisa.
Destacando também que os encontros foram realizados na perspectiva de entrevista
semiestruturada, onde foram gravados por áudio e posteriormente transcritos, de forma a criar
um material adequado à análise e à interpretação.
A análise foi realizada a partir da perspectiva da Análise do Discurso de Bahktin
(1979), pois consideramos o método adequado a captar os sentidos subjetivos no discurso
dos participantes por meio da interpretação de linguagem de suas falas, sendo adequado ao
objetivo da pesquisa.

3.Análise e Discussão de Dados
A partir das análises efetuadas, utilizamos duas grandes categorias para desenvolver as
discussões do material coletado, sendo estas divididas em “Uso do Instagram e Modos de
Subjetivação” e “Dinâmica do Espetáculo e Efeitos do Instagram”, ilustradas e refletidas a
partir das falas dos jovens usuários do aplicativo.
Na categoria de “Uso do Instagram e modos de subjetivação” destacamos as
principais narrativas referentes ao uso cotidiano e frequente do aplicativo, relacionando com
desenvolvimentos teóricos que analisam e refletem tais fenômenos. Entre os fatos
observados, destacam-se questões como; aspectos do consumo midiático; busca por
identidade e pertencimento social; reverberações psíquicas na relação entre virtual-real; uso
intenso no dia-a-dia e sentimentos negativos relacionados ao “estar fora das redes sociais”,
caracterizam algumas das discussões abordadas.
Em “Dinâmica do espetáculo e efeitos do Instagram” nos atentamos inicialmente à
relacionar a teoria da Sociedade do Espetáculo de Guy Debord às narrativas dos entrevistados
em seus aspectos de comportamento, valores, consumo e atuação no uso diário do aplicativo.
Tal condição engloba aspectos da pós-modernidade conceituada por Bauman e pela estrutura
psíquica narcísica desenvolvida por Freud. A partir da fala dos participantes, pudemos criar
amarrações com o material teórico abordado.

4.Conclusão
Entendemos o Instagram como exemplo simbólico da sociedade atual e intensificador de
condições negativas à saúde mental dos sujeitos contemporâneos. O estudo do atual contexto
social mostrou-se atravessado pelo sentido de vazio existencial da modernidade líquida, por
indivíduos de personalidades narcísicas, pelo entrelaçamento entre real-virtual e pela moral
do espetáculo. Contestamos sobre as repercussões que a relação com o aplicativo possa
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provocar na saúde mental dos indivíduos pós-modernos, bem como nos preocupando com a
expansão desenfreada da tecnologia e a relação com a virtualidade que é cada vez mais
intensificada em nossas vidas.
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1. Introdução
O contexto da pós-modernidade está pautado em relações mais líquidas e competitivas,
fazendo com que as exigências do estar profissional estejam acima de outras áreas da vida
dos indivíduos, como a família, o lazer, entre outros. No caso das Universidades, é possível
observar adoecimentos nos diversos espaços da educação formal, uma vez que a vida
acadêmica tem ocupado grande parte da vida dos indivíduos.
A Universidade, por tantos estudantes desconhecida e idealizada, se apresenta como
um ambiente de desafios e demandas diferentes do que os jovens estavam habituados na
escola, provocando a comparação entre suas expectativas e a realidade encontrada. Se o
resultado dessa comparação não for positiva, pode gerar dificuldades que repercutem na
adaptação e sucesso acadêmico (ALMEIDA, 2007; CUNHA; CARRILHO, 2005).
Dessa forma, o conceito de vivência acadêmica de Andrade (et. al., 2016) mostra-se
pertinente, por se referir a vários aspectos da experiência de ser universitário, abrangendo
não só o que é vivido no ambiente acadêmico como também as relações sociais do
indivíduo, bem como aspectos pessoais e vocacionais, os quais repercutem no desempenho
estudantil.
Assim, o objetivo principal desta pesquisa foi analisar a percepção dos estudantes de
Psicologia da Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns acerca de suas vivências
acadêmicas, a fim de investigar possíveis adoecimentos psíquicos por eles experienciados.
Objetivou-se, também, comparar a percepção de vivências acadêmicas entre três grupos:
ingressantes, concluintes e períodos intermediários, bem como comparar os três grupos em
relação aos aspectos pessoal, interpessoal, institucional, carreira e estudo.

2. Metodologia
Tratou-se de um estudo quantitativo, básico e descritivo. A amostra foi composta por 63
estudantes de Psicologia da UPE - Campus Garanhuns, que correspondem a 30,7% dos 205
(100%) estudantes do curso. Para estabelecer a quantidade de participantes, o tipo de
amostragem foi estratificada.
Foi extraída de cada subgrupo a quantidade de alunos relativa a aproximadamente
30%, somando, ao final, 30,7% geral do curso. Foram seis subgrupos, sendo de um a cinco
os ingressantes por vestibular, SSA ou SISU entre 2018.1 e 2014.1, respectivamente, e o
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subgrupo seis consiste em alunos com ingresso por mobilidade acadêmica: no período
compreendido entre 2014.1 e 2018.1. 21,9% da amostra foi composta por homens e 78,1%
por mulheres; 78,1%não trabalham e 21,9% trabalham; 26,6% não estão envolvidos em
outras atividades acadêmicas além das disciplinas, 50% estão envolvidos em uma a duas,
23,5% de três a quatro atividades. 84,6% dos estudantes tem entre 17 e 23 anos de idade.
Em relação aos aspectos éticos, o estudo tratou-se de um projeto específico de
Iniciação Científica, vinculado ao projeto principal intitulado “Saúde/Adoecimento mental
no contexto educacional: problematizando sentidos, experiências, fatores intervenientes”. O
projeto principal foi submetido ao Comitê de Ética, de acordo com a Resolução 466/2012,
sob CAAE número 89887717.3.0000.5207. Os participantes da pesquisa assinaram um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de modo a resguardá-los tanto quanto aos
pesquisadores em relação à responsabilidade desta pesquisa.
O instrumento utilizado para coleta de dados foi o Questionário de Vivências
Acadêmicas Versão Reduzida (QVA-r). O QVA-r contém 60 itens distribuídos em cinco
dimensões: Pessoal-emocional, Curso-carreira, Estudo, Interpessoal e Institucional. Esse
tem o objetivo de “avaliar as formas, processos e níveis de adaptação dos estudantes às
exigências, pressões e desafios que a vida universitária envolve” (ALMEIDA; FERREIRA;
SOARES, 2003, p.3). A adaptação e validação no Brasil foram realizadas por Granado et.
al. (2005). Nesta pesquisa foi utilizada a versão brasileira do QVA-r composta por 54 itens,
conforme o estudo de Granado et. al. (2005). Ao questionário foram anexadas as perguntas:
sexo do participante, se trabalha ou não e se está envolvido em outras atividades
acadêmicas.
Para a aplicação do instrumento foi feita a divulgação por redes sociais e por meio
de cartazes, sendo o questionário aplicado presencialmente. Todos os subgrupos de
participantes foram analisados por meio de estatística descritiva. Foi realizado o Teste-t
independente em relação às variáveis sexo e trabalho. Foi realizada, então, a comparação
entre iniciantes (2017.1 e 2018.1), concluintes (2014.1 e 2015.1) e estudantes de
mobilidade acadêmica por meio da Análise de Variância (ANOVA), seguida do teste de
Tukey e da Comparação de Grupos. Ambos os processos foram realizados pelo software
SPSS (Statistical Package for Social Sciences), uma ferramenta para análise de dados, que
funciona através de técnicas estatísticas básicas e avançadas (MUNDSTOCK et. al., 2006,
p. 3).

3. Resultados e Discussão
Ao analisar os dados, foi possível perceber o desempenho de cada subgrupo nos fatores do
questionário. Os itens do questionário eram respondidos em uma escala de 1 a 5, de modo
que quanto melhor o estudante considera sua vivência acadêmica, mais próxima do 5 será
sua resposta. Alguns itens do questionário são invertidos, isto é, descritos de modo que a
resposta 1 corresponde a uma melhor vivência acadêmica e a 5 a uma pior vivência, esses
itens foram considerados e corrigidos no momento da análise das respostas.
Os subgrupos não apresentaram diferenças consideráveis no escore total, estando
todos entre 3 e 4, indicando que todos os subgrupos, de acordo com a amostra, apresentam
uma qualidade satisfatória de vivências acadêmicas, situando-se em respostas medianas.
Em cada subgrupo, as respostas variam entre os fatores, por exemplo, o subgrupo um
(2018.1) apresenta respostas menores nos fatores Pessoal e Estudo, já o subgrupo dois
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(2017.1) diminui suas respostas também no fator Institucional, além dos já citados.
O subgrupo três (2016.1) tem uma resposta inferior somente no fator Pessoal, assim
como o subgrupo cinco (2014.1), sendo que este apresenta resposta superior a todos no
fator Interpessoal. O subgrupo quatro (2015.1) não possui respostas tão inferiores como os
outros, mas suas menores respostas são nos fatores Institucional e Pessoal. Por fim, o
subgrupo seis (mobilidade acadêmica) tem sua menor resposta no fator Pessoal e sua
resposta no fator Carreira é superior a todos os outros subgrupos.
Nesse sentido, pode-se considerar que os estudantes no primeiro ano de graduação
demonstram adaptar-se melhor à instituição em comparação aos outros fatores, pois ainda
estão em um período de primeiro contato, conhecendo a instituição, construindo
relacionamentos interpessoais, uma vez que estabelecem novos vínculos, e à carreira, já que
estar na Universidade significa um passo em direção às perspectivas de futuro profissional.
A dificuldade de adaptação aos seus próprios hábitos de estudo de modos de aprendizagem
indica que esses hábitos ainda estão em construção, visto que os métodos de aprendizagem
bem-sucedidos no ensino básico nem sempre são satisfatórios no ensino superior.
No segundo ano de graduação, além das questões citadas, há também um declínio
na percepção da instituição, o que pode indicar uma compreensão mais clara das falhas e
das dificuldades da própria Universidade. No terceiro ano é possível perceber uma melhora
na qualidade de vivências acadêmicas em quase todos os fatores. No quinto ano a
percepção é semelhante, no entanto, no que diz respeito às relações interpessoais este é o
ano de melhor qualidade. Um dos motivos que levam a isso é que os vínculos estabelecidos
durante os cinco anos de formação se estreitam e se fortalecem com a iminência do término
da graduação, é um ano em os estudantes sentem a necessidade de viver a experiência da
Universidade mais intensamente e isso inclui as amizades formadas nesse ambiente.
Realizando o teste-t independente, para o qual foi utilizado o teste de
homogeneidade da amostra (teste de Levene), não houve diferença comparativa de
respostas entre os sexos, nem na variável-trabalho. A ANOVA de uma via mostrou que não
existe efeito do grupo comparativo (ingressantes, concluintes e meio do curso) sobre os
resultados, nem entre os grupos de estudantes que participam de outras atividades
acadêmicas além das disciplinas obrigatórias. O post-hoc de Tukey não encontrou
diferenças entre os grupos de estudantes que participam e os que não participam de
atividades acadêmicas não-obrigatórias. O que significa que, nestas amostras, a adaptação à
Universidade nos diferentes aspectos não foi diretamente influenciada pelo sexo, pela
atividade de trabalho, participação em atividades acadêmicas extraclasses.

4. Considerações Finais
Os estudantes de Bacharelado em Psicologia – Formação de Psicólogo da Universidade de
Pernambuco – Campus Garanhuns demonstram perceber suas vivências acadêmicas
satisfatoriamente, não apresentando níveis demasiadamente baixos ou altos de qualidade
nessas vivências. Além disso, os estudantes do primeiro ano apresentam uma adaptação
satisfatória à Universidade. Fatores como sexo, trabalho e quantidade de atividades
acadêmicas extraclasse não demonstraram afetar diretamente a qualidade das vivências
acadêmicas. Recomenda-se que outras pesquisas como essa sejam realizadas, de modo a
contribuir para a compreensão dos diversos fatores que afetam a saúde mental de estudantes
universitários.
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1. Introdução
O Núcleo de Estudos em Educação Cognitiva – Nueec – desenvolve ações de ensino,
pesquisa e extensão na área da psicologia do desenvolvimento e, mais especificamente, da
cognição. A presente pesquisa concentra-se com participantes infanto-juvenis, sendo esse
um dos públicos trabalhados pelo grupo. O problema de pesquisa foi decorrente de ações
extensionistas executadas ao longo do ano de 2018 em uma escola municipal da cidade de
Garanhuns - PE. Assim, surgiu a necessidade de investigar possibilidades de avaliação e de
intervenção clínica do controle inibitório junto a crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade, por meio do jogo Lig4, sendo este o objetivo geral da pesquisa.
O jogo permite um ambiente lúdico, por vezes não associado à rotina escolar e pode
ser praticado de forma espontânea ou direcionado. Na perspectiva aqui adotada, ele
representa uma ferramenta de intervenção nos processos de aprendizagem, mais
especificamente nas funções executivas que, na prática, se mostraram deficitárias na
população que participa das intervenções realizadas pelo Nueec.
Visto que o controle inibitório é descrito como a autorregulação do comportamento
a partir da reflexão acerca de suas consequências (TAVARES, L.; GUIMARÃES, M.
2016), buscamos intervir nesse aspecto, especificamente na aprendizagem. Cientes da
relação estreita entre a equidade e a mobilidade social, consideramos um trabalho não só
ético, como político, tanto as atividades extensionistas, quanto a presente pesquisa.

2. Metodologia
Este projeto está aprovado pelo comitê de ética sob o número 89886718200005207. O local
da pesquisa é uma escola no entorno da Universidade de Pernambuco, Campus Garanhuns.
O método utilizado se caracterizou como qualitativo e exploratório, mais especificamente o
método clínico de Piaget, a partir das partidas do jogo de tabuleiro denominado Lig4.
Este jogo tem o objetivo de alinhar quatro peças de cores iguais com o intuito de
propiciar aos jogadores metanálise sobre suas ações, além de uma entrevista
semiestruturada com cada participante. A coleta de dados só teve início após serem
assinados todos os termos de consentimento e assentimento. Participam vinte alunos do
ensino fundamental, sendo metade deles com idade entre 10 e 12 anos e a outra metade na
faixa etária entre 15 a 18 anos.
Os critérios de inclusão inicialmente estabelecidos foram: estar matriculado na rede
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pública, estar fora de faixa em sua escolarização e/ou ter, no mínimo, quatro notas abaixo
da média indicada pela instituição. Foram selecionados, aleatoriamente em relação ao
gênero, doze participantes do sexo masculino (oito crianças e quatro adolescentes) e oito do
sexo feminino (duas crianças e seis adolescentes).
Os procedimentos de coleta de dados foram divididos em etapas: (1ª) dupla de
mesma faixa etária jogou três partidas do jogo; (2ª) entrevista individual logo no final da
última partida para verificar as inferências da criança ou do adolescente sobre seu
comportamento no jogo; (3ª) Esta etapa, que ainda não foi realizada, consistirá em outra
partida com um participante por vez, agora com mediação mais específica em relação ao
controle inibitório. Dois pesquisadores jogarão uma partida; um deles estará ouvindo uma
música com fones; o outro será guiado pelo participante, que deverá dizer-lhe qual jogada
realizar; enquanto isso, o pesquisador “guiado” irá fazendo uma entrevista, procurando
identificar inferências, intenções e presença ou não de estratégias.

3. Resultados e Discussão
A pesquisa está em andamento e, como já mencionado, foram realizadas as etapas 1 e 2.
Assim, está em desenvolvimento uma análise em relação aos comportamentos, níveis de
dificuldades e compreensão dos participantes sobre o jogo. Ao decorrer das coletas de
dados, pudemos observar que os participantes tinham dificuldades em refletirem acerca de
suas ações durante as jogadas e de fazerem associações com o cotidiano, assim como
alguns déficits no controle inibitório e prejuízos na autoestima.
Nas partidas jogadas pelos alunos, principalmente pelas crianças, observamos que
jogavam as peças de maneira imediata, não havendo um planejamento prévio para
montarem estratégias. O controle inibitório ou impulsividade diz respeito a manifestações
que fazem com que o indivíduo tenha um determinado comportamento a partir da reflexão
acerca de suas consequências. Problemas nessa área envolvem ações impensadas.
(TAVARES, L.; GUIMARÃES, M. 2016). Essa problemática foi percebida também
quando marcavam pontos no jogo e não percebiam.
Os participantes, na primeira partida, jogavam sem refletir. À medida que iam
errando ou tendo mais contato com o jogo, começavam a criar estratégias ao impedir o
oponente de enfileirar as quatro peças, demonstrando, desta forma, uma possível
flexibilidade cognitiva que, segundo Seabra et al. (2014), é identificada como a capacidade
do indivíduo de alterar sua visão, e se adaptar as demandas do meio. Esta função executiva
possibilita realizar remodelações diante do que lhe foi requerido, traçando a partir de
“leques” de comportamentos, uma nova maneira para a resolução. Além disso, tal função é
ligada ao controle inibitório, no sentido de que é preciso inibir a primeira resposta, para
uma possível plasticidade de outras. (TAVARES, L.; GUIMARÃES, M. 2016).
Já em relação à autoestima, pudemos perceber situações em que eles se sentiram
inferiores quando se denominavam “burros” e afirmavam ficar tristes por perderem as três
partidas para o outro participante do jogo, pontuando ser uma situação em que também
ocorrem nas provas. Segundo Barbosa (2015), a autoestima é inerente ao indivíduo e
depende do conceito que se tem de si. Podendo ser relacionada a atributos físicos e pessoais
valorizados ou não. Essa visão depreciativa acarreta prejuízos à aprendizagem, pois o
desempenho e sucesso escolar estão correlacionados com a imagem que o aluno tem de si
mesmo. Caso essa visão seja positiva, aumenta a capacidade do aluno em lidar com os
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desafios que surgem tanto na escola como fora dela.
Comportamentos de não-importismo foram percebidos em duas crianças em relação
ao jogo e na entrevista, quando eles não demonstravam esforço para pensar, em analisar
estrategicamente um lugar que tivessem mais possibilidades de pontuação ou em responder
às perguntas, dando respostas curtas. Segundo Piaget (1926/1982) este comportamento
pode ser observado quando a criança não desempenha nenhum tipo de adaptação,
respondendo de qualquer forma o que lhe foi solicitado. Ademais, acentuando a inferência
do baixo controle inibitório. Já os adolescentes pareciam mais dispostos a tentarem
formular respostas e níveis de compreensão acerca do jogo e associá-los com impasses do
cotidiano, como por exemplo, quando se apressam para responder as questões da prova, e
por isso, tiram nota baixa. Em contrapartida, dois desta faixa etária demonstraram nãoimportismo.

4. Considerações Finais
Nas entrevistas, como já era esperado, percebeu-se que os adolescentes demonstraram mais
facilidade em fazer associações tanto no jogo quanto em diferentes contextos, no entanto,
as crianças estavam mais motivadas a aprenderem as regras e a se dedicarem às jogadas.
Em relação ao enfoque principal desta pesquisa, o controle inibitório, é possível avaliar o
quanto o mesmo é pouco trabalhado pelos participantes em suas atividades diárias, pois
demonstraram ações impensadas no jogo e em suas associações externas.
Com o andamento da pesquisa, a terceira fase possibilitará uma mediação mais
específica em relação ao controle inibitório. Esta função executiva é fundamental para a
efetivação da aprendizagem e para relações interpessoais saudáveis. Com isso, as situações
encontradas nos jogos de regras, podem contribuir para solução de impasses e, mais do que
isso, permitem a construção de uma organização mental para a solução de diversos
problemas em ambientes distintos.
Os dados da pesquisa permitirão ampliar a compreensão acerca do controle
inibitório em um ambiente lúdico. A partir da divulgação dos resultados, professores e
psicólogos clínicos poderão se beneficiar destes conhecimentos em suas atuações
profissionais. Além disso, a partir de informações sistematizadas desse procedimento,
poderão ser ampliadas as possibilidades de intervenção nas ações extensionistas do Nueec.
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1. Introdução
A psicopatia se configura como um conjunto de comportamentos transgressores das normas
sociais, início precoce de atos criminosos, incapacidade de empatia e impossibilidade de
aprender com os próprios erros e com punições. Estudos sobre transtornos de personalidade
no Brasil, especialmente a psicopatia, são bem-vindos, uma vez que uma quantidade
considerável de pesquisadores se desestimula por alguns motivos: falta de interesse dos
profissionais devido às próprias peculiaridades dos indivíduos que possuem transtornos de
personalidade; a dificuldade de reunir sujeitos com esse diagnóstico para fins de pesquisa; a
capacidade de manipulação que esses sujeitos possuem; o risco a que podem ser expostos os
profissionais quando em contato com eles (considerando que a maior parte deles se encontra
nas instituições penitenciárias); e a quantidade de testes psicométricos no Brasil que
mensuram o comportamento psicopático (DAVOGLIO & ARGIMON, 2010).
Como os sujeitos com tais traços comportamentais possuem um enorme índice de
reincidência em crimes – cerca de 4 vezes maior do que um indivíduo “normal” -, estão
presentes majoritariamente em instituições penitenciárias, praticam crimes em sua maioria
de natureza predatória (planejada), falta de empatia, capacidade elevada de manipulação dos
outros e início precoce de atos ilegais (ainda na infância/adolescência), é de vital importância
para o campo jurídico identificá-los e encaminhá-los para instituições/serviços adequados
(MORANA, 2006). Embora diversos instrumentos atuais desempenhem um papel importante
na avaliação do construto, a escala Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) (HARE, 1991)
é considerada o "padrão ouro" da avaliação da psicopatia (MORANA, 2006). Essa
ferramenta foi adaptada ao Brasil por Morana (2003).
Com isso, a presente pesquisa considera a Fundação de Atendimento Socioeducativo
(FUNASE) como um local pertinente para a investigação da possível presença de
comportamento psicopático. Acredita-se que essa associação lógica seja válida, uma vez que
a FUNASE comporta jovens infratores e possui relação com o sistema jurídico carcerário.
Por fim, uma vez que a relação entre sujeitos com comportamentos/traços
psicopáticos (chamados de perversos na teoria psicanalítica) e a criminalidade é bem
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explorada pela psicanálise, esta abordagem teórica foi utilizada como lente para refletir sobre
os resultados obtidos pelo PCL-R, de modo a questionar sobre a relação entre os jovens da
FUNASE e essas expressões comportamentais investigadas.
O objetivo geral desta pesquisa foi investigar em jovens em conflito com a lei, em
regime de semiliberdade, da unidade de atendimento socioeducativo da FUNASE,
Garanhuns/Pernambuco/Brasil, a relação entre traços/comportamentos psicopáticos e
posições perversas. Para alcançá-lo, precisei: 1 - discriminar, através dos resultados obtidos
com a escala PCL-R devidamente analisados, sujeitos que apresentaram traços de
comportamentos psicopáticos; e 2 - refletir sobre a presença de tais comportamentos, quando
presentes, à luz da psicanálise, no que se refere à relação entre perversão, psicopatia e
criminalidade.

2. Metodologia
A amostra para esta pesquisa foi composta por 20 jovens da FUNASE Garanhuns, do sexo
masculino, com idades entre 14 e 21 anos, cumprindo medida socioeducativa de
semiliberdade, advindos de inúmeras cidades do estado de Pernambuco. Foi utilizada a escala
Psychopathy Checklist-Revised (HARE, 1991) traduzida, validada e padronizada por Hilda
Morana (2003). O PCL-R possui 20 itens pontuados por uma entrevista semiestruturada, com
base numa escala Likert de três pontos (0 = Não se aplica; 1 = Presente em certa medida; 2
= Definitivamente presente). Esses itens enfocam traços de manipulação, falta de remorso ou
de culpa, falta de metas realistas em longo prazo, delinquência juvenil, versatilidade criminal,
além de outros aspectos; mensura a psicopatia ao avaliar os aspectos afetivos, interpessoais
e comportamentais. Tais características são divididas, na escala, em duas dimensões do
construto, agrupadas em dois fatores: o fator 1 diz respeito a questões afetivas e interpessoais
como manipulação, egocentrismo, mentira patológica e ausência de empatia; e o fator 2
contempla características predominantemente comportamentais como condutas antissociais
e impulsivas, semelhantes ao Transtorno da Personalidade Antissocial.
Ainda, foi utilizada a definição psicanalítica de perversão para refletir sobre os
resultados encontrados, de modo a melhor compreender os comportamentos/traços
psicopáticos. Dentro da psicanálise, o sujeito visto na posição de perverso, algumas vezes, é
associado a atos criminais e a contravenções, o que acaba reverberando nas suas relações
com outro sujeito ou grupo (STOLLER, 1975/2015). O teste foi aplicado de maneira
individual, nas salas disponíveis, antecedido pela assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido TCLE e, quando necessário, do Termo de Assentimento Livre e
Esclarecido (TALE).

3. Resultados e Discussão
O PCL-R é uma ferramenta psicométrica utilizada para aferir a presença do construto
psicopatia. Em conjunto com outras técnicas e estratégias é capaz de realizar procedimentos
diagnósticos. Em sua versão brasileira, divide os psicopatas em dois grupos: Transtorno
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Parcial (TP) e Transtorno Global (TG) (MORANA, 2003). Cada participante submetido ao
PCL-R, depois de uma análise complexa, é pontuado com um score que indica se ele está em
um dos dois grupos mencionados ou se não apresenta traço algum de psicopatia. Para a
presente pesquisa, as classificações como TP e TG são apenas referências, uma vez que seria
incoerente e antiético utilizar um único instrumento para fins diagnósticos, especialmente um
instrumento utilizado por um estudante de graduação. Sendo assim, os scores encontrados
são apenas indicadores de possíveis TP e TG, sendo necessário um procedimento mais longo
e complexo, o qual não cabe nesta pesquisa, caso o objetivo fosse realizar diagnoses. Em
resumo, o uso do PCL-R, nesta pesquisa, se resumiu a identificar a presença e intensidade de
possíveis comportamentos psicopáticos. Sendo assim, dezoito sujeitos (80%) da amostra
foram agrupados como TP e dois sujeitos (20%) foram agrupados como TG.
Os TP, no presente estudo, em relação aos TG: 1 – desenvolvem mais atividades de
mão de obra não especializada; 2 – entraram em conflito com a lei em idade
consideravelmente mais avançada; 3 – se relacionam com suas parceiras de modo mais
estável; 4 – demonstraram agressividade em menor proporção; 5 – foram mais colaborativos
nas entrevistas; 6 – apresentam menor versatilidade criminal; 7 – cometem mais crimes
contra a propriedade e menos contra as pessoas; 8 – são menos promíscuos. Ambos
apresentaram precocidade na vida sexual, altos índices de traição e insensibilidade. Sobre os
sujeitos do grupo TG, afirmaram fazer uso de drogas ilícitas e álcool para fins de alívio de
monotonia, demonstrando o que se entende, na psicopatia, como possível tendência
patológica ao tédio. Um deles, inclusive, mencionou ter participado de um “jogo” de roleta
russa pela “adrenalina”. Ainda, ambos participaram de trocas de tiro e cometeram crimes em
busca dessa mesma satisfação. Os dois participantes do grupo TG foram os únicos que
cometeram crimes de várias categorias, incluindo estupro e homicídio, assim como foram os
únicos que relataram agressividade elevada com suas parceiras. O grupo TG também
demonstrou índices mais altos de reincidência criminal.

4. Conclusões
A pesquisa encontrou inúmeras similaridades entre psicopatia e perversão. Ambas as
definições se relacionam a sujeitos manipuladores, insensíveis e contraventores. A hipótese
trazida é a de que prejuízos psíquicos relacionados a instauração de limites e regras pela Lei
do Pai, durante o desenvolvimento infantil, poderiam explicar a tendência apresentada por
tais sujeitos a transgredir as leis e normas sociais, como um reflexo da tentativa de transgredir
a Lei da Castração. O próprio DSM-V considera fatores infantis e/ou da adolescência, através
do Transtorno da Conduta, como pré-requisitos para o diagnóstico do Transtorno de
Personalidade Antissocial (TPAS), profundamente relacionado à condição de psicopatia.
Seguindo esse fio lógico de raciocínio, Robert Stoller (1975/2015) afirma que o agir
perverso se constitui como um modo erótico do ódio e por isso a agressividade direcionada
ao objeto sexual eleito pelo sujeito advém de um trauma infantil que não pode ser
simbolizado pelo mesmo. Hipotetiza-se aqui também que um sujeito com esse arranjo
psíquico poderia ter um superego drasticamente prejudicado, ou quem sabe, inexistente. Por
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fim, acredita-se que a capacidade de enganar os outros e a sociedade, no caso dos psicopatas
com intelecto mais refinado, possuindo uma boa reputação e gozando de uma boa família e
emprego, tenha relação com o mecanismo de defesa conhecido como clivagem, capaz de
gerar a divisão de um objeto, sendo decorrente da aceitação e recusa inconsciente da
castração feminina.
Por fim, com relação aos benefícios trazidos pela pesquisa, foram encontrados
resultados congruentes com as informações trazidas pela literatura especializada, no que
concerne ao construto da psicopatia, desse modo incentivando estudos sobre o construto e
fortalecendo a compreensão sobre o mesmo. Espera-se também que com esta pesquisa possase compreender um pouco mais sobre a relação entre os sujeitos considerados psicopatas na
perspectiva psicopatológica e os que ocupam uma posição de perversos na leitura
psicanalítica. Estudos sobre esse tipo de comportamento em instituições assistenciais do
sistema jurídico, em especial a FUNASE, são escassas, então espera-se que esta pesquisa
contribua para que haja um maior interesse de pesquisadores em investigar tais lugares, de
modo a ampliar perspectivas. A contribuição principal, acredita-se, diz respeito a um
refinamento da mensuração do construto da psicopatia no contexto específico aqui trazido,
de modo a facilitar a identificação de sujeitos com comportamentos ou traços psicopáticos,
para que recebam o devido suporte, fazendo com que os índices de reincidência em crimes,
especialmente de forma cruel e violenta, possam diminuir.
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1. Introdução
Estima-se que apenas cerca de 25% dos pacientes com leucemia são curados através da
quimioterapia, ainda que seja um dos casos que mais cresce no país. (INCA, 2002).
A resistência ao tratamento quimioterápico apresenta-se como causa do fracasso
terapêutico em 90% dos pacientes com câncer metastático (LONGLEY; JOHNSTON,
2005). Sendo assim crucialo desenvolvimento e a busca por novos fármacos e novos alvos
terapêuticos buscando melhorias no tratamento e na qualidade de vida do paciente.
Neste sentido plantas nativas que ainda não possuem estudos farmacológicos e ou
fitoquímicos apresentam grande potencial de tratamento. (FOGLIO et al., 2006). Da
espécie Evolvuluslinarioides já foram isolados e identificados algumas moléculas de classes
de metabólitos secundários, entre eles compostos terpênicos, tais como, o evolfileno
(PEREIRA, 2016), objeto de estudo da atual pesquisa No entanto, em levantamento
realizado nas plataformas de busca: Periodicos Capes, Pubmed, Science direct e Google
acadêmico, não há trabalhos publicadosenvolvendo estudos farmacológicos para essa
espécie.
Contudo, pesquisas comprovam que monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos e
triterpenos utilizados em células C549 no carcinoma de pulmão, mostraram eficácia,
principalmente no ensaio in vitro MTT [3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio],
apresentando como principal atividade biológica citotoxicidade frente a essas células.
(FERREIRA, 2014, JAYAPRAKASHA et al. 2008).
O terpeno álcool perílico, monoterpeno, derivado do limoneno, quando utilizado em
estudos com animais mostrou ser um poderoso agente quimioterápico na regressão de
tumores de mama (HAAG, GOULD. 1994), pancreáticos (STARK et al. 1995), hepáticos
(MILLS et al. 1995), prostáticos (JEFFERS, 1995).
A smenospongina, aminoquinonasesquiterpênica, possui atividade antitumoral
multifacetadas em células de leucemia, induzindo a parada G1 das células de leucemia
mielóide crônica (LMC) e apoptose em leucemia mielogênica aguda (LMA) e leucemia
linfocítica. (AOKI, et al., 2004a e b; KONG et al. 2008). Além disso, apresenta atividade
anticâncer em tumores sólidos, inibindo diretamente o seu crescimento e indiretamente por
interferir na angiogênese. (KONG et al., 2011).
Diante das considerações expostas, este projeto objetiva investigar a atividade
citotóxica do sesquiterpeno 13α-acetoxi-4,5-epoxi-cariofilan-8β-ol (evolfileno), isolado da
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espécie Evolvuluslinarioides, sob as células neoplásicas de leucemia promielocítica (HL60).

2. Metodologia
2.1. Aspectos éticos
Esta proposta foi submetida ao comitê de ética da Universidade de
Pernambuco/PROPEGI/UPE sob responsabilidade da docente e pesquisadora Luiza
Rayanna Amorim de Lima, e aguarda a aprovação.
2.2. Cultivo Celular
A linhagem (HL60) será obtida do banco de células do Rio de Janeiro e mantida no
Laboratório de Biologia Celular e Molecular da UPE - Campus Garanhuns. As células
serão cultivadas em meio de cultura RPMI-1640, suplementado com 10% de soro fetal
bovino, glutamina (2mM), estreptomicina (100 mg/mL), penicilina (100 U/mL) a 37 ºC
com 5% de CO2. As células serão manuseadas em ambiente estéril de câmara de fluxo
laminar vertical e cultivadas em frascos plásticos para cultura (25 cm2, volume de 50 mL ou
75 cm2, volume de 250 mL, Corning).
2.3. Ensaio de citotoxicidade
A citotoxicidade do composto será testada em linhagens de células neoplásicas humanas de
acordo com a metodologia descrita por Mosmann (1983). Os compostos serão dissolvidos e
diluídos em DMSO e incubados com as células em placa em placas de 96 poços e expostas
ao tratamento por 12, 24, 48 e 72 horas em diferentes concentrações (0,01 - 100 μg/mL) por
72 h. Os grupos controles serão incubados com Doxorrubucinaem DMSO (0,1%). A morte
das células neoplásicas será quantificada através da habilidade das mesmas em reduzir o
corante amarelo brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio (MTT) em
azul de formazan, através da atividade da enzima succinildesidrogenase presente nas
mitocôndrias de células viáveis. Após a incubação, 20 μL de MTT 0,5 mg/mL serão
adicionados e, após 3 h, o produto da redução do MTT será dissolvido em SDS 20% e sua
absorbância quantificada em leitor de microplaca a 570 nm.
2.4. Toxicidade em células mononucleares de sangue periférico (PBMC)
O sangue periférico de doadores saudáveis será coletado, respeitando os princípios éticos,
práticos e de biossegurança estipulados pelo Ministério da Saúde e condizentes com as
Comissões de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (Resolução 466/2012-CNS/CONEP).
As coletas ocorrerão no início da manhã em doadores saudáveis, maiores de idade,
alimentados, não tabagistas, que não tenham realizado tratamentos com drogas por pelo
menos quinze dias e previamente informados sobre a data e condições da coleta. O sangue
periférico será coletado por punção venosa em tubo contendo EDTA (0,5%) como
anticoagulante, e imediatamente usado para o isolamento de monócitos, usando o gradiente
descontínuo de percoll. Em um tubo falcon estéril, 10 mL de sangue serão adicionados
gentilmente ao percoll, previamente montado nas seguintes concentrações: 72%, 57% e
42% no volume de 3mL cada camada. O gradiente será centrifugado por 30 minutos a 23
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ºC (1500 rpm, aceleração e desaceleração). Ao final da centrifugação, o halo de células
formado será retirado, lavado com solução de lise (0,1% de citrato de sódio, 0,1% de
TritonX-100), novamente centrifugado e ressuspendido em 1mL de RPMI suplementado
(contendo glutamina 2 mM, estreptomicina 100 mg/mL, penicilina 100 U/mL), contado e
verificado a pureza através da contagem em citocentrifugado. Todos os experimentos serão
realizados com pureza superior a 95% (adaptado de FARIAS et al., 2012).
Para determinar a sua viabilidade, as células serão contadas em câmara de Neubauer
após incubação com solução de azul de tripan 0,3%. Após 24 h, as células serão incubadas
com os compostos diluídos em diferentes concentrações por 48 h. Em seguida, será
realizado o ensaio de citotoxicidade com MTT, como descrito acima. O valor da
absorbância é indicativo da quantidade de formazan convertido. Os resultados serão
expressos como média e erro padrão da média. O gráfico absorbância x concentração será
determinado sob a concentração inibitória média capaz de provocar 50% da morte celular
(CI50) e analisado a partir da regressão não-linear no programa GraphPadPrism Software
versão 5.0.
2.5. Análises estatísticas
Todos os resultados serão expressos como média ± erro padrão da média (EPM), realizados
em triplicata e analisados estatisticamente empregando-se o test t ou a análise de variância
(ANOVA), seguida de pós-teste. Os resultados serão considerados significantes quando p <
0,05. Todos os dados serão analisados pelo programa GraphPadPrism versão 5.01
(GraphPad Software Inc., San Diego CA, EUA).

3. Resultados esperados
Levando em consideração os fatores apresentados a respeito da quimioterapia convencional
e a nova perspectiva através da bioprospecção do sesquiterpeno 13α-acetoxi-4,5-epoxicariofilan-8β-ol (evolfileno), espera-se que os testes a serem realizados sejam capazes de
comprovar o efeito citotóxico do composto frente às células neoplásicas de leucemia
promielocítica e sua baixa toxicidade para as células normais (PBMC), vislumbrando uma
nova molécula para terapia anticâncer.

4. Considerações finais
Alcançar tecnologias e meios científicos que possam aperfeiçoar o tratamento do câncer,
significa, em termos gerais, diminuir o número de óbitos, alcançar um melhor controle da
doença e/ou sobrevida longeva, diferentemente do observado na atualidade, tanto no Brasil,
como no mundo. Dessa forma a atual pesquisa apresenta caráter inovador no que se refere a
alternativas no tratamento de neoplasias, além de possibilitar uma nova linha de estudo para
o grupo de pesquisa no qual este projeto está incluso.

5. Órgãos de fomento
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação de
Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE).
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1. Introdução
Os serviços prestados pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), desde sua criação,
se direciona à promoção de saúde em espaços não consultoriais e/ou hospitalocêntricos,
próximos à comunidade e que levem em conta as especificidades de cada território. Segundo
Brasil (2009, p.7), o NASF deve atuar com diretrizes, tais como a “[...] ação interdisciplinar
e intersetorial; educação permanente em saúde dos profissionais e da população;
desenvolvimento da noção de território; integralidade, participação social, educação popular;
promoção da saúde e humanização.”.
Nesse contexto, o presente estudo lança um olhar voltado para os núcleos presentes
em comunidades rurais, tendo em vista as particularidades presentes no atendimento a esses
territórios. A partir dessa ação de cuidado, vislumbramos uma via de acesso para refletirmos
acerca do direito à saúde quando as demandas da população se encontram nos territórios,
sendo difícil o acesso à USF (Unidade de Saúde da Família).
Desse modo, podemos dizer que esta pesquisa representa uma possibilidade de
desenvolvimento de conhecimentos acerca de uma temática relevante para a qualidade de
vida da população que se encontra com demandas advindas em seu dia a dia, mas que, muitas
vezes, não chegam até os dispositivos da saúde quando os profissionais se restringem a um
atendimento ambulatorial.
À vista disso, a seguinte pesquisa tem por objetivo principal compreender os modos
como a práxis profissional de saúde se apresentam nos territórios, visando refletir e propor
possibilidades de uma ação clínica no viver cotidiano em interface com o direito à saúde.
Para isso, a cartografia é utilizada como modo possível de investigação e intervenção,
objetivando o debate sobre saúde nos territórios a partir de uma perspectiva fenomenológica
existencial no município de Garanhuns/PE.
2. Metodologia
A metodologia utilizada se constitui enquanto qualitativa e interventiva. Cabral e Morato
(2013) assinalam que a pesquisa qualitativa se revela como um modo possível para
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compreender a temática em questão, sem procurar enumerar, medir ou mesmo universalizar
o que se está a investigar.
A partir disso, em diálogo com os pressupostos da fenomenologia existencial, ao
modo de Heidegger, partimos da seguinte questão norteadora: “Como se mostra a práxis
profissional dos serviços de saúde do NASF, em espaços coletivamente habitados, no
município de Garanhuns/PE?” a fim de compreender os objetivos desta pesquisa. Numa
pesquisa como ação interventiva, segundo Andrade, Morato e Schmidt (2007, p.194), há “[...]
a propriedade intrusiva e modificadora da presença do pesquisador num campo de relações.”.
Devido ao seu caráter interventivo, este estudo desenvolveu-se em coparticipação com os
participantes-colaboradores, ao utilizar-se do método da cartografia clínica para recolher e
construir as narrativas pela via das modalidades de intervenção/investigação tais como o
diário de bordo e as rodas de conversação.
Os diários de bordo, nesse contexto, foram escritos pela discente-pesquisadora. Estes,
segundo Aun (2005, p.30) são contações de experiência via narrativa escrita, não sendo
tomados como relatórios descritivos, mas como “momentos de criação de sentido,
testemunhando-se como registro plural e único”. Assim, foram narradas no diário de bordo
a experiência acerca do modo como se apresentaram os depoimentos dos participantescolaboradores, como também, o contexto em que estes estão inseridos. A narrativa aparece,
então, como um modo de comunicar a experiência, afastando-se assim, de uma coleta de
informações que intenta explicar fatos.
As rodas de conversação serão realizadas com os participantes-colaboradores que
serão profissionais atuantes no NASF. Santos (2016, p.43, aspas e grifo da autora) propõe a
roda de conversação como “[...] um modo de ‘recolher’ e compreender depoimentos de
experiência [...] um modo de pôr a experiência em curso: uma convers(a)ção” como abertura
para a criação de sentido.
3. Resultados e Discussão
Diante do exposto, foram percorridos territórios atendidos pelo NASF Rural, à exemplo das
comunidades de Miracica III e Sítio Jardim, pertencentes ao município de Garanhuns/PE. Os
núcleos visitados dispõem de equipes compostas por profissionais das áreas de Psicologia,
Enfermagem, Nutrição, Medicina, Medicina Veterinária, Educação Física e Serviço Social,
além dos agentes comunitários de saúde pertencentes à unidade, que atuam junto à equipe do
NASF. Destaca-se aqui o apoio simultâneo entre profissionais pertencentes à USF e o NASF,
proporcionando atendimento multiprofissional e estabelecendo uma rede de
compartilhamento que aproxima ainda mais os serviços prestados da comunidade.
Os atendimentos de algumas das áreas profissionais citadas, incluso a Psicologia,
ocorrem na USF apenas uma vez ao mês. O mesmo ocorre com várias outras comunidades
rurais pertencentes ao município, que graças à difícil localização e à escassez de profissionais
que possam intervir em áreas urbanas e rurais, não dispõem de auxílio profissional de saúde
que esteja de acordo com as demandas dos territórios.
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Desse modo, destaca-se a importância de se pensar saúde enquanto direito social e
humano, principalmente quando as adversidades de saúde pública convergem com violações
de direitos de populações vulneráveis, considerando-se que, nas palavras de Oliveira, Erthal,
Vianna, Matta, Vasconcellos e Bonfatti (2017, p.23), “as violações de direitos humanos são
condições que, explícita ou implicitamente, levam a resultados adversos para a saúde das
pessoas e populações vulneráveis em todo o mundo.”.
Tendo em vista o contexto descrito, os atendimentos da profissional de Psicologia às
unidades presentes nas comunidades citadas direcionam-se geralmente à casos considerados
como urgentes por outros profissionais do NASF e constituem-se, na maior parte do tempo,
pelas visitas às residências dos usuários, já que muitas vezes o trajeto dos moradores à
unidade de saúde se mostra difícil. Dessa forma, destaca-se a importância da ação clínica,
compreendida, nas palavras de Barreto (2006, p.206), enquanto “[...] condição de
possibilidade para a emergência de uma transformação não produzida, mas emergente em
forma de reflexão, aqui compreendida como quebra do estabelecido e condição necessária
para novo olhar poder emergir.”. Ou nas palavras de Santos (2016, p. 94, grifo da autora) “a
ação clínica no viver cotidiano não tem delimitação do setting, do local de atendimento! É
todo o espaço de convivência! Ou melhor, todo espaço de convivência se faz espaço em que
pode acontecer a atenção psicológica, o cuidado, a ação clínica”.
Diante disso, as visitas realizadas aos territórios possibilitaram a cartografia tanto do
espaço físico/geográfico, como dos modos da práxis profissional se revelar. Sendo possível,
a partir disso, a compreensão de modos possíveis desses profissionais intervirem para além
de espaços consultoriais e/ou hospitalocêntricos, nos contextos em que o usuário mora,
estuda, ou seja, convive cotidianamente.
4. Considerações Finais
O território se mostra, portanto, como aspecto importante quando se pensa em cuidado em
saúde. É a partir do trânsito pelo território que há o acolhimento de demandas decorrentes do
contexto social do usuário, que não alcançam os profissionais de saúde quando estes se
restringem ao atendimento ambulatorial.
Nessa direção, destaca-se a importância da ação clínica no viver cotidiano, modo em
que profissionais de saúde, segundo Santos (2016, p.103), saem “[...] caminhando por entre
espaços coletivamente habitados, colocando-se à disposição e acolhendo demandas a partir
do momento em que são solicitados [...]”. Assim, a ação clínica é compreendida na presente
pesquisa como um modo singular de intervir, cuidando das demandas que aparecem quando
os acontecimentos rompem o dia a dia nos territórios.
Nesse contexto, o presente estudo contribui com as discussões sobre a ação clínica
no viver cotidiano e a contribuição da Fenomenologia Existencial na constituição do direito
à saúde. À vista disso, foi possível delinear possibilidades de práxis profissional de saúde a
partir de ações nos territórios, no município de Garanhuns/PE à luz da perspectiva
fenomenológica existencial, com vistas a refletir sobre diversas modalidades de prática
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interventiva que possam atender às demandas dos usuários. Levantando, dessa forma, uma
reflexão sobre o compromisso social nessa práxis profissional, visando uma intervenção
comprometida e contextualizada com a realidade social, numa interlocução constante com o
direito à saúde.
Órgão de fomento: Programa de Fortalecimento Acadêmico (PFA) da UPE.
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1.Introdução
O seguinte resumo se refere a um projeto de iniciação científica aprovado pelo Edital
IC/Multicampi 2018-2019, que utilizou como território de pesquisa as mídias socais em sua
imbricação com novas produções de subjetividades. Chegamos à emergência do sujeito da
pós-modernidade que, na concepção de Hall (2001), se caracteriza como não tendo uma
identidade fixa, essencial ou permanente, definida historicamente e não biologicamente.
Essa concepção acontece mediante a ocorrência de uma série de descentramentos ocorridos
desde o final do século XIX. Poderíamos afirmar o seguinte: o sujeito que antes tinha uma
identidade representada através de um núcleo de interação consciente “é deslocado do
consciente para o inconsciente, de um núcleo essencial para um processo formativo, do
prélinguístico e do pré-social para o linguístico e o social” (SILVA, 2000a, p. 15). Esse
seria um dos primeiros descentramentos que se afirma diante da descoberta, por Freud, de
uma região mental denominada de inconsciente que aloja uma série de representações
mentais reprimidas, mas que acaba por influir na forma do sujeito se relacionar com outras
pessoas (SZCUPAK, 1991).
Os universos dos jogos digitais, youtubers, sites de conversação, entretenimento,
bem como as redes sociais aparecem como produtoras de identidades. Para tanto, pesquisar
sobre as novas produções de subjetividade tendo como fontes as mídias digitais, se torna
pertinente para o entendimento dos modos de existência e o fenômeno do consumo,
tornando a pesquisa relevante para a esfera acadêmica visto que atrela-se no cotidiano
científico como aglutinador de problematizações e questionamentos. No âmbito social, a
pesquisa irá utilizar componentes existentes no contemporâneo o qual emergem diversos
marcadores que expõem a cultura midiática como propagadora de subjetividades e modos
de existências coexistindo formas diversas de prazer, necessidades e adoecimentos
psíquicos. Assim, a proximidade com o social se põe como elemento que se insere numa
catalogação de fenômenos que estão cada vez mais pautados em nosso cotidiano já que a
mídia se insere como operador das subjetividades hoje em dia. No âmbito pessoal o
interesse de pesquisar o tema proposto nasceu das leituras sobre estudos culturais, das artes,
de vivencias e observações do cotidiano do pesquisador apresentando-se como um novo
universo a ser explorado e entendido. Tendo como objetivo cartografar através das mídias
digitais presente em nossa cultura os principais elementos propagadores e multiplicadores
de novas produções de subjetividades.
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2.Metodologia
Para o presente trabalho traremos o Método Cartográfico proposto pelos teóricos Gilles
Deleuze e Félix Guattari. Tendo em vista que a Ciência na Modernidade surge com o
advento do Racionalismo de René Descartes, respaldada numa objetividade e
sistematização que se estende também às Ciências Humanas, tal método aqui utilizado
segue um fluxo diferenciado, segundo Romagnoli (2009, p. 169) ele “se apresenta como
valiosa ferramenta de investigação, exatamente para abarcar a complexidade, zona de
indeterminações [...] se esforçando para não se curvar aos dogmas reducionistas. ” Se temos
por um lado a segmentação, a classificação aristotélica, a neutralidade e sistematização da
ciência, onde sujeito e objeto precisam estar distantes em nome de um rigor científico, no
método de pesquisa cartográfico há uma total abertura à produção de encontros, aos
agenciamentos, à potência criativa, ao território nômade e ao fazer poético, ensaísta.
Tal Plano Cartográfico aponta para o que Deleuze e Guattari (1996) estabelecem
como plano da consistência, ou seja, uma forma fluida que se abre à possibilidade
dos agenciamentos, das linhas flexíveis que podem se tornar linhas de fugas e
ordem criativa que nos remete ao conceito de molaridade. Tomando de
empréstimo a imagem do Rizoma, planta vascular cuja estrutura pode se
ramificar em diversas linhas sem necessidade de raiz ou ramo verticalizado,
faremos uso de um modelo epistemológico defensor da ideia que “escrever nada
tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que seja
regiões ainda por vir. (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p.3).

3.Resultados e Discussão
A escrita do seguinte ensaio parte de experiências que caminham junto com fluxos virtuais
e virais que costuram-se a teia imensurável da cibercultura, construindo uma roupagem que
não cessa de abrir espaços para pontos, agulhas e tecidos. Tal vestimenta acaba por criar
novos estilos, novos momentos in vogue, e assim, como na moda, pode ser um instrumento
revolucionário, que dá local para denúncias, deixa falar, permite ao usuário novas formas
de expressão, que não param de mudar e metamorfosear. Entretanto, há também potências
de uniformização, lojas de departamento, exércitos, milícias, escolas, empresas; marcados
pela marca e por simbolismos, algo que perpassa a significação, a identificação, a fixação e
por fim o enraizamento. Partimos então da curiosidade: como as novas culturas enroupam
as novas produções de subjetividade? Qual o potencial das ciberculturas?
A expressão cultura de massas, segundo Santaella (2016), passou a ser assim
nomeada pela grande quantidade de signos e linguagens que por ali percorriam, mensagens
geralmente padronizadas, entregues à grande quantidade de pessoas, ou seja, a massa.
Ainda segundo a autora, a cultura de massas não foi somente difusa pela televisão e rádio,
mas também pelo o que preexistia, como a linguagem escrita e impressa, os jornais,
revistas, cartazes e etc., as novas tecnologias ajudaram a dilatar ainda mais os consumidores
que já utilizavam dessas outras linguagens. O ponto que a cultura de massa se desvincula
desse novo movimento é na possibilidade de escolha, ou seja, o consumo personalizado,
mas que não deixa de ser consumo. Esse cenário abre espaço para a constituição da
linguagem em modo mosaico fragmentado e não linear, bastante presente inicialmente nos
videoclipes. Podemos considerar tal linguagem percussora da linguagem hipertextual. E
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assim a cultura de mídias começa a dar seus primeiros gritos de existência, tal cultura é
considera por Santaella como uma dobra entre a cultura de massas e a cultura digital. Sobre
isso Lucena (2016) comenta que:
O que estamos denominando aqui de cultura digital ou cibercultura são as formas
de usos e apropriações dos espaços virtuais feitos pelos sujeitos culturais. Para
Lévy (1999, p. 17), a cibercultura “[...] é o conjunto de técnicas (materiais e
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que
se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.” Nesse sentido,
Lemos (2009, p. 139) ressalta que a cibercultura não surge apenas por conta do
desenvolvimento das tecnologias, mas “[...] por uma confluência entre uma
sociabilidade que emergia na década de 1960 e uma posição contrária a alguns
discursos hegemônicos da era moderna, a razão, a ciência, a técnica.” Este
movimento criou uma cultura alternativa, underground, que questionava os
valores vigentes das elites e buscava a liberdade de expressão. (Pág. 282)

Daqui podemos ver o nascimento da internet. A rede a n bits. Labirinto rizomático
deleuziano, acentrado. O ciberespaço reúne toda a multimídia fragmentada em um único
aparelho, um único clique que dá acesso a uma realidade multidimensional. A mídia se
torna interativa. Nos habituamos ao ciberespaço, a cibercultura, e quanto mais habituados a
ela, mais moradores dela viramos. Rosney (1997) traz a ideia desse novo espaço vivenciado
como gerador de novas cidadanias, novas produções de subjetividades. Esse novo espaço
cultural torna a realidade múltipla, todo o sensível humano se volta a experimentação e
engajamento em uma paisagem eletrônica, que se torna virtualmente possível,
indissociáveis das realidades sociais e materiais que as pessoas habitam ou desejam habitar.
Mapa aberto, montável e desmontável, suscetível a mudanças constantes, novas
constituições, que não para de desembocar e parir aberturas para novos e estranhos usos. O
mapa contrapõe o decalque por estar inteiramente voltado a uma experimentação ancorada
no real. O mapa não decalca um inconsciente fechado em si mesmo, ele o constrói. Faz
parte do rizoma. O mapa é aberto, desmontável, reversível, apto a modificações constantes.
O rizoma cresce entre, sistema a-centrado, não há general, muito menos significantes, se
define apenas por uma circulação de estados. O sujeito então torna-se múltiplo,
disseminado e descentrado, a identidade é instável.

4.Considerações Finais
A internet é rizomática, dela podem surgir infinitas hastes, que conectam-se de maneira
imprevisível, para novos estranhos usos. É corriqueiro a associação do uso da mesma como
algo ruim, principalmente quando ligada ao público adolescente ou jovem adulto, porém tal
discurso perpassa por instancias culturais, aos quais são feitos por uma fabricação
midiática. Não ignoramos seus males, contudo o interessante é a criação, a invenção ou
reinvenção de novos universos, o pior é mass-midialização agressiva, a qual coordena, hoje,
milhares de indivíduos. Rolnik (2003) nos fala que ao conhecer ou reconhecer o mundo
como força convoca sensações, operadas por uma sensibilidade em seu exercício intensivo
e engendrada no corpo, como esfera de forças, forças essas ligadas as ondas nervosas que
nos percorrem, e as forças do mundo que nos afetam. O corpo é político, não em um
sentido de Estado, mas política enquanto relação com os outros, relação com as alteridades
e subjetividades, que nunca são fixas, mesmo para a aqueles que afirmam a todo momento
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uma identidade binária.
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1. Introdução
Este trabalho dirige-se para a práxis profissional em saúde, sobretudo quando as intervenções
acontecem em territórios de abrangência do CAPS (Centro de Assistência Psicossocial), na
cidade de Garanhuns/PE. Segundo Brasil (2004, p. 12) o CAPS reveste-se de um papel
fundamental e “[...] estratégico na organização da rede comunitária de cuidados”
relacionados à Saúde Mental, tendo como principal missão “[...] dar atendimento diuturno às
pessoas que sofrem com transtornos mentais severos e persistentes, num dado território,
oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial” (p. 12).
Nesse aspecto, podemos destacar a relação existente entre os cuidados clínicos
oferecidos e a ação clínica no território dos CAPSs, sendo esta importante não apenas nesses
espaços, mas no viver cotidiano da comunidade que utiliza o serviço do Sistema Único de
Saúde (SUS). A partir desse viés, a diversidade de profissionais que transitam por esse
contexto possibilita a compreensão dos diferentes modos de intervir na comunidade. Desse
modo, a multidisciplinaridade dos profissionais contribui para as várias possibilidades de
compreensão acerca de fenômenos emergentes em dado contexto.
O direito à saúde, reconhecido no Art.196 da Constituição Federal de 1988 como
direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988), é tomado como uma das diretrizes do
SUS, e pode ser pensado como direito social fundamental. Aqui fica evidenciada a interseção
entre direito e saúde e aponta para a importância de investigarmos os modos como essas
ações podem se revelar como possibilidade de cuidado em espaços coletivamente habitados.
Dessa maneira, é possível afirmar que essa pesquisa lança um olhar sobre uma
temática de grande relevância para o social e para a produção acadêmica, principalmente por
ainda apresentar poucos estudos com esse mesmo enfoque no que diz respeito ao direito à
saúde e aos modos de intervir em diferentes espaços no cotidiano, uma vez que tem como
objetivo compreender os modos como a práxis profissional de saúde se apresentam nos
territórios, visando refletir e propor possibilidades de uma ação clínica no viver cotidiano em
interface com o direito à saúde.
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2. Metodologia
Iniciamos destacando que esta é uma pesquisa qualitativa, interventiva. Importa assinalar
que, de acordo com Lüdke e André (1986, p. 18), “[...] o estudo qualitativo [...] é rico em
dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e
contextualizada”. Esse olhar para a pesquisa qualitativa nos leva a compreender que esse viés
é marcado por um olhar singular, distanciando-se da ideia de uma generalização dos “dados”
a serem investigados. Em se tratando da pesquisa interventiva, Santos (2016, p. 36,
parênteses da autora) assinala que “[...] o pesquisador coautor envolvido põe-se a caminho
com-outros, dirigindo-se à mostração dos fenômenos revelados a partir da questão (uma
interrogação que se quer investigar), acontecendo uma coconstrução entre diversos olhares”.
Pensando a partir da construção desse saber que interroga, este estudo dialoga com os
pressupostos da fenomenologia existencial ao modo de Heidegger. Assim, partimos da
seguinte questão norteadora: “Como se mostra a práxis profissional dos serviços de saúde do
CAPS, em espaços coletivamente habitados, no município de Garanhuns/PE?” buscando
compreender os objetivos desta pesquisa.
Vale apontar ainda: como pesquisa interventiva, este estudo mostra-se cartográfico,
uma vez que o conhecimento tem sido construído em coparticipação com os participantes
colaboradores a medida em que as pesquisadoras percorreram os contextos territoriais a fim
de investigar e intervir. Nas palavras de Andrade, Morato e Schmidt (2007, p. 198), na
cartografia clínica “O conhecimento é construído a partir da ação com o outro”.
Desse modo, esta pesquisa tem se desenvolvido em coparticipação com os
participantes-colaboradores para recolher e construir as narrativas pela via das modalidades
de intervenção/investigação tais como as rodas de conversação e o diário de bordo. Os diários
de bordo foram escritos pela discente-pesquisadora. Para Aun e Morato (2009, p. 123) os
diários de bordo “[...] não são apenas possibilidade de restituição da historicidade de uma
pesquisa; são também, o narrar a biografia da experiência de um profissional, na perspectiva
de quem comunica como ocorreu o revelar-se do outro a esse profissional/pesquisador”. A
experiência, então, se faz matéria prima para a construção do diário de bordo. As rodas de
conversação a serem realizadas com os participantes-colaboradores, são compreendidas,
segundo Santos (2016, p. 43) como “[...] um encontro entre humanos, que se mostra como
espaço em que histórias podem ser contadas, ou seja, uma comunicação dialógica como
abertura para a criação de sentido da experiência”. Nelas, a conversa é posta em ação
encaminhando-se para criação de sentido. Estas rodas de conversação serão gravadas em
áudio.
Os participantes-colaboradores da pesquisa são 06 (seis): gestores, profissionais e/ou
residentes dos serviços de saúde em Garanhuns, atuantes no CAPS. Trabalharemos com uma
“amostra intencional”, onde segundo Thiollent (1986, p. 62): “[...] um pequeno número de
pessoas que são escolhidas intencionalmente em função da relevância que elas apresentam
em relação a um determinado assunto”. Essa escolha coaduna com o olhar de compreensão
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da fenomenologia existencial, presente neste estudo, o qual dirige-se para a singularidade dos
fenômenos, afastando-se da proposta de universalização/generalização.
Nessa direção, após aprovação do comitê de ética, entramos em contato com os
participantes-colaboradores para apresentar o objetivo da pesquisa e ver a disponibilidade
para participação da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
para a realização das rodas de conversação no CAPS das Flores.
A “Analítica do Sentido” de Critelli (1996) é o método de análise para
interpretação/compreensão dos fenômenos desvelados. Segundo a referida autora, a
interpretação do real acontece através de cinco possibilidades de apresentação do
“movimento de realização”, sendo eles, desvelamento, revelação, testemunho, veracização e
autenticação.

3. Resultados e Discussão
Na ação clínica cartográfica foi possível percorrer o espaço físico do CAPS das Flores a fim
de compreender como acontece o dia a dia do serviço, bem como conversar com os gestores,
de modo que pudemos compreender através de suas narrativas algumas
dificuldades/preocupações referentes ao receio quanto aos resultados da pesquisa,
principalmente ao que concerne à exposição de resultados para a comunidade acadêmica. No
entanto, foi dada a autorização para o desenvolvimento da pesquisa, ficando sinalizado que
o convite aos participantes-colaboradores para a roda de conversação é realizado pela
coordenação, em reunião geral que ocorre semanalmente, a fim de que haja o movimento dos
profissionais interessados em colaborar se voluntariarem. Nessa direção, a cartografia clínica
desvelou a temática das relações institucionais.
A roda de conversação com os participantes-colaboradores será realizada no mês de
setembro e, posteriormente, faremos a análise dos dados e a conclusão do projeto, bem como
a elaboração de artigo científico e do relatório final.

4. Considerações Finais
Dessa maneira, é possível afirmar que essa pesquisa lança um olhar sobre uma temática de
grande relevância para o social e para a produção acadêmica, principalmente nesse momento
atual onde há um movimento político de desmonte do SUS e da luta antimanicomial, ao
enfocar o direito à saúde e os modos de intervir em diferentes espaços no cotidiano, revelando
possibilidades como uma práxis multi e interprofissional se apresenta nos territórios.
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1.Introdução
A temática do estudo versa sobre as dificuldades que os pesquisadores do direito encontram
no momento de fazer uma investigação empírica de natureza qualitativa. Um dos obstáculos
primordiais ao desenvolvimento dessa abordagem científica está na lógica imperativa do
‘ambiente forense’, ou seja, a decidibilidade jurídica como centro de toda a reflexão
elaborada pelos juristas. Dessa maneira, o presente ensaio teve como guia a seguinte
problemática: quais são as posturas e as interpretações que o pesquisador jurídico-social
deverá ter diante dos campos de pesquisa situados no fenômeno social?
Este ensaio é fruto das discussões realizadas no Projeto ‘Pesquisa e Produção de
Conhecimento sobre Gênero e Direito no Brasil’, localizada na Universidade de Pernambuco
– Campus Arcoverde. Ademais, o estudo possui três objetivos específicos: investigar o
conceito de decidibilidade jurídica como paradigma da Epistemologia Jurídica; observar os
problemas epistemológicos em torno da decidibilidade jurídica como cercamento científico
do direito; descrever uma metáfora alternativa a pesquisa qualitativa elaborada no campo
jurídico-social.

2.Metodologia
O método utilizado foi o dedutivo, a pesquisa é exploratória e a técnica de coleta de dados
foi bibliográfica. De forma complementar, a técnica de análise de dados foi a análise de
conteúdo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). O texto se inspira em uma perspectiva mais
ensaística na sua forma de escrita, inspirando-se nos escritos de Montaigne (1984).

3.Discussão e Resultados
Falar acerca da ciência jurídica e sua produção de conhecimento é um desafio que inúmeros
(as) juristas e até filósofos se lançaram dentro do ocidente. Aqui ou ali surgem debates em
eventos ou reuniões científicas sobre ‘o que é a ciência jurídica?’ e ‘quais são os seus
processos de investigação?’. Por outro lado, há outros, como Adeodato (2014), que não veem
sentido nessa pergunta: existe uma ciência jurídica? De toda forma, para o ensaio do presente
trabalho, é válido partir do pressuposto sobre a existência de uma ciência na seara jurídica.
Em uma leitura pragmático-retórica, Ferraz Júnior (2014, 2015) descreve a ciência
jurídica como um estatuto epistemológico que pensa suas investigações sob o problema da
decidibilidade jurídica. É patente, para os (as) leitores (as) da área do direito, que esta
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perspectiva é quase um lugar-comum nas produções de conhecimento. Isso porque a sua
institucionalização, como último arcabouço racional na sociedade, o reduziu a pensar
conflitos sociais e obrigatoriamente resolvê-los.
O direito dogmaticamente organizado, grosso modo, poderia ser sintetizado por meio
de dois princípios: a inegabilidade dos pontos de partida e o non liquet. O primeiro princípio
consiste na impossibilidade do sistema jurídico recorrer a outros axiomas que não sejam
validamente constituídos/decididos por um procedimento anterior, no qual este se sujeita.
Assim, aquele que tem competência para decidir em um determinado procedimento que o
agregue, deve argumentar e justificar sua resposta a partir de dados já fixados pelo próprio
sistema.
O princípio do non liquet, em uma função diferente, constitui a obrigatoriedade de
resposta daquele que tem competência para decidir em um procedimento jurídico. Dessa
maneira, todos os conflitos que chegaram as instâncias de decisão jurídica deverão ter uma
resposta adequada por meio dos dados que compõem o próprio sistema. Essa característica é
tão forte que o próprio operador do direito, em sua aprendizagem e prática, tem contato com
técnicas integradoras do sistema quando o conflito se mostra inédito: conflitos que não
possuem aproximação com nenhum fato hipotético imaginado pelos doutrinadores ou
semelhanças por algo julgado pela jurisprudência.
Essa leitura funcionalista imprimiu algumas reflexões sobre o plano epistemológico,
indagando-se: aonde a ciência jurídica está? Por isso, a pesquisa aqui descrita, utilizar-se-á
de algumas metáforas para esboça-las (as reflexões). Este recurso estilístico nada mais é do
que uma maneira de criar imagens acerca do tema exposto aos (às) leitores (as) sem cair em
um profundo racionalismo categórico.
Embora o autor mencionado (Ferraz Júnior), ainda em sua obra, diferencie as
investigações dogmáticas e zetéticas no direito, sua propositura está cercada pelo ou
direcionada para o âmbito forense. O termo forense, em sua acepção usual, é relacionado aos
tribunais e a todos (as) que possuem uma atividade neste. Porém, essa metáfora no sentido
deste estudo é muito mais ampla: ela se refere às instâncias (ou espaços) institucionalizadas
(os) na sociedade e conectadas (os) aos elementos do direito dogmaticamente organizado.
O presente texto não quer desvalorizar e nem hierarquizar as possíveis contribuições
desses problemas de pesquisa no penúltimo parágrafo, mas a finalidade principal é observar
a ciência do direito como um plano espacial que perpassa diversos territórios. Dessa maneira,
se limitar às questões puramente dogmáticas quando se está em um campo de pesquisa tão
rico é como usar um colírio dentro de um quarto escuro na espera de enxergar melhor.
O eixo da reflexão aqui proposto é justamente fazer um caminho inverso do que a
maioria das bibliografias jurídicas mostram como resultados de pesquisa. Ou melhor, é se
retirar do direito (zona de conforto) para ler um objeto jurídico-social com o intuito de acabar
com o cercamento científico. Para isso, o (a) pesquisador (a) deve estudar e articular teorias
ou arcabouços metodológicos como se o direito dogmaticamente organizado não existisse.
Produzir conhecimento científico, principalmente na pesquisa social, é, portanto,
desvincular-se do modelo estrutural de conhecimento. Ou seja, é ir além da lógica linear entre
a ciência e o seu tradicional objeto de investigação. É óbvio que essa perspectiva ainda é
muito presente por causa da herança científico-moderna de Descartes (2001), no entanto,
tratar do humano e suas relações como ponto de investigação é utilizar-se de uma lógica da
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complexidade: várias lentes teórico-metodológicas apontadas para diferentes lócus com o
objetivo de captar ambiguidades, contradições (descontinuidades) e peculiaridades.
No entanto, a produção de conhecimento em direito ainda se perfaz voltada a
tecnologia epistêmica da decisão, trazendo sempre à tona objetos de estudo encadeados com
o direito dogmaticamente organizado. É como repetir um constante verbete jurídico em uma
estrutura linear para no final deixar de lado espectros dos afetos, da sensibilidade, do
simbólico, dos sentidos na linguagem comum (e consequentemente do senso comum), da
vivência e da experiência tão importantes e caros aos sujeitos e suas relações intersubjetivas
e transubjetivas.
Nesse in itinere, interpretar a ciência do direito não é buscar um objeto de estudo ou
uma concepção sintático-semântica adequada e totalizadora. Porém, envolve construir um
domínio de conhecimento capaz de perpassar diversos territórios investigativos. É ler e
compreender diversos jogos de linguagem constituintes e constituídos dos lócus de pesquisa.
Ademais, é se tornar um pesquisador (a)/artesão (ã) das técnicas e dos procedimentos
investigativos com o objetivo de manufaturar uma bricolagem.
Essa perspectiva implica naturalmente a defasagem da ciência do direito como
decidibilidade jurídica? Não. Pelo contrário, só elege esse tipo investigativo como um dos
vários territórios no universo jurídico. Esta observação serve até como um alerta contra um
possível oximoro praticado por aqueles (as) que tratam o direito como aquele universo e o
apologizam sob a lógica do ambiente forense como a única manobra de pesquisa.
Assim, baseando-se na crítica de Castro Júnior (2011) contra a constitucionalização
do direito civil e sua virada copernicana, o texto se apropria da ideia por ele ressaltada: o
universo, nos moldes metafóricos concebidos hoje é infinito, multiverso, está em expansão e
não há um centro determinado. Logo, isso se aplicaria a ciência do direito e suas
investigações, pois centraliza-la na decidibilidade jurídica é declarar a morte da metáfora:
universo jurídico.

4.Considerações Finais
O (A) leitor (a) observando essa perspectiva ensaísta criada até agora, pode-se perguntar:
como conceber, então, a ciência jurídica para criar sua imagem mental e a partir dela praticála? Já que uma conceituação, pelos moldes aqui trabalhados, está fora de cogitação. Sobra o
recurso da metáfora, desse modo, a ciência jurídica se dar em um plano espacial de vários
territórios capazes de serem conhecidos e visitados.
Na extensão da metáfora, esses territórios podem permanecer dentro do tempo (onde
há várias temporalidades, ou seja, percepções de tempo), mas também podem desaparecer ou
até surgirem novos territórios. Além disso, há uma interação direta entre território e
pesquisador (a). O primeiro de forma mais calma (mas não estável), oferecendo dados (por
vezes ambíguos e contraditórios) para o (a) pesquisador (a). O segundo (o próprio
pesquisador ou pesquisadora e por vezes os atores sociais), por outro lado, mais ágil no intuito
de provocar o território para obter respostas, entender sua lógica interna e até aprender com
este.
Ademais, há os processos de territorialização e desterritorialização. O primeiro se
constitui quando o (a) investigador (a) por interesse, sugestão ou insight mapeia (localiza)
um campo de pesquisa através das ações dos sujeitos e os artifícios produzidos por estes. Já
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o segundo é uma postura permanente do (a) pesquisador (a) em ser um nômade na pesquisa
social, portanto, ele (ela) não pode cercar ou se habituar a uma residência no plano espacial
da pesquisa. Para mais, quando houver a necessidade de mudança para a coerência do projeto
de pesquisa ou para a obtenção de resultados, o sujeito deverá se despir das antigas
coordenadas de localização (desterritorialização) por ele criada.
É aí que há o alerta do presente texto: o território e o (a) pesquisador (a) estão numa
dinâmica tão forte de interação que não há como separá-los nos processos de territorialização
e desterritorialização. Isso faz com que o presente estudo não caia na dualidade maniqueísta
do construtivismo (sujeito constrói tudo) e do realismo (o objeto emite todo o conhecimento)
como imagens de conhecimento.
Logo, observar a pesquisa social e/ou a ciência do direito tornou-se, neste ensaio,
combater perspectivas sintático-semânticas como: a criação de regras de pesquisa a priori,
cercamento da prática científica e das ferramentas metodológicas em conceitos ou
cosmovisões de mundo e a busca de enunciados ou verdades a partir dos fatos ou dos axiomas
intuitivos do racionalismo. Essas características são típicas da lógica linear do cartesianismo
(DESCARTES, 2001) e dos positivistas (REALE; ANTISERI, 2005).
Dessa forma, o aporte adequado a imagem aqui sugerida sobre ciência do direito e/ou
pesquisa social se aproxima de uma nuance pragmática. Assim, pensar a ciência jurídica pela
metáfora dos territórios é forçar o (a) pesquisador (a) conhecer um contexto, anterior ou
concomitante a sua existência, antes de eleger instrumentos, regras e teorias de investigação.
Da mesma maneira que sua aproximação com o território de pesquisa também é um criar ou
dar sentido a este.
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1. Introdução
O presente trabalho de Iniciação Científica - PIBIC 2018\2019 teve como objetivo
investigar a Expansão da Consciência através de efeitos psicodélicos, formatados e
organizados por componentes considerados sem efeito ativo, denominado de placebo. Os
componentes eram: sons psicodélicos por fones de ouvidos e imagens psicodélicas
projetadas numa tela instalada no laboratório Ciência da Consciência e Espiritualidade,
no sentido de obter da Mente atividade para se reagir as instruções formuladas.
Epstein (2010) esclarece que “o Efeito Placebo é o nome técnico para designar o
poder da mente em curar o corpo sem uma óbvia intervenção física”. No que se refere à
atual pesquisa, o que se pôde ser compreendido como placebo foram as imagens e sons
psicodélicos nos quais os participantes puderam entrar em contato.
A expansão da consciência teve aumento significativo 8 investigação científica,
principalmente nos anos 60, com o psiquiatra Stanislav Grof, que propôs a utilização de
substâncias psicodélicas alucinógenas com a finalidade de mapear a mente humana
através de induções crescentes de dosagens com LSD (ácido lisérgico), cujo motivo
principal era verificar a plasticidade da mente, as reações comportamentais e sua
expansão para outros níveis da realidade humana (GROF, 2017).
Importa salientar que a partir tais movimentos e pesquisas nasceu a Psicologia
Transpessoal, da qual Grof também é pesquisador, que investiga os vários níveis de
alteração da consciência e que tratou de ampliar seus horizontes para o estudo de vidas
passadas, de EQM (Experiências de Quase Morte), comunicação com falecidos, estudos
sobres os Evangelhos Gnósticos, Kabbalah, Psicologia Budista e tantas outras formas
avessas à psicologia positivista. Autores como Stanislav Grof, Roberto Assagiole, Carl
Gustav Jung, Ken Wiber, Wilhelm Reich e tantos outros “acenderam a chama” para um
tipo de psicologia voltada não simplesmente para os aspectos patológicos da
personalidade, mas também aos aspectos saudáveis e transcendentais do que
normalmente chamamos de Ego ou Personalidade.
Ainda, destaca-se que as pesquisas a respeito de substâncias psicodélicas e sua
interface com estados de Expansão da Consciência vêm sendo delineadas antes mesmo
dos anos 60. Desse modo, podemos evidenciar a experiência de Aldous Huxley, escritor
britânico e figura de inspiração exponencial para o movimento hippie dos anos 60,
quando, em 1953, este decidiu participar de estudos com mescalina (substância
alucinógena proveniente da raiz de um cacto, conhecido como “peiote”) realizados na
Califórnia, de modo que o próprio autor narra, a respeito de sua experiência: “Nada de
paisagens, espaços abissais, mágico crescimento e metamorfose de edificações [...]. O
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outro mundo ao qual a mescalina me conduzira não era o mundo das visões; ele existia
naquilo que eu podia ver com os olhos abertos” (HUXLEY, 1954, p. 4).
Dessa maneira, podemos observar que pesquisas sobre substâncias psicoativas e
seus efeitos no que se refere ao “alargamento da consciência”, como chamou Huxley,
cresceram consideravelmente ao longo das décadas. De acordo com o referido autor e a
respeito de tais pesquisas, revelou-se que o adenocromo, proveniente da decomposição
da adrenalina, é capaz de produzir muitos dos efeitos observados a partir da utilização de
mescalina. Por conseguinte, o autor acrescenta: “Isto nos leva a concluir que cada um de
nós é capaz de produzir uma substância química da qual, como sabemos, doses diminutas
podem criar profundas alterações na percepção” (HUXLEY, 1954, p. 7), isto é, sem que
seja especificamente necessário o consumo de certa dose de alguma substância psicoativa.

2. Metodologia
No espaço do laboratório de Ciência da Consciência e Espiritualidade, situado na
Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns, os participantes da pesquisa foram
convidados a observar imagens psicodélicas (projetadas em uma tela), ao passo que
ouviam sons psicodélicos através de fones de ouvido.
Foram realizados 4 encontros mensais e individuais, com duração de cerca de 30
minutos, em que cada participante era orientado a procurar estar atento aos sons e
elementos das imagens, no intuito de se buscar obter da Mente atividade para se reagir às
instruções formuladas.
Por fim, ao participante, foi solicitado que este relatasse a respeito de sua
experiência perceptiva, bem como se havia percebido alguma alteração auditiva, visual,
sensorial, etc. diante dos estímulos visuais e auditivos que lhes foram apresentados.

3. Resultados e Discussão
O grupo de participantes reagiu de forma discreta aos componentes apresentados, mesmo
que em alguns momentos houvessem descrito experiências de euforia e discretas formas
de percepções visuais, que apontavam de modo simplista modificações de
comportamento e na consciência.
Também, foram relatadas experiências de ilusão de ótica, acompanhadas da
percepção de que as imagens estivessem em movimento, ainda que de fato não
estivessem, bem como a sensação de que os sons e as imagens estivessem sincronizados
de alguma forma, de modo que foi compreendido que o movimento das imagens por vezes
acompanhasse o ritmo dos sons que estavam sendo ouvidos.
A seguir, apresentaremos algumas das imagens que foram utilizadas no âmbito da
pesquisa.
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Figura 1. Imagem psicodélica

Figura 2. Imagem psicodélica

4. Considerações finais
São notáveis os avanços e o crescimento exponencial de pesquisas científicas envolvendo
psicodélicos, bem como a busca e legitimação a respeito dos seus efeitos clínicos e
terapêuticos. Como apontam as manchetes a seguir, também se torna possível perceber
que a divulgação midiática a respeito dessas pesquisas coloca o Brasil como um país de
destaque nesse contexto: “O Brasil entra no mapa da medicina psicodélica” (CARTA
CAPITAL, 2016); “’Ciência psicodélica’ ganha espaço” (ESTADÃO, 2017);
“Ayahuasca impulsiona ciência psicodélica no Brasil” (FOLHA DE SÃO PAULO,
2018).
Seja no intuito de tratar transtornos mentais ou dependência química, por
exemplo, podemos perceber a investigação científica envolvendo psicodélicos em
crescente expansão, o que corrobora para a desconstrução gradual do tabu que envolve o
assunto, uma vez que a maior parte dessas substâncias são proibidas no Brasil.
Dessa maneira, se faz imprescindível que pesquisas com essa temática sejam cada
vez mais difundidas e investigadas no âmbito acadêmico, sendo de relevante contribuição
a perpetuação do debate em torno do assunto. Ainda, é importante destacar a contribuição
de pesquisas com essa temática no contexto do Agreste pernambucano, legitimando a
importância do processo de interiorização das universidades.
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1. Introdução
Este estudo baseou-se no convívio com bacamarteiros, inicialmente durante quarenta horas
na Oficina para Bacamarteiros realizada em julho de 2015 no Festival de Inverno de
Garanhuns, e em dois encontros de bacamarteiros realizados em Caruaru -PE e Feira de
Santas – BA no mesmo ano. A busca por informações aprofundadas sobre as atividades,
características de objetos e história pessoais deu-se por interesse pessoal do autor, mesmo
sendo uma pesquisa que seguiu a práxis de um acadêmico, foi feita a título de lazer, sem
vínculo com instituições. As pessoas que aparecem nesse estudo serão citadas com
pseudônimo, pois à época e pela característica do estudo, não houve a necessidade de solicitar
a assinatura de documento ou consentimento livre e esclarecido para citar suas histórias ou
nomes.

2. Relato do Caso
Um dos aspectos mais fascinantes de pesquisar artefatos culturais, e no caso, estudar uma
arma de fogo, especialmente bacamartes antigos, é descobrir suas histórias. Todos que
examinei ou utilizei durante a oficina, em torno de trinta, são artefatos de várias épocas,
alguns com mais de 200 anos, que pertenceram a diversas pessoas ao longo desse tempo,
alguns passados de pais para filhos, e hoje, até para filhasii! Alguns têm histórias de uso
complicados e demorados que incluem vários tipos de conflitos, desde os históricos até os de
ordem pessoaliii. Os bacamartes são considerados, atualmente objetos colecionáveisiv,
históricos ou ligados a uma influente figura histórica ou cultural – os populares respeitados
em suas comunidades têm em seus bacamartes acessórios indissociáveis de si, em que o
bacamarte é reconhecido como “o bacamarte de tal mestre”, guardando em si, a aura de seu
utilizador por diversas gerações e donos. Este é claramente o caso dos bacamartes com
história recente nas mãos de mestres, mas que certamente possuem outras histórias em seus
barris [canos] explícitos nos poucos detalhesv, mas que denunciam seus passados nunca
registrados. A partir de nossa observação para os detalhes que não eram explicados pelos
proprietários, conseguimos identificar a sua origem e valor, e descobrir no mínimo a idade
aproximada das peças.
O bacamarte é uma arma obsoleta, que segundo a classificação militar é caracterizada
como arma de antecarga - o carregamento é feito pelo cano, como se fazia nos canhões
coloniais; é arma de percussão extrínseca - a detonação que origina a ignição ocorre fora do
corpo da arma, é também arma de tiro unitário e simples, que dispara apenas uma vez para
cada carregamento. Possui com calibre médio de uma polegada, mas pode variar. O cartucho
– quantidade de pólvora que propulsiona e gera a explosão, normalmente é de 50 gramas,
vem enrolado num “pacotinho” de papel, que rasgado, depois que perde seu conteúdo para o
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cano, é usado como “bucha” para guardar a pólvora dentro do cano e ajudar na compactação
da mesma, com a “vaquetavi”. Uma carga básica de pólvora corresponde a duas vezes o
conteúdo de um cartucho de “espingarda calibre 12”, mas os bacamarteiros podem “carregar
o tiro” com o dobro ou o triplo da pólvoravii.
O bacamarte é sabido como arma poderosa e mede-se a reputação tanto do bacamarte
quanto de seu utilizador pela potência do estampido que se consegue. O “teatro” ou evoluções
feitas pelo bacamarteiro para segurar o bacamarte após o tiro conta também como “esparro”
e faz parte do show. Após o tiro, o bacamarteiro sopra pelo “ouvido viii” do bacamarte, para
livrar o canal de obstruções pela escória da pólvora queimada. Um bacamarteiro nunca apoia
ao ombro seu mosquete como se estivesse em posição de mira, primeiro porque essa ação
deslocaria o membro com a força de reação ao tiro, depois essa empunhadura não se admite
porque o bacamarte é considerado um brinquedo, mesmo pelos populares, não uma arma!
Segurar o bacamarte como se fizesse mira é totalmente proibido!
Os folgazões sem utilizar nunca, um projetil, fazem a saudação de Santo Antônio,
São João e São Pedro e rememoram os feitos dos heróis da Tríplice Aliança, de onde aliás
vem a origem dos bacamarteiros, nossos antepassados os valentes sertanejos da Cia. de
Caçadores a Pé, precursores da infantaria. Enquanto o bacamarteiro carrega seu brinquedo,
é terminantemente proibido ingerir bebida alcoólica, fumar, direcionar o tiro para pessoa ou
animal, deve aguardar a autorização do Chefeix para disparar, e o descumprimento de
qualquer norma ou desobediência ao chefe pode acarretar desde uma repreensão, suspensão
ou banimento do grupo a que pertence. A expulsão é vista como desonra, e uma vez expulso,
não será aceito em nenhum outro grupo. O Chefe é legítimo e geralmente faz a guarda dos
bacamartes utilizados pelos bacamarteiros que perderam, não possuem ou tem o seu
brinquedo inoperante.
O fabrico do bacamarte europeu remonta idos do século XVI, quando com mínimos
recursos os artesãos do ferro conseguiam a façanha de sua constituição, atribui-se a sua
“invenção” aos alemães, exímios metalúrgicos, mas há a controvérsia que diz, serem os
holandeses, o exército mais tecnológico à época e o mais poderoso, a nação mais provável
de ter forjado a peça. Não obstante, já em 1304 os árabes usavam um engenho semelhante
para lançar projetis.
Na escola as crianças estão mais familiarizadas em ver o bacamarte, nas imagens de
bandeirantes. Hoje pode-se fabricar artesanalmente e de modo relativamente fácil, réplicas
daqueles primeiros mosquetes, com a tecnologia acessível e matéria prima abundante,
adicionando ao seu fabrico mais segurança e rapidez.x
O bacamarte é considerado joia familiar e todos os bacamarteiros com os quais
conversei, na tentativa de adquirir um para meu uso, contaram histórias de vendas anteriores
seguidas de arrependimento. Enquanto componente indissociável do Bacamartismo, o
bacamarte é um bem ou artefato cultural, percebemos, portanto, que o produzir das peças é
imprescindível para preservar o folguedo, o que viria atender ao direito cultural do povo em
acessar à uma prática existente até no sul do país. As armas de fogo são artefatos de
arremesso que utilizam, para expelir seus projetis, a força expansiva dos gases resultantes da
combustão da pólvora. Sem os projetis, estaremos diante apenas de um engenho mecânico no caso dos mosquetes utilizados no folguedo, um brinquedo.

3. Discussão
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Se precisarmos descrever o bacamarte, a partir das características que individualizam cada
brinquedo, passaremos pelas madeiras usadas nas diversas versões de mosquete e que variam
de região para região. Também se diferenciariam pelo mental do [cano] e pela forma de fazer
a ignição da pólvora, diferentes sistemas de encaixe de peças dentro do fecho [conjunto do
acionamento da ignição que fica oculto dentro da madeira, como o gatilho...], calibres,
comprimentos e peso. Durante a Guerra do Paraguai todos os tipos e modelos encontraram
seu lugar no campo de batalha.
Durante o recrutamento para a Guerra do Paraguai, todas as regiões do país foram
convocadas a enviar tropas, de Pernambuco especula-se que partiram mais de 2400 homens.
Números semelhantes ocorreram em outros estados do Nordeste, destacando essa região
como a que mais enviou combatentes. Os senhores de fazendas e de trabalhadores, quando
não pudessem atender ao chamado para defender a pátria, poderiam enviar escravos e
trabalhadores em seu lugar.
Após a guerra, os Nordestinos voltaram a pé do Paraguai para suas famílias, chegando
no mês de junho, já nas proximidades de suas casas, disparavam os bacamartes para saudar
os santos do mês e agradecer o retorno ileso da guerra. Trouxeram seus bacamartes, riúnas e
granadeira, e repetiram sempre no mês de junho as salvas de tiros, fundando a tradição dos
bacamarteiros. Ao longo dos anos, formaram-se grupos e para relembrar as batalhas,
vestiram-se uniformizados, do jeito que o fazem hoje, homenageando assim os combatentes.
Embora muitas marcas, origens e modelos de bacamartes estiveram em uso durante
a Guerra do Paraguai, todos tinham algumas semelhanças. A maioria era liso e sem detalhe,
usavam ignição ou por espoleta ou por pederneira, variavam entre os calibres .69 a calibre
.80 com [abre um buraco do tamanho de uma bola de futebol! ]. A pólvora era distribuída
num cartucho de papel como ainda hoje, e o projetil deveria ser uma bola de chumbo, mas
usava-se de tudo quando faltava, mesmo pedras, pedações de osso, pedaços de talheres,
botões, etc..
O Bacamartismo, como patrimônio cultural material e imaterial do povo nordestino,
do Exército e da Nação Brasileira e como diz Seu Olímpio Neto, estudioso do bacamartismo:
tem sua essência no taciturno homem dos altiplanos dos sertões, ao utilizarem as bocas dos
mosquetões para gritar, repetem a usança dos extrovertidos guerreiros. Os bacamarteiros
congregam-se com o povo e com os deuses sob a poderosa influência que a vida militar induz.
Desde os guerreiros dos Charcos que nos fizeram herdeiros da tradição, que as forças
sugestivas das deflagrações fumacentas se realizam pelo poder da pólvora negra e sem a
qual o folguedo desaparece!
Um dos fenômenos observados por todos os bacamarteiros como um transe, se faz
pelas explosões sucessivas, que em muitos festejos varam a noite. Eles simplesmente narram
ausência de cansaço e mesmo um frenesi que só é contido pelo Chefe, a partir dos silvos de
um apito, entendidos por todos como os comandos. Em livros que falam de guerra, também
existe menção a esse transe durante as batalhas. A maioria dos antigos bacamarteiros
apresentam inclusive perda severa da audição. O cuidado com esse efeito já se observa nos
mais jovens praticantes, na utilização de protetores auriculares.
Durante as surriadas do folguedo, o Bacamarteiro vê o meio de extravasar também
pelo pantimxi, ao segurar o coice do bacamarte, as pressões psicológicas, como fazem os
foliões nos carnavais pelo mundo, mas não há como, pela pressão dos companheiros e
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fiscalização dos líderes, o bacamarteiro comportar-se mal, mesmo fora das apresentações. Há
uma rigidez herdada dos tempos em que eram militares, os antepassados.
4. Conclusão
Durante as várias décadas se tentou definir o patrimônio e os artefatos culturais ligados a ele,
por vezes ainda denominado folclore os folguedos são da maior importância tanto para a
cultura quanto para os aspectos psicossociais de um povo, temos verificado uma importante
mutação nos conceitos de patrimônio para incluir não apenas as obras-primas, mas também
os mestres e grupos, donatários do saber fazer, das práticas e técnicas determinantes das
manifestações. O modelo folclorista anterior apoiava-se a acadêmicos e instituições para
documentar e preservar um conjunto de tradições em vias de extinção.
O modelo mais recente visa manter uma tradição viva, que pode estar em perigo,
apoiando-se na manutenção das condições necessárias à reprodução cultural, e isso traz-nos
uma esperança. De modo que significa valorizar os “detentores” e os “transmissores” das
tradições, bem como o seu modo de vida e meio envolvente. Tal como o patrimônio material,
o patrimônio imaterial é cultura; tal como o patrimônio natural, também se encontra vivo. A
tarefa consiste, pois, em sustentar a totalidade do sistema como uma entidade viva e não
apenas em recolher “artefatos intangíveis”.
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Esse é um relato de caso “não clínico”.
Na cidade de Angelim, está no estado de embrião, o primeiro grupo feminino de bacamarteiros. O patriarca
da família só teve filhas, e falecido deixou de herança vários bacamartes. Tanto sua esposa como filhas estão
coordenando a formação do primeiro grupo nessa atividade, que historicamente só foi praticada por homens.
iii
Apesar de para compor um grupo de bacamarteiros seja exigida rígida conduta moral, houve casos de
componentes que em alguma situação utilizaram o bacamarte como arma de defesa.
iv
Um bacamarte fabricado contemporaneamente pode ser adquirido por R$3000. É uma peça artesanal e de
valor artístico. Bacamartes mais antigos, se bem avaliados podem valer até R$100.000.
v
Esses detalhes que nos levaram ao aprofundamento sobre a história de alguns mosquetes, mais adiante
falaremos sobre isso.
vi
Deve ser uma corruptela de vareta, um bastão com meio centímetro de espessura, com o comprimento maior
que o cano, guardado num compartimento ao longo e abaixo do cano.
vii
Durante a oficina, o autor disparou com o triplo da carga – 150g – e o bacamarte foi projetado a cinco metros
de onde estava, fugindo de suas mãos como um foguete, mesmo tendo direcionado o tiro para baixo, para que
o peso do bacamarte – em torno de 15Kg – ajudasse no “coice”. É uma vergonha para o bacamarteiro deixar
que o bacamarte escape pelas mãos, e no caso, o incauto, serve de riso para o grupo por muito tempo. Entretanto
como foi com o triplo da carga – “coisa para macho”, segundo o grupo, e também pela gentileza com o autor,
não houve chacota, só o comentário e até congratulações pela coragem do disparo, tentado por poucos, mesmo
bacamarteiros experientes.
viii
É o lugar onde posiciona-se a espoleta que faz a ignição da pólvora.
ix
Também pode ser denominado Sargento ou Capitão.
x
O autor pleiteia junto ao EEBB a autorização para fabrico e restauro de bacamartes, na esperança de dar
suporte aos bacamarteiros inativos de Garanhuns, e desse modo reativar os grupos na cidade.
ii
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Palavra nordestina para referir-se a pantomima.
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1. Introdução
O câncer gástrico é a mais contínua neoplasia maligna do aparelho digestivo. Foi estimado
que, para o biênio 2018-2019, 13.540 casos novos de câncer de estômago entre homens e
7.750 nas mulheres, sendo o câncer gástrico o quarto tumor maligno mais frequente no sexo
masculino e sexto na população feminina, aumentando em ambos os gêneros, a partir de 3540 anos. (INCA, 2018)
As proteínas ADAM (A Disintegrin And Metalloproteinase) constituem,
normalmente, uma família de proteínas integrais da membrana plasmática das células. A
superexpressão do gene ADAM10, pode resultar em perturbação da função do complexo
protéico de caderina, o que pode causar adesão celular fraca e conferir propriedades invasivas
ao tumor. (YANG et al, 2006) Além disso, a adesão celular reduzida está associada à perda
da inibição de contato, permitindo assim falha na sinalização do controle de crescimento,
desencadeando um processo metastático. Esta alteração no complexo proteico de caderina,
aumenta a atividade de invasão e expressão das características mesenquimais em células de
câncer colorretal, também podendo ocorrer em outras neoplasias do trato gastrointestinal,
como em tumores gástricos. (ZHONG, 2003)
Tendo em vista toda explicativa, no estudo foram abordadas as relações entre a
especificidade de clivagem da metaloproteinase ADAM 10 e a proliferação de células
metastáticas devido a E-caderina e Beta-catenina (subunidade do complexo proteíco de
caderina) serem componentes cruciais para a formação do complexo de adesão célula-célula,
a sua perda, devido uma superexpressão do gene ADAM10, pode resultar em perturbação da
função do complexo, que pode causar adesão celular fraca e conferir propriedades invasivas
ao tumor. (HUIPING et al., 2001)
Portanto, visto a influência da expressão da ADAM-10 para controle da MEC o
estudo da expressão desta metaloproteinse permite a descoberta de novos marcadores
biológicos, com potencial para futuros alvos terapêuticos e o aperfeiçoamento do
diagnóstico.
Esta proposta tem como objetivo analisar o perfil de expressão de ADAM-10 em
câncer gástrico, avaliando as variações imuno-histoquímicas que tendem a ser relevantes no
diagnóstico do adenocarcinoma gástrico
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2. Metodologia
2.1. Coleta do material
Trata-se de um estudo observacional, analítico e de caráter retrospectivo das amostras de
tecidos dos tumores gástricos, colhidas do arquivo do Serviço de Anatomia Patológica do
Hospital das Clínicas de Pernambuco. Foram selecionados onze pacientes com os tumores,
diagnosticados entre o período de 2013 a 2018. Todas as amostras foram fixadas em
formalina tamponada e emblocadas em parafina.
2.2. Imuno-histoquímica
Foram realizados cortes de 4 μm a partir blocos de parafina de câncer gástrico (N=17). Os
mesmos foram desparafinizados em xilol e hidratados em álcool etílico (100% e 70%). Em
seguida, foi realizada a recuperação antigênica em tampão citrato 100mM, pH 6.0 em
microondas 300 W de potência por 15 min. Após o resfriamento, as lâminas foram incubadas
em solução com metanol-H2O2 0,3% (v/v) por 30 min, a 25°C, seguida de solução de
bloqueador proteico (Boster Biological Technology) por 1 h a 25°C. Os cortes histológicos
incubados com o anticorpo primário anti-ADAM-10 diluídos em PBS (50 µg/mL) por 18 h
a 4°C. O excesso do anticorpo foi retirado com dois banhos do tampão PBS. Em seguida, os
tecidos foram incubados com o anticorpo secundário biotinilado (Boster Biological
Technology) e revelados com o substrato cromogênico Diaminobenzidina (Boster Biological
Technology). Os controles positivos foram utilizados segundo indicação do fabricante de
anticorpo.
2.3. Análise de Imagens
Para a análise morfológica foi utilizado o sistema integrado de análise de imagens Panthera
L que utiliza software Panthera e câmera monocromática altamente sensível Motic,
disponível no Laboratório de Biologia Celular e Molecular da Universidade de PernambucoCampus Garanhuns.

3. Resultados e Discussões
A abundante reação estromal/desmoplásica é um dos fatores clássicos que permeiam o
desenvolvimento do câncer gástrico, de modo que em muitos casos, o tecido desmoplásico
chega a ocupar grande parte da massa tumoral. Evidências recentes apontam para uma
conexão entre as células neoplásicas e o estroma, o qual suporta o crescimento tumoral
através de vascularização, recrutamento de células inflamatórias e ativação de fibroblastos.
(McGUIRE, et al., 2010)
Alterações no perfil de membrana também estão associadas ao processo de metástase,
pois propiciam a criação de um microambiente favorável à disseminação de células tumorais.
Isto se deve à composição da matriz extracelular (ECM). As metaloproteinases de matriz
(MMPs) são definidas como o conjunto de enzimas, com atividade proteolítica, as quais são
responsáveis pela regulação da matriz extracelular. Estas enzimas estão envolvidas tanto em
processos normais quanto naqueles de origem patológica. Nesse contexto, as MMPs,
endopeptidases dependentes de zinco capazes de degradar proteínas da ECM, são relevantes
ao permitir que as células neoplásicas escapem do local primário e intravasem o lúmen dos
vasos sanguíneos, o que consiste em eventos de migração, invasão e metástase. (ZHONG,
2016)
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A superexpressão do gene ADAM10 resulta em perda da função do complexo Ecaderina e β-catenina, componentes cruciais para adesão célula-célula, conferindo
propriedades invasivas ao tumor. Além disso, a adesão celular reduzida está associada à perda
da inibição de contato, promovendo a falha na sinalização do controle de crescimento.
Aumentando, assim, a expressão das características mesenquimais e, consequentemente, a
invasão em células de câncer de colorretal. Inversamente, a inibição de uma dessas enzimas
permite o bloqueio da capacidade de migração dessas células. (HUIPING et al., 2001).
A superexpressão de ADAM10 parece promover o crescimento do carcinoma de
células escamosas orais e do carcinoma gástrico, uma vez que a baixa regulação da sua
expressão com oligonucleótidos anti-sentido ou o tratamento com anticorpos anti-ADAM10
reduz a proliferação das células de carcinoma. Além da questão relativa à falha na
sinalização de crescimento, a desintegrina e metaloproteinase 10 (ADAM10), junto com a
ADAM 17, aumenta a atividade de invasão e expressão das características mesenquimais em
células de câncer colorretal ativadas por lipopolissacarídeos. Inversamente, a inibição de
ADAM10 ou ADAM17 bloqueia eficazmente a geração de lactato e a capacidade de
migração de células de câncer colorretal tratadas com lipopolissacarídeos. (McGUIRE, et al.,
2010)
A acertativa no parágrafo anterior corrobora para a execução das análises que foram
feitas no estudo. A análise profunda das funções da Metaloproteinase ADAM 10 em
acometimentos neoplásicos e posteriormente metastáticos.
No trabalho foram realizados testes de controle positivo para averiguar a
concentração dos anticorpos e seguindo a bula do anticorpo, foi feito o controle positivo em
tecido de câncer de cólon e o controle negativo foi testado diretamente em um corte de
estômago normal.

Figura 1. Classificação histológica do câncer de estômago evidenciada pela imunohistoquímica da enzima ADAM-10. (A) Áreas representativas de estômago
normal (B) adenocarcinoma gástrico de padrão difuso, (C) mucinoso e (D)
região tubular ou intestinal. Escala: 100 µm. Aumento: 100x.
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A metaloproteinase ADAM-10 foi expressa em exatos 5,88% dos pacientes
analisados, configurando apenas 1 paciente, de um total de 17, diagnosticado com
adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal ou tubular, com marcação citoplasmática e
intensidade de marcação +1.
Dessa forma, é necessária a realização de mais estudos para corroborar os resultados
apresentados neste estudo, chegando assim a dados mais conclusivos. Com todo o trabalho
desenvolvido, observou-se que a expressão da ADAM-10 nos tumores não foi circunstancial.
A presença da ADAM-10 no processo tumoral foi constatada de forma sucinta. Sendo assim,
muitas questões cruciais permanecem sem resposta. As funções da ADAM-10 em outros
tipos de tecidos, que não sejam os de origem (que são naturalmente expressos), incluindo as
tumorais, não são bem esclarecidas. A despeito do câncer gástrico, onde não é um sitio
natural de produção dessa galectina, não se sabe ao certo quais seriam as consequências dessa
expressão.

4. Conclusões ou Considerações Finais
De acordo com os resultados obtidos e a sua discussão, poder-se-á apresentar como principal
conclusão deste trabalho que não houve expressão de ADAM-10 em pacientes
diagnosticados com adenocarcinoma gástrico.
Tendo estas conclusões como base, seria de grande valia dar continuidade à
caracterização da expressão da ADAM-10 nestes tipos de tumores, de forma a aumentar o
conhecimento nesta área.
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica/CNPq 2018/2019.
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1. Introdução
O processo de colonização pautou-se na classificação dos povos a partir da diferença racial,
ou racialização, assim, pessoas negras foram, de tal maneira, marcadas e postas em posição
de inferioridade. Além disso, a colonização também foi responsável pela instalação e
consolidação de um modelo de sociedade patriarcalista, reservando diferentes funções e
valores a homens e mulheres. Nesse contexto, tais imposições coloniais colocam a mulher
negra em uma posição de opressão intercruzada quando essa, por ser mulher, vale menos
que qualquer homem, e que por ser preta, vale menos que qualquer branca.
Em 1851, na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio, Sojourner Truth
proferiu o emblemático discurso “Não sou eu uma mulher?” que evidencia o silenciamento
da mulher negra a qual é negada a sua própria identidade, devendo lutar não apenas contra
o patriarcalismo, mas para provar-se e ser reconhecida como mulher. Diante disso, a
presente pesquisa de Iniciação Científica propõe-se a investigar e analisar as vivências e
reivindicações de mulheres quilombolas.
A pesquisa tem como objetivo geral identificar quais as intersecções existentes entre
a ideia de dominação imposta pelo processo colonial e a invisibilidade que recaiu sobre as
mulheres quilombolas, bem como as consequências que esse encobrimento provoca na
tutela jurídica dessas mulheres. Os objetivos específicos são: analisar a construção do
feminino, a partir dos estudos sobre as intersecções entre gênero, raça e poder, e suas
implicações para as mulheres quilombolas como sujeitos sociais; compreender de que
modo se apresenta nos escritos teóricos o papel da mulher quilombola, traçando novos
caminhos de compreensão pautados pela afroperspectividade com o recorte de gênero;
desenvolver um levantamento sobre a tutela jurídica das comunidades quilombolas em
nível federal e estadual (Pernambuco) quanto à previsão normativa e políticas públicas.

2. Metodologia
O método de pesquisa a ser utilizado durante a pesquisa será o dedutivo. Quanto à
abordagem, utilizaremos a concepção de uma pesquisa qualitativa. Nesse sentido, as
informações serão analisadas pela dedução e interpretação das referências e dados oficiais
disponibilizados e identificados como relevantes para a pesquisa. Considerando os
objetivos elencados, este estudo parte de uma pesquisa bibliográfica, a partir de um estudo
exploratório e explicativo. Sendo assim, a pesquisa utiliza uma metodologia
majoritariamente analítica. Aliada a esta última está uma abordagem exploratória que
resgata a perspectiva histórica no intuito de enfrentar o desconhecimento de muitos sobre a
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cultura ancestral africana na América Latina, bem como as particularidades e relevâncias
que envolvem o papel das mulheres quilombolas.

3. Resultados e Discussão
Para compreender as vulnerabilidades, demandas e necessidades das mulheres quilombolas,
bem como seu trato no Direito e nas políticas públicas, é imprescindível que se discuta o
lugar social que elas ocupam. Para tanto parte-se do conceito de interseccionalidade
cunhado por Creenshaw, que trata do intercruzamento das opressões de raça, classe e
gênero. De acordo com Akotirene (2018, p. 50) o feminismo interseccional consiste no
esforço teórico de “pensar os aspectos raciais da discriminação de gênero, sem perder de
vista os aspectos de gênero da discriminação racial”.
Nesse contexto, o pensamento interseccional configura-se em uma ferramenta que
possibilita marcar o lugar da mulher negra, rompendo com o costume histórico de negar a
ela a sua identidade. Faz-se importante destacar, entretanto, que, em relação às mulheres
quilombolas, ainda perpassa, nessa linha de intercruzamentos, o marco da sua identidade
quilombola, o que difere suas vivências e necessidades em alguns aspectos das mulheres
negras da zona urbana, por exemplo.
A construção identitária quilombola parte de uma construção econômica, cultural,
social e política das relações que ocorrem no território, e com o território, unindo o aspecto
simbólico ao geográfico. Essa ligação entre os dois aspectos é denominada por Haesbart
(2014) de “identidade territorial”. É por estranhar o não investimento nas particularidades e
experiências de mulheres quilombolas no contexto jurídico-ambiental brasileiro que se
justifica este artigo.
A pouca visibilidade e desconhecimento da contribuição das populações
tradicionais nos estudos do Direito resulta no distanciamento de conhecimentos necessários
para compreender, de maneira íntegra e responsável, o caráter multiconstitutivo do espaço
diverso e mestiço latino-americano do qual o Brasil faz parte. Ao longo desse trabalho, se
teve a preocupação em analisar o lugar social da mulher quilombola, compreendê-la em sua
racialidade, gênero e identidade ancestral, pois, marcar a diferença, nesse caso, não mais
significa estagnar e limitar a mulher quilombola a seu lugar de outredade, mas sim, para
que sejam pensadas estratégias e políticas que permitam o agenciamento dessas mulheres,
isso porque, “se não se nomeia uma realidade, se quer serão pensadas melhorias para uma
realidade que é invisível” (CARNEIRO, 2011, p. 99).
De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social, em 2014, 72% das
124.355 famílias cadastradas no CadÚnico estão em situação de extrema pobreza, enquanto
a média nacional é 8,5%. Além disso, aponta-se que 35% das mulheres quilombolas são
analfabetas e, muitas vezes, não possuem documentos que as impedem de gozar dos
benefícios da cidadania plena. O Mapa da Violência de 2015 demonstram que houve um
aumento de 54,2% no total de assassinatos de mulheres negras, saltando de 1.864, em 2003,
para 2.875, em 2013. Em contraposição, houve recuo de 9,8% nos crimes envolvendo
mulheres brancas, que caiu de 1.747 para 1.576 entre os anos.
Em relação à violência contra as mulheres quilombolas no âmbito intrafamiliar, não
se tem dados estatísticos, pois as Delegacias de Mulheres não registram se a mulher é
quilombola. O IBGE também não possui dados referentes às comunidades quilombolas,
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pois só existe o quesito cor/raça branca, preta, parda e amarela nos formulários de
identificação dos respondentes. As mulheres quilombolas possuem uma espécie de
cidadania subalternizada. Os dados acima elencados apenas evidenciam a falta de
assistência às Comunidades Quilombolas e a intensidade das opressões sofridas por
mulheres quilombolas, negadas em sua própria identidade.

4. Considerações Finais
O presente trabalho propôs-se a debater o lugar social da mulher quilombola. Para tanto, foi
utilizado o conceito de interseccionalidade, pois, a partir dele é possível enxergar a avenida
identitária onde convergem os pontos de opressões intercruzadas que mulheres quilombolas
estão situadas. Entretanto, por tratarmos nesse trabalho de mulheres quilombolas, surge a
necessidade de se falar sobre a identidade quilombola, a identificação ancestral que povos
tradicionais têm com suas terras, em uma relação de pertencimento e significação cultural
do espaço geográfico. O esforço presente nessa proposta em delimitar a identidade – e logo,
a posição social – da mulher quilombola, justifica-se, além da importância de desencobrir
realidades, vivências e vozes historicamente silenciadas, a necessidade de se pensar uma
produção legislativa e criação de políticas públicas que sejam capazes de atender às
demandas reais de mulheres quilombolas.
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1. Introdução
Atualmente, o que tem se presenciado na sociedade em que vivemos é uma onda de
desigualdades, estas advindas de fatores relacionados há um longo processo históricosocial. É importante frisar que essa problemática não é contemporânea, mas que traça
um caminho desde os tempos remotos. Sobre desigualdade, um aspecto que merece
reflexões é a representação de gênero e, mais especificamente, os papéis sociais os quais
são direcionados para homens e para mulheres. Nota-se em diversos âmbitos sociais que
as mulheres são marginalizadas, devido a uma visão estereotipada que a sociedade
patriarcal disseminou e que perdura até os dias de hoje.
Sabe-se que um dos papéis sociais da escola é preparar o sujeito para a vida na
sociedade, ou seja, torná-lo cidadão. Nesse sentido, o livro didático (LD) mostra-se
como um protagonista desse processo, pois apresenta uma dimensão ideológica, assim
sendo considerado um subsídio para a construção de identidades no contexto escolar.
Dessa forma, a abordagem equivocada de alguns conceitos básicos para a construção da
cidadania pode acarretar a formação de visões preconceituosas e, consequentemente,
gerar uma representação desigual entre os grupos e, em casos mais extremos, até mesmo
a violência.
Considerando que a visão de mundo de um sujeito é construída através do
discurso, nesta pesquisa, consideramos a linguagem visual, especificamente as
ilustrações, que são instrumentos de significação e representação da realidade. Nessa
perspectiva, Sousa (2014, p. 85 apud LÊDO, 2017, p. 147) defende que “as ilustrações
presentes no LD se constituem como formas de representação e interpretação do mundo
e são capazes de exteriorizar concepções, ideias e valores preconizados por pessoas que
contribuem para a produção e transmissão de cultura e ideologias”.
Dessa forma, observa-se uma estreita relação entre representação social e LD,
pois este último é visto como (re)produtor de discursos ideológicos altamente
legitimados. Dito isto, a presente proposta tem como objetivo analisar as ilustrações
presentes no livro didático de língua portuguesa (LDLP) do ensino médio, a fim de
refletir sobre a representação de gênero social apresentada nos discursos veiculados
nesse suporte. E, diante disso, buscar propor uma discussão sobre a possível visão e/ou
conceito de gênero que os autores(as) apresentam na sua obra, ou seja, se o LD
analisado reproduz modelos hegemônicos de representação.
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A análise das ilustrações selecionadas foi realizada com base nos pressupostos
teóricos da Gramática do Design Visual (GDV) de Kress e van Leeuween (2006 apud
LOVATO, 2010). Nessa teoria, o texto visual é analisado na perspectiva de três
metafunções: representacional, interacional e composicional. Estas são baseadas nas
ideias propostas por Halliday (2004 apud LOVATO, 2010), que na sua Gramática
Sistêmico-Funcional (GSF) têm outras nomeações: ideacional, interpessoal e textual,
respectivamente. A teoria em questão funciona como uma gramática voltada para textos
visuais.

2. Metodologia
Seguindo alguns critérios, foi escolhida em um primeiro momento para objeto de estudo
uma coleção de LDLP (2018-2020), dos autores William Cereja, Carolina Dias Vianna
e Christiane Damien. Os critérios para o recolhimento dos livros foram os seguintes: (a)
ter sido aprovado pelo PNLD; (b) ser destinado ao ensino médio; (c) pertencer uma das
coleções mais distribuídas e/ou pertencer a um dos autores que mais circulam nas
escolas da rede pública de ensino.
Em um segundo momento, após uma sondagem nos três volumes que compõem
a coleção, foi-se verificada a distribuição das ilustrações no decorrer das seções
apresentadas, visto o aspecto qualitativo da pesquisa. Então, valendo-se disso e com o
intuito de aprofundar melhor a análise foi definido para objeto de estudo o volume 1.
Ademais, dentre as três seções encontradas neste livro foi escolhida a que se destina ao
ensino de produção de texto, considerando que nesta seção é mais frequente que a
ilustração venha acompanhada de um texto verbal. Vale salientar, também, que este
livro apresenta 12 capítulos e cada um aborda uma produção de texto diferente.
Na sequência, foi realizada uma pesquisa de caráter quantitativo na seção
escolhida para as primeiras análises, com o objetivo de verificar a frequência de
aparição da figura do homem e da mulher. Em seguida, foram escolhidas dez ilustrações
do tipo fotografia, estas, necessariamente associadas a alguma profissão/papel social e
voltadas para algum estereótipo/preconceito de gênero construído socialmente.
O corpus foi analisado com base em alguns pressupostos da teoria de leitura de
imagens de Kress e van Leeuween (2006 apud LOVATO, 2010). Das três metafunções
abordadas nessa teoria, foi-se levada em conta como as principais para se realizar as
análises a metafunção representacional, devido aos seus conceitos de transitividade e
não-transitividade e a metafunção composicional, que diz respeito à organização dos
elementos no espaço do texto visual, ou seja, o valor da informação. Dito isto, nota-se
que esses pressupostos são os que mais podem ser associados à representação de gênero
social nas ilustrações. Valeu-se, ainda, da subcategoria modalidade da metafunção
interacional para a delimitação do tipo de ilustração analisada.

3. Resultados e Discussão
Após uma contagem das ilustrações associadas a representação de gênero, que é
compreendida neste trabalho como uma categoria que possibilita a inclusão da
dimensão social (e não só biológica) na constituição do corpo sexuado (LOURO, 2014),
foram contabilizadas um total de 45, valendo-se, pois, que deste, 33 são do tipo
fotografia. Nessa perspectiva, em termos percentuais, aproximadamente 46,5% das
fotografias representam somente homens, enquanto apenas 36,5% desse total
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representam em particular a figura feminina. O percentual restante, 18%, apresenta
numa mesma ilustração a figura de ambos os gêneros. Dessa forma, percebe-se que a
hipótese estipulada inicialmente neste trabalho foi confirmada, ou seja, que o LDLP
ainda é um veículo que privilegia o gênero masculino. Dito isto, na sequência temos
uma amostra de como se procedeu as análises das ilustrações:
Tabela 1. Análise das ilustrações a partir dos pressupostos da GDV
Ilustração

1.

Análise

Somente homem (p. 31)

2.

Ambos (p. 61)

A imagem apresenta dois homens maquiados,
atuando numa peça de teatro. O que se enquadra
no primeiro plano está desfocado, enquanto o que
se enquadra no segundo plano da imagem está
focado. A imagem apresenta uma estrutura
narrativa, tendo como Vetor o olhar do
participante do segundo plano, que é classificado
como Reator e o homem que está no primeiro
plano classificado como Fenômeno, pois o olhar
do Reator se direciona para ele. Diante disso, o
processo de transitividade dessa ilustração é
classificado como relacional transacional, pois é
possível identificar o Fenômeno. Em relação ao
valor da informação exposta na fotografia, podese dizer que o Fenômeno é a informação dada,
pois se localiza no lado esquerdo, já o Reator é a
informação nova, pois está no lado direito da
imagem.
A imagem apresenta um homem e uma mulher,
ambos interpretando uma cena num palco de
teatro. O cenário retratado na ilustração é escuro,
sendo que os participantes retratados estão nítidos
e focados. A imagem apresenta uma estrutura
narrativa, ou seja, existe uma ação sendo
praticada. Neste caso, o homem é quem pratica a
ação sobre a mulher, deste modo ele é
classificado como Ator, enquanto a mulher é
denominada de Meta, pois recebe a ação
executada. Dessa forma, o processo de
transitividade dessa imagem é denominado de
transacional, pois apresenta um Ator e um Meta.
Em relação ao valor da informação da ilustração,
a mulher é classificada como a informação dada,
pois se enquadra no lado esquerdo da fotografia,
já o homem é denominado como a informação
nova por se enquadrar no lado direito.

Fonte: elaborada pelos autores

As ilustrações número 1 e 2 apresentam pessoas interpretando cenas teatrais, em
que no primeiro caso, temos dois homens, ambos com uma característica atribuída ao
gênero feminino que é a maquiagem e, no segundo caso, temos um casal no qual
representa um homem realizando uma ação sobre uma mulher. Em vista disso, verificase a predominância da figura do homem neste espaço artístico, ou seja, de quatro
pessoas representadas apenas uma é mulher.
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4. Considerações Finais
Esta pesquisa se propôs, como objetivo principal, investigar as representações de gênero
social nas ilustrações do LDLP, partindo da hipótese de que os modelos hegemônicos
iriam suplantar as demais representações, aqui enfatizando o gênero masculino e
feminino. A análise do corpus foi baseada na teoria de leitura de imagens proposta por
Kress e van Leeuween (2006), considerando a metafunção interacional para delimitação
do tipo de ilustração escolhida para estudo, neste caso a fotografia e, as outras
metafunções, representacional e composicional, para discutir acerca da importância
dada a representação presente no texto visual, seja ela da figura do homem ou da
mulher. Vale destacar, que os pressupostos da GDV de Kress e van Leeuween (2006)
foram investigados a partir do trabalho de Lovato (2010), valendo-se, pois, que a obra
original dos autores está escrita na língua inglesa e não tem uma tradução completa, até
o momento, para o português.
À vista desses aspectos, e valendo-se de pesquisas já realizadas nessa mesma
perspectiva, nota-se que em termos quantitativos a representação masculina continua se
sobressaindo em relação a representação feminina. Ademais, as poucas vezes que a
mulher foi representada, de acordo com a teoria aqui proposta, estava apenas com
caráter contemplativo, assim não oferecendo muitos subsídios para uma interpretação
formal da ilustração, deste modo fazendo-se necessário recorrer ao texto associado à
imagem, para então conseguir identificar o papel social atribuído a ela naquele contexto
o qual estava inserida no LD. Sendo assim, verifica-se que a representação social do
gênero feminino ainda é pautada nos estereótipos construídos pelos pensamentos
essencialistas, através dos quais a mulher é relacionada à profissão da docência e,
também, que exerce menos funções que o homem.
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1. Introdução
O trabalho em questão, desenvolvido de acordo o Edital Multicampi, 2018/2019, sob a
orientação da professora Tatiana Bertulino, teve a intenção de verificar a relação da memória
com o hábito de jogar, e mais especificamente a memória de trabalho entre universitários
jogadores e não jogadores de jogos eletrônicos. Baseado na premissa de que “A prática de
jogos, por sua vez, contribui para o desenvolvimento, conservação e recuperação de
processos cognitivos [...]” (NUNES; OLIVEIRA, 2010, p. 60). Dessa forma, o presente
estudo foca no enlace entre a memória e os jogos, partindo da ideia inicialmente de que jogos
contribuem para a cognição, e mais especificamente, para a memória.
De início, é válido observar que memória e aprendizagem são palavras que costumam
andar juntas, no entanto, é importante compreender que “Memória é a aquisição, a formação,
a conservação e a evocação de informações. ” (IZQUIERDO, 2002, p.9). Nesse sentido, a
aquisição pode ser nomeada de aprendizagem, pois, parafraseando Ivan Izquierdo, só se pode
gravar aquilo que foi aprendido, bem como, só se pode recordar/ evocar aquilo que também
já foi experimentado e vivido.
Haja vista que, a memória é fundamental para um bom rendimento, e que o
processamento mental é importante para relacionar teorias e práticas e que os estudantes
universitários vivem nesta realidade de aquisições e evocações de informações, tornou-se
interessante a hipótese de que os jogos podem vir a ser uma contribuição positiva para a
memória de trabalho e a de curto prazo. Já que, segundo Nunes e Oliveira (2010, p. 62) “uma
atividade motivadora e prazerosa contribui para o funcionamento dos processos mentais
básicos, como a memória, que garante o armazenamento da informação via sinapses”.
Ademais, “a importância dos jogos pode ser vista por meio da abordagem da
Neuropsicologia, que afirma que sentir prazer em algo aumenta a autoconfiança e a
criatividade, diminui a ansiedade e a impulsividade. “ (NUNES E OLIVEIRA, 2002, p. 62)
Assim, a presente pesquisa, pretendeu-se aqui observar como tem se dado
especialmente o uso dos jogos digitais e quais tem sido suas reverberações, já que envolve
algumas outras questões, como por exemplo: o tempo de uso e o tipo de jogo. Dessa forma,
trata-se aqui o questionamento: jogar é uma boa estratégia para a memória ou apenas uma
atividade para passar o tempo?

2. Metodologia
Participaram da presente pesquisa 24 alunos da Universidade de Pernambuco- Campus
Garanhuns, todos os estudantes contribuíram de maneira voluntária para a aplicação da
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bateria de avaliação, bem como, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). A aplicação pôde ser feita tanto de maneira individual como grupal, já que que o
instrumento utilizado tem a flexibilidade para isto. Dessa forma, contou-se com a
disponibilidade dos mesmos. Assim, antes da aplicação da Bateria de Avaliação, os
estudantes responderam algumas perguntas de identificação, dentre elas estava a de que se o
mesmo fazia uso de jogos digitais ou não, a qual temos aqui como base fundamental. Haja
vista, que após as aplicações os resultados foram divididos em dois grupos, sendo o grupo 1
o dos jogadores e o grupo 2 os dos não jogadores, os quais fazem parte de cada grupo 12
estudantes, para que logo após fosse feito as comparações e articulações necessárias. Para
este estudo, foi utilizado a Bateria de Avaliação de Memória do Trabalho (BAMT), como
método de verificação, já que, esta, através de suas atividades busca avaliar categorias da
memória de trabalho.

3. Resultados e Discussão
Tendo visto a importância da memória, principalmente no meio acadêmico, foi aplicado nos
estudantes a bateria de avaliação já supracitada, e após a análise dos dados, por estatística
descritiva, pôde-se verificar alguns pontos interessantes, como os de que: a média de
armazenamento de números foi maior que a de palavras, para ambos os grupos (jogadores e
não jogadores), logo, observamos aqui uma facilidade maior dos estudantes para o
armazenamento de dados numéricos do que para com palavras.
Outrossim, ainda sobre este aspecto, analisa-se que em relação ao armazenamento B
(modalidade verbal) a média do desempenho dos não jogadores (3,50) se sobressai ainda que
por pouco em relação aos jogadores (3,25) sendo quase que equivalentes.
Já no armazenamento A (modalidade numérica) observou-se que a média dos não
jogadores supera a dos jogadores. Sendo os seguintes resultados: 3,66 para os jogadores e
4,25 para os não jogadores. Considerando que completar os 9 níveis da atividade é alcançar
desempenho de 100% para atividade de armazenamento, observa-se que ambos os grupos
ficam próximo à 50% da atividade, com destaque para o grupo 2 (não jogadores) que obteve
aproximadamente 47%. Pode-se ressaltar aqui ainda, para uma única participante que
apresentou um desempenho de 100% na atividade de armazenamento da modalidade
numérica, sendo ela do grupo 2.
Ademais, é válido salientar ainda, um outro ponto interessante nas atividades de
armazenamento, pois pôde-se observar que alguns participantes nesta categoria conseguiram
memorizar apenas as primeiras e últimas palavras/ números, deixando as tabelas/listas de
respostas preenchidas somente na parte do início e do fim das mesmas, onde as palavras
intermediárias (do meio) não foram transcritas.
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Gráfico 1: Média de velocidades e armazenamento entre os grupos e nas diferentes modalidades

Outro ponto observado, é de que as médias da categoria de velocidade de
processamento de palavras deram iguais para ambos os grupos, inferindo-se aqui que tanto
os não jogadores como os jogadores obtiveram um desempenho equivalente para essa
atividade (ver gráfico). Já em relação à velocidade de processamento na modalidade
numérica, as médias se diferenciam por pouco, sendo os resultados 2,50 e 2,75
respectivamente, para os grupos 1 e 2.
Por fim, sobre a coordenação de operações, apenas 2 participantes, sendo eles
jogadores, conseguiram realizar a atividade proposta e transcrever corretamente o que lhes
tinham sido pedidos, acertando assim, todos os itens da atividade de coordenação do
“Alcance de computação” (ALCOOM), da modalidade numérica, o que traz aqui uma
reflexão importante sobre a possível relação do uso de jogos e a capacidade de coordenação
entre a velocidade de processamento e a capacidade de armazenamento dos mesmos.
Resultado este que indica de certa forma que pode haver sim a influência dos jogos sobre a
capacidade de memorizar, mesmo sendo apresentado dois estímulos ao mesmo tempo, o que
pode se relacionar a alguns jogos que usam da mesma estratégia para a realização de
atividades durante o jogo, no qual a concentração e a agilidade mental são algo importante
para a ação a ser executada.

4. Considerações Finais
Conclui-se assim, uma inversão aos resultados esperados no geral, haja vista ao melhor
desempenho de estudantes não jogadores em relação aos estudantes que fazem uso de jogos.
No entanto, revelou observações importantes, como a de que a capacidade de memorização
para dados numéricos parece ser mais fácil do que para com palavras, podendo ser um ponto
importante para estudos futuros, principalmente sobre a influência que isto tem na vida
acadêmica, em especial aos acadêmicos das áreas de humanas/ saúde, como o grande público
desta pesquisa.
Assim também, a presente pesquisa indica de alguma forma a importância dos jogos,
visto que os únicos jogadores que conseguiram realizar a atividade de coordenação entre
velocidade e armazenamento foram do grupo de jogadores.
Desse modo, acredita-se na importância do desenvolvimento do tema para melhor
compreensão, bem como o desenvolvimento e estudos de estratégias para uma melhor
memorização, haja vista a grande carga que esta tem na vida do público em geral. Já que,
como diria Noberto Bobbio, somos aquilo que recordamos, e a memória é o que nos faz
únicos; singulares.
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1. Introdução
O presente resumo, inserido nos projetos de pesquisa (In)tolerância e violência: reflexões a
partir do conceito de Amor Mundi em Hannah Arendt; (UPE) e pesquisa e Produção do
Conhecimento sobre Gênero e Direito no Brasil, desdobrado do projeto de iniciação
científica aprovado no edital IC UPE PFA 2019 da Universidade de Pernambuco, tem como
objetivo analisar os aspectos antidemocráticos no contexto brasileiro, a partir da construção
de uma metáfora com o filme ‘Ensaio sobre a Cegueira’. Para isso, é preciso discutir as
mentiras políticas modernas e compreender que a narrativa é a forma de resistir aos
aspectos totalitários, sendo esses os objetivos específicos. As questões que suscitaram o
início da pesquisa foram: as injustiças sofridas por determinados grupos sociais e a
consecutiva exclusão deles do espaço público como uma configuração de aspectos
antidemocráticos.
2. Metodologia
A metodologia utilizada foi, quanto ao método de abordagem, indutiva. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa. Também, se fez uso do método de pesquisa bibliográfica.
3. Resultados e discussão
É a partir do filme ‘Ensaio sobre a Cegueira’ (2008) que Fernando Meirelles faz uma crítica
social às relações humanas. O enredo do filme traz mais que uma situação de epidemia
contagiosa, possibilita a reflexão sobre: os aspectos totalitários em uma sociedade e as
mentiras políticas modernas combinadas com a construção da imagem como fatores
subversivos dos fatos.
A narrativa é composta por pessoas que são acometidas por uma epidemia que
provoca a perda da visão. Aos poucos, a epidemia se alastra pela cidade inteira. As pessoas
são confinadas e se tornam dependentes do governo para prover alimentos e utensílios
necessários para a sobrevivência.
O paradigma central que ativa a reflexão se dá com o encontro de sujeitos. De um
lado está o governo, o responsável por prover a subsistência de parcela da população que se
encontra em estado de cegueira. De outro lado está a população que se encontra com a
doença, submissa ao governo e sem senso crítico, sendo capaz de aceitar as migalhas
oferecidas que não constituíam o básico para se viver.
Em um dado momento, no filme, a parcela da população confinada recebe ordens,
pelas autoridades, de formar uma fileira entre as pessoas, com o objetivo de manter o
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controle sobre esses indivíduos. Contudo, um indivíduo saiu dessa fileira e foi atingido por
um tiro, disparado pelas autoridades responsáveis, se instaurava, assim, o começo do terror.
O governo e a população, acometida pela epidemia, são a representação de um
governo totalitário. Aquele que atira em um cidadão ‘doente’ é a configuração do controle
do Estado e a capacidade deste de aniquilar pessoas que são, em sua ótica, dispensáveis,
isto é, os miseráveis. O cidadão, acometido pelo tiro, representa parcela da população que é
morta diariamente no mundo, por não possuir nenhum valor para o governo, e que não
consegue perceber que essa dominação é característica de um governo com aspectos
totalitários, que mascara suas ações através de mentiras políticas modernas, objetivando a
cegueira, pela população, a tais atos de injustiças.
Sem sentimento de culpa, as autoridades apenas reproduziam e banalizavam o mal,
baseando-se em uma ordem de controle que deveria ser cumprida. As pessoas, com o
tempo, naturalizaram as mortes de seus colegas. De um lado, estavam as autoridades
cumprindo ordens de seus superiores para manter o controle da população. Por outro, a
população que só se preocupava se a comida seria suficiente para todos que ali estavam,
mas sabendo que a morte chegaria, seja causada pelas autoridades ou pela fome, o que fazia
desaparecer a esperança que ainda existia de humano.
Quais seriam, então, as críticas das relações humanas tiradas dessa experiência? O
modo como os aspectos totalitários são instaurados, que fazem a população ‘cegar’ quanto
aos seus efeitos, ocasionados por uma mentira política moderna que distorce a verdade dos
fatos. A experiência de injustiça, sofrida no filme em questão, é reproduzida historicamente
de modo singelo e totalitário, que faz com que nós, seres governados, não consigamos
perceber que, todos os dias, alguns de nós são mortos por não cumprirmos as ordens do
Governo. Os principais alvos dessa experiencia de injustiça encontram-se delimitados em
grupos vulneráveis que constituem, em sua maioria: negros, mulheres, LGBTQI+ e a classe
baixa.
Arendt (2015) observa que o poder é um instrumento de dominação e que sua
essência é a possibilidade de comandar os outros conforme a escolha de um indivíduo.
Assim, nessa perspectiva, não há maior poder do que aquele emergente do cano de uma
arma. Logo, observa-se que, no filme em questão, a arma simboliza a dominação existente
do governo para com a população que adquiriu a epidemia
Também, a autora considera que seria difícil dizer a diferença da ordem de poder
dada por um policial e por um pistoleiro. Até que ponto a ordem emanada através de armas,
pelas autoridades, no filme em questão, se diferencia da ordem emanada, também pelo uso
de armas, de um dos enfermos, em um dado momento no filme, que se apossa dos
alimentos pedindo para que as mulheres, também enfermas e necessitando de alimentos,
tenham relações sexuais em troca dos mantimentos?
Essa crítica, feita por Arendt, à difícil diferenciação da ordem de poder dada por um
policial e por um pistoleiro, pode ser constatada se levado em consideração que, no Brasil,
segundo Orlando Zaccone, em seu livro Indignos da vida: a desconstrução do poder
punitivo (2015), há 42% a mais de mortes por ações policiais do que todos os países com
pena de morte no mundo.
O ápice do autoritarismo se dá quando o governo faz o uso do terror. Nesse tipo de
governo, deve-se acabar com toda ameaça e o informante é onipresente, ou seja, qualquer
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pessoa com que se tenha contato.
No longa-metragem, a forma de governo utilizada foi o uso do terror, seja na
relação Estado-enfermos, seja na relação entre os enfermos. Isto porque o Estado aniquilou
alguns deles, mas também eles se aniquilaram entre si. Esse último acontecimento se deu
graças à insegurança e desconfiança existente entre os participantes do grupo, ocasionadas
pelo frequente medo de uma possível ameaça.
Por outro lado, o Estado criou propagandas visando o compreendimento das pessoas
confinadas de que o mal o qual elas estavam se submetendo era necessário para que as
mesmas não contagiassem a população que permanecia ‘saudável’. Arendt (2015), entende
esses fatores como mentiras políticas modernas e considera que elas foram sempre
consideradas instrumentos precisos para legitimar a conduta do homem de estado e do
político.
O assalto do poder pode extinguir a verdade de fato. Essa verdade pode ser extinta
do mundo não só por algum tempo, mas, virtualmente para sempre. Se perdidos, nenhum
esforço racional poderá fazê-los voltar. A mentira desempenha um papel de domínio sobre
a verdade. A mentira organizada é uma arma apropriada contra a verdade.
As pessoas ‘saudáveis’ do longa-metragem não sabiam do que acontecia no
confinamento das pessoas acometidas pela epidemia. O governo lançava mentiras políticas
para a população, distorcia os fatos e a verdade foi extinta do mundo para sempre, graças ao
jogo midiático feito pelo governo.
Mas qual seria, então, a forma de resistir ao totalitarismo? Hannah Arendt e Gilles
Delleuze convergem, nesse ponto, defendendo que a forma de resistir ao totalitarismo se dá
por meio da narração, ou seja, através do exercício da escrita. A atividade de narrar seria
não só uma forma de compreender a política, mas de exercer um ato político.
Para Arendt (2010), a função da narrativa é que, através da arte e dos relatos, as
ações humanas sejam conhecidas. Dessa forma, nessa ótica, os indivíduos acometidos pela
epidemia no longa-metragem exerceram um ato político através de relatos e arte.
A obra de arte possui um caráter durável, capaz de permanecer na memória, sendo o
último produto da atividade humana. A arte abre espaços para diferentes modos de viver,
que não possuem como resultado a infelicidade e o consumismo. A obra de arte é capaz de
trazer, para o indivíduo, uma esperança no humano, amenizando as injustiças sociais
sofridas.
As ideias de Arendt e Delleuze convergem à medida que propõem a fuga da relação
produção-consumo pela narração, pela memória, pela obra de arte. Essa fuga através da
narração é temida pelo totalitarismo, já que, para que haja esse processo de libertação é
necessário que o ser humano obtenha criticidade, personalidade e espontaneidade para
expressar suas ideias.
Esse processo de fuga concomitante com a imaginação nos permite analisar o
mundo através da perspectiva do outro. Para Arendt, ao emitir juízos estéticos estamos
possibilitados de superar o privado e o incomunicável sobre nossa experiencia de
mundo. O processo de superar o privado faz com que haja a inserção do homem em
comunidade.
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Para Arendt, contar uma história é uma forma de se opor aos modelos estáticos
impostos pela teoria. A experiencia de Arendt em Auschwitz constatou que foi preciso
sobreviver às injustiças para que elas pudessem ser, futuramente, narradas. A narração,
então, converte-se em um ato de resistência às barbáries que aconteceram nos campos de
concentração.
Assim como Eichmann, as autoridades responsáveis pelo controle da população do
longa-metragem em questão eram dotadas de clichês. Não exerciam a imaginação, apenas
cumpriam ordens e reproduziam os discursos aos quais foram submetidas. O totalitarismo
havia feito um processo de alienação e construído uma banalização do mal que fez com que
esses indivíduos em questão não possuíssem empatia e não procurassem entender o mundo
a partir do olhar do outro.
4. Conclusões
O exercício de se colocar no lugar do outro, de imaginar e narrar constituem modos de
estabelecer um novo sentido em que está incluída a pluralidade de vozes não ouvidas. Mas,
para que isso aconteça, é necessário haver um processo de autoanálise e reestruturação.
Assim, no filme comentado, seria necessário que ambos os lados, autoridades responsáveis
e a população acometida pela epidemia, exercitassem a imaginação, narração e memória,
como forma de fuga às injustiças praticadas e a consequente visão a partir do olhar do
outro, sendo possível, assim, exercer um ato político e ir contra os modelos totalitários
vigentes.
5. Referências
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1. Introdução
O câncer colorretal, terceiro mais frequente em homens e segundo entre as mulheres,
sem considerar os tumores de pele não melanoma, abrange tumores que acometem um
segmento do intestino grosso (o cólon) e o reto. Grande parte desses tumores se inicia a partir
de pólipos. Sabe-se que, é tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado
precocemente, quando ainda não sofreu processo metastático. (INCA, 2018; BONARDI et
al., 2010).
Em relação à piora no prognóstico do câncer de cólon, um estudo retrospectivo
mostrou que 32% desses pacientes apresentam trombocitose, a qual corrobora para o aumento
de citocinas, do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e do fator de crescimento
endotelial derivado de plaquetas. (BONARDI et al., 2010; DE MEIS, 2007; NAKAZI, 1992;
NASH, 2002).
Ademais, os grânulos plaquetários liberam FvW (fator de Von Willebrand) de alto
peso molecular e trombospondina, a qual interage com a ADAMTS-13 (A Desintegrin And
Metalloprotease with eight ThromboSpondin-1-like) e inibe a clivagem do FvW, que medeia
a adesão plaquetária ao endotélio. Dessa forma, no cenário da neoplasia, a atuação da
metaloproteinase ADAMTS-13 estaria deficitária, já que ela, em condições fisiológicas
normais, funcionaria como uma desintegrina que cliva e remove da circulação o FvW.
(COHEN, et al. 2006; DE MEIS, 2007; TONACO et al. 2010).
Destarte, esta pesquisa tem como objetivo analisar o perfil de expressão de
ADAMTS-13 em tumores de cólon, avaliando as variações que tendem a ser relevantes no
diagnóstico de tumores no cólon. Além disso, procura-se investigar a expressão de
ADAMTS-13 diferencialmente expressa em amostras normais de biópsia de cólon e de
carcinoma e adenocarcinoma, através de imuno-histoquímica, bem como associar os
resultados com os dados clínicos do câncer de cólon. (BONARDI et al., 2010; DE MEIS,
2007)
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2. Metodologia.
Trata-se de um estudo observacional, analítico e de caráter retrospectivo. Foram
selecionados, do arquivo do Serviço de Patologia do Hospital das Clínicas em Pernambuco,
blocos de biópsias de pacientes diagnosticados com câncer de cólon e de pacientes normais,
entre o período de 2014 a 2018. Dos prontuários médicos foram obtidas as seguintes
variáveis: idade, sexo, tamanho do tumor no momento do diagnóstico, estadiamento
patológico, recorrência e óbito. As amostras cujos tecidos apresentaram artefatos de autólise
ou sinais de processamento inadequado foram excluídos da análise.
Ademais, foram confeccionadas lâminas, a partir das biópsias coletadas. Os cortes
histológicos foram incubados com o anticorpo primário anti-ADAMTS-13 (marca
CUSABIO) diluído em PBS por 18 h a 4°C. O excesso do anticorpo foi retirado com dois
banhos em tampão PBS. Em seguida, as amostras foram incubadas com o anticorpo
secundário e sistema de detecção (Boster Biological Technology) e revelados com o substrato
cromogênico Diaminobenzidina (Boster Biological Technology). Fígado humano foi
utilizado como controle positivo, conforme especificação do fabricante, e para controle
negativo o anticorpo primário foi substituído por tampão.
Para a análise morfológica foi utilizado o sistema integrado de análise de imagens
Panthera L que utiliza software Panthera e câmera monocromática altamente sensível Motic
disponível no Laboratório de Biologia Celular e Molecular.
3. Resultados e discussão
Foram realizadas visitas ao Serviço de Patologia do Hospital de Câncer de Pernambuco –
HCP no intuído de analisar os laudos das biópsias realizadas no local. Dessa forma, foram
recolhidas informações clínicas, como: idade, sexo, tamanho do tumor no momento do
diagnóstico, estadiamento patológico, recorrência e óbito.
Ademais, foi realizado um estudo bibliográfico, no intuído de selecionar os blocos
úteis para a pesquisa vigente. Para tal escolha, selecionou-se blocos com carcinoma ou
adenocarcinoma de cólon cujo tamanho do tecido fosse superior a 1,0 cm, levando em conta
que tecidos com tamanho inferior 1,0 cm não possibilitariam uma análise segura.
Até o presente momento, houve o acompanhamento no laboratório, para melhor
conhecimento acerca dos procedimentos realizados. Além disso, foram selecionados
inúmeros blocos viáveis à pesquisa. Todavia, coletou-se apenas dez blocos devido à restrição,
imposta pelo Serviço de Patologia do HCP, em relação à quantidade de blocos trazidos
simultaneamente à cidade de Garanhuns. Nesse sentido, ainda haverá visitas ao HCP até que
se obtenha todos os blocos selecionados a partir da análise qualitativa realizada.
Além disso, o anticorpo ADAMTS-13 foi adquirido e os testes foram realizados nas
concentrações de 200µg/mL, 100µg/mL e 50µg/mL. A partir disso, observou-se que a
concentração mais adequada e com melhor reatividade foi 50µg/ml e, portanto, foram
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realizados cortes de 4 µm de blocos de biópsias para análise da expressão da ADAMTS-13
em tumores de cólon.
Nesse sentido, nos próximos meses, haverá a coleta de blocos de biópsia de carcinoma
e adenocarcinoma de cólon, a realização de imunohistoquímica e a análise comparativa da
expressão de ADAMTS-13 em pacientes doentes e sadios.

4. Conclusões
Após levantamento bibliográfico, observou-se que o câncer colorretal é frequente no estado
do Pernambuco. A partir dos dados obtidos na imunohistoquímica poderemos estabelecer a
relação entre os dados clínicos e a expressão da molécula, a fim de obter um marcador de
prognóstico para a doença.
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1. Introdução
A qualidade de vida (QV) é a percepção do sujeito em relação a sua posição individual na
vida, quanto aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, no contexto de sua
cultura e sistema de valores (WHOQOL et al., 1995). A saúde mental (SM) está ligada a QV,
pois contribui para a inserção do indivíduo no seu meio e garante o estímulo necessário para
realizar as atividades diárias.
A Universidade de Pernambuco (UPE), campus Garanhuns, disponibiliza dois cursos
na área de saúde, Medicina e Psicologia, que se assemelham quanto a duração, seis e cinco
anos respectivamente, pelo contato com o paciente através de estágios que ocorrem desde o
primeiro período dos cursos, e na carga horária, 7.310h em Medicina e 4.380h em Psicologia.
O tempo dedicado aos estudos individuais, em grupo e a elaboração de trabalhos acadêmicos
não são contabilizados nessa carga horária e tornam mais extenuante a dedicação à formação.
Estudos focados na QV e SM desses graduandos causam preocupação, com resultados de
avaliações abaixo do esperado e com tendência a decréscimo ao longo da graduação (ALVES
et al., 2010; FEODRIPPE et al., 2013; MOURA et al., 2018).
A perda na QV se deve a fatores estressores que variam de intensidade ao
longo do curso, como: sobrecarga de conteúdo, dificuldade em administrar o tempo,
necessidade de atender as expectativas do curso, contato precoce com a morte, a proximidade
com pacientes, o sofrimento pessoal e familiar, incertezas quanto ao exercício da profissão e
a insegurança técnica (ANDRADE et al., 2014). Estudo conduzido na cidade de Sobral-CE
por Moura et al. (2018) com estudantes do curso de Psicologia, mostrou que esses aspectos
são semelhantes aos encontrados para o curso médico.
Esses elementos estressores relacionam-se à maior prevalência de Transtornos
Mentais Comuns (TMCs) nos estudantes de medicina que, apesar de não exigir diagnóstico
psiquiátrico formal, impacta na QV dos indivíduos, afetando relacionamentos e o
desempenho nas atividades diárias, causando prejuízos e sendo substrato para o aparecimento
de outras condições psicológicas mais graves (FIOROTTI et al. 2010).
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Esse trabalho tem como objetivo geral investigar fatores que podem interferir na
qualidade de vida e na saúde mental dos estudantes de Medicina da Universidade de
Pernambuco, campus Garanhuns.
2. Metodologia
2.1. Localização do estudo e amostra da pesquisa
O estudo será realizado na Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns. A população
desta pesquisa será formada por todos os estudantes do curso de Medicina e de Psicologia
devidamente matriculados no período em que a pesquisa estiver em vigência. O único critério
de exclusão será a recusa à participação da pesquisa. Os indivíduos que concordarem
participar da pesquisa assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TLCE).
Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê em Ética e Pesquisa da UPE (CAAE
71423417.8.0000.5207).
2.2. Instrumento da pesquisa
Para análise da qualidade de vida será utilizado a versão em português do Instrumento de
Avaliação de Qualidade de Vida da The World Health Organization Quality of Life –
WHOQOL-BREF constituído de 26 perguntas, sendo 24 dessas divididas em 4 domínios
(físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente) e mais duas questões sobre a qualidade
de vida geral. As respostas seguem uma escala de Likert de 5 pontos. Quanto maior a
pontuação obtida em cada faceta do questionário, melhor é a avaliação da característica
analisada. O instrumento WHOQOL-BREF considera as duas últimas semanas vividas pelos
respondentes, e o tempo médio de seu preenchimento é de dez minutos. Para análise, a escala
de 5 pontos será convertida para 100 pontos.
A saúde mental dos estudantes e a prevalência de TMCs serão avaliadas com a
aplicação da versão em português do Self-Report Questionnaire (SRQ-20). Trata-se de um
instrumento recomendado pela Organização Mundial de Saúde e validado no Brasil por Mari
& Willians (1986). Possui 20 questões com respostas binárias que possibilitam o
estabelecimento de um escore, cada questão tem valor de um ponto, considera-se como ponto
de corte sete respostas positivas, acima do qual há a consideração de um provável caso de
sofrimento psíquico.
Junto a esses dois questionários, será utilizado um questionário autoaplicável
constituído por dois componentes: (i) caracterização sociodemográfica com objetivo de
avaliar gênero, renda, atividade laboral remunerada, situação residencial; e (ii) caracterização
pedagógica, que infere aspectos como forma e política de ingresso, satisfação com o curso,
horas dedicadas a universidade, atividades extracurriculares.
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3. Resultados e Discussões
Coletou-se dados de 10 turmas, sendo 5 de Medicina e 5 de Psicologia. Todos os estudantes
que concordaram em participar da pesquisa através da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) foram incluídos no estudo, totalizando 266 participantes, sendo
138 de Medicina e 128 de Psicologia.
No tocante ao questionário sobre QV os dados mostraram que os acadêmicos de
Medicina pontuaram 75,03 ± 14,90 quando a avaliação geral sobre qualidade de vida, 66,37
± 20,07 na avaliação sobre saúde, 68,23 ± 19,58 no domínios físico, 69,09 ± 17,64 no do
meio ambiente, 67,34 ± 18,35 no psicológico e 73,94 ± 20,62 no das relações sociais. Para
os estudantes de Psicologia esses valores foram de 70,63 ± 17,28, 61,42 ± 19,13, 66,83 ±
20,18, 62,27 ± 18,26, 64,10 ± 19,39 e 70,10 ± 20,99, respectivamente.
As perguntas que receberam pior avaliação dos estudantes de Medicina foram sobre
o quão estavam satisfeitos com o sono (55,94 ± 20,94), oportunidade de lazer (57,66 ± 14,56)
e frequência de sentimentos negativos como mau humor, desespero, ansiedade e depressão
(61,30 ± 22,69). Os alunos de Psicologia avaliaram como piores a quantidade de dinheiro
para satisfazer as necessidades (51,18 ± 18,11), o acesso aos serviços de saúde (56,82 ±
22,40) e a satisfação com os meios de transporte (57,14 ± 19,87).
Assim, nota-se que no tocante a QV desses estudantes, apesar das pontuações
semelhantes nos domínios e avaliações gerais, são diferentes questões que influenciam
negativamente a QV desses alunos. Fatores relacionados ao tempo e sentimentos negativos
foram mais influentes para os acadêmicos de Medina, enquanto para os de Psicologia
questões relacionadas a condição financeira tiveram mais peso.
Na análise do questionário SRQ-20, 85 (61,59%) dos acadêmicos de Medicina
pontuaram sete ou mais, apresentando, assim, maior probabilidade de portarem TMCs, para
os estudantes de Psicologia esse valor foi de 80 (62,5%). A mesma pergunta recebeu a maior
pontuação para os dois cursos, 118 (85,5%) dos estudantes de Medicina e 105 (82,03%) dos
de Psicologia se sentem nervosos, tensos e preocupados.
4. Conclusão
A partir dos dados obtidos até o momento com esse estudo, se pode notar que esses alunos
apresentam prejuízo na percepção da QV e tem expressiva predisposição a portarem TMCs.
A frequência de sentimentos negativos foi resultado relevante nos dois questionários
aplicados, sendo assim, deve fazer parte da política pedagógica dos cursos ajudar os alunos
a administrarem esse quesito.
5. Órgão de fomento
Esse projeto foi aprovado com bolsa pelo edital IC PFA UPE 2019.
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1. Introdução
Segundo o Ministério da Saúde o vírus da zika é um arbovírus, ou seja, é transmitido por
picadas de insetos, especialmente o Aedes aegypti, o mesmo vetor de outras infecções como
dengue e febre chikungunya. O vírus pode ser transmitido de diversas maneiras, dentre elas
pelo próprio mosquito portador, por relações sexuais e da mãe para o feto. Tem-se, portanto,
como medidas para a diminuição dos casos de zika o uso do preservativo nas relações
sexuais, a eliminação de focos de água parada que propiciem a proliferação do vetor, dentre
outros fatores.
A Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT, 2011), a partir de estudos
desenvolvidos na região do Agreste pernambucano, observa a relação entre as condições
socioeconômicas, fatores ambientais, como disponibilidade de saneamento básico, entre
outros, e a saúde da população. Esses estudos, assim como diversos outros disponíveis na
literatura científica evidenciam a relação entre saúde e ambiente. No entanto, especificamente
sobre o Zika vírus, a maioria dos trabalhos disponíveis adota uma abordagem fisiopatógica
da questão. Nesse sentido, é imprescindível que sejam realizadas análises epidemiológicas
voltadas aos fatores ambientais e a incidência da doença para que sejam levantadas as
possíveis adoção de medidas necessárias.
Exatamente no campo de estudos sobre ambiente e saúde, esta pesquisa busca gerar
conhecimento acerca da relação entre fatores ambientais, especificamente os relacionados a
unidade hidrográfica do Rio Una, e o zika vírus, um importante problema de saúde pública
observado no estado de Pernambuco. Ou seja, se as transformações naturais observadas ao
longo do perfil longitudinal do Rio, seja em seu regime de escoamento, em sua vazão ou

200

geometria da bacia de alagamento, podem estar relacionadas a incidência de arboviroses nos
municípios transpostos por ele. A hipótese dessa pesquisa é que as transformações naturais
observadas ao longo do percurso estão diretamente relacionadas à susceptibilidade ao zika
vírus dos municípios transpostos.
1.1. Objetivos
Avaliar a contribuição do Rio Una sobre a distribuição espacial do zika vírus nos
municípios transpostos;
1.2. Objetivos Específicos
Construir um diagrama de dispersão, correlacionando a distância da foz ao indicador
de zika vírus observado no município; fazer análise de correlação e caso exista, determinar o
modelo de melhor ajuste e cálculo do coeficiente de determinação de Pearson; Analisar os
resultados obtidos e compará-los a literatura específica.

2. Metodologia
O presente trabalho é referente a pesquisa que trata-se de um estudo quantitativo, de corte
transversal situado no ano de 2016. Ano escolhido por contemplar um período de grande
incidência de casos confirmados de zika vírus no estado e em todo país. Como mostra o 52°
boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de dengue, febre de chikungunya e
febre pelo vírus zika ocorreram 215.319 infecções pelo zika vírus confirmadas em todo o
país, uma média de 105,3 a cada 100.000 habitantes. Desse total, 391 casos ocorreram em
Pernambuco, o equivalente a uma média de 4,2 a cada 100.000 habitantes. Os dados
utilizados na pesquisa são exclusivamente de caráter público o que fez desnecessário a
submissão deste projeto a um comitê de ética em pesquisa.
A bacia hidrográfica do Rio Una é o espaço ao qual a pesquisa está restrita. Sua
nascente situa-se na Serra da Boa Vista, no município de Capoeiras-PE, sob uma altitude de
aproximadamente 900m, desemboca entre os municípios de Barreiros e São José da Coroa
Grande, tendo percorrido cerca de 255 km. Segundo a Agência Pernambucana de Água e
Climas – APAC, a bacia apresenta uma área de 6.740,31 km², dos quais 6.262,78 km² estão
no Estado de Pernambuco, o que equivale a 6,37% da área total do Estado. A bacia do Rio
Una compreende ainda 42 municípios, dentre os quais 11 estão inteiramente inseridos na
bacia, 15 possuem sede inserida e 16 estão parcialmente inseridos. Ao longo de seu percurso
tem como principais reservatórios: Brejo do Buraco, Caianinha, Gurjão, Pau Ferro, Poço da
Areia e Prata, todos com capacidade máxima acima de um milhão de metros cúbicos.
O Perfil Longitudinal de um Rio descreve a relação existente entre a variação da
altura do leito e o comprimento do mesmo, desde a nascente até a foz ou ponto de confluência
com outro Rio. O perfil longitudinal consiste num método simples e eficaz, que basicamente
utiliza-se de dados de altimetria e extensão do canal.
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Objetivando estudar sobre anomalias de drenagem, Melo e Goldfarb (2012)
apresentam a construção do perfil longitudinal do Rio Una através de cartas topográficas.
Neste trabalho utilizaremos os resultados destes autores como referência espacial. Os
municípios transpostos serão ordenados da nascente para foz ao longo do perfil longitudinal.
Para analisarmos se há correlação utilizaremos o Método dos Mínimos Quadrados,
que consiste em um método de otimização matemática que procura a melhor curva de ajuste
que representa a associação para um conjunto de dados, em que ao mesmo tempo tenta
minimizar a soma dos quadrados entre o valor estimado e os dados observados, sendo essas
diferenças chamadas de resíduos.
Além disso, utilizaremos o diagrama de dispersão, o qual é definido através do par
ordenado (𝑥𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖 )), com i = 1, ..., n, sendo n o número total de elementos, que o compõe em
um plano cartesiano. No caso desta pesquisa, por exemplo, a variável independente x é dada
pela distância da nascente até o local do município específico e f(x) o indicador do Zika vírus
observado no município.
A melhor função que representa a associação as variáveis nesse diagrama pode ser
genericamente representada por uma combinação de funções do tipo g(x)=𝑎1 𝑔1 (𝑥) + 𝑎2 𝑔2 (𝑥) +
⋯ + 𝑎𝑛 𝑔𝑛 (𝑥), onde 𝑔1 (𝑥), 𝑔2 (𝑥), ... , 𝑔𝑛 (𝑥) são funções contínuas no intervalo considerado, em
relação a sua configuração geométrica, pode ser associada a uma linha, curva, ou, ainda, ter
os pontos dispersos de maneira que não definam nenhuma configuração.
No método dos mínimos quadrados, em caso linear, o critério utilizado para a escolha
dos parâmetros a1 e a2 fundamenta-se na minimização da função do erro quadrado, expressa
por ∑mi=1 R2 (xi ), onde 𝑅(𝑥𝑖 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ) − 𝑔(𝑥𝑖 ), é o resíduo produzido na aproximação da função f(x)
por uma função g(x), nos pontos. A imposição destas condições, ou seja, de redução do erro
quadrado, necessariamente satisfazem o seguinte sistema de equações lineares:
𝑛

𝑛

(∑ 𝑥𝑖2 )𝑎𝑖
𝑖=1
𝑛
{

𝑛

+ (∑ 𝑥𝑖 ) 𝑎2 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖 )𝑥𝑖
𝑖=1

𝑛

𝑖=1

(∑ 𝑥𝑖 ) 𝑎𝑖 + 𝑚𝑎2 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖 )
𝑖=1

𝑖=1

O sistema de equações obtidos é chamado sistema de equações normais do ajuste
linear. A solução deste sistema fornece os parâmetros a1 e a2 que melhor ajustam a função
linear ao problema em questão. A aplicação do método será feita através do software Excel.
Para avaliação do grau de correlação existente entre as variáveis utilizaremos os
coeficientes de correlação e determinação de Pearson.
r=

n ∑ xi yi -( ∑ xi )(yi )
2

√[n ∑ x2i -( ∑ xi )2 ][n ∑ y2 -(∑ y ) ]
i
i
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Onde r é o coeficiente de correlação de Pearson; n = o número de observações; xi =
variável independente e yi = variável dependente.

3.Resultados e Discussão
A pesquisa ainda está na fase de revisão da literatura existente, para dessa forma podermos
analisar o material científico e definir quais parâmetro devem ser analisados. A exemplo, já
é documentado que o Aedes aegypti pode não ser o único vetor da infecção, Argenta (2016)
expõe a possibilidade da transmissão do vírus da zika pelo Culex quinquefasciatus, conhecido
popularmente como muriçoca. Após essa fase, iniciaremos a confecção dos gráficos
relacionando os casos de zika ocorridos em 2016 e a população para conseguirmos o número
de casos por habitante.
Vale ressaltar ainda a dificuldade enfrentada para conseguirmos as informações do
número de casos de zika ocorridos em Pernambuco em 2016, já foram realizados diversos
pedidos de informação e tentativas de contato com o setor de arboviroses da secretaria do
estado de Pernambuco, ainda estamos aguardando retorno para prosseguirmos com a
pesquisa.
Com essas informações, montaremos a tabela para formar os coeficientes de
determinação e os gráficos de correlação. Como resultado da pesquisa esperamos averiguar
se existe correlação entre a topossequência do Rio Una e os casos de zika vírus. Para isso
analisaremos fatores como a distância da nascente, altitude, se neste trecho o Rio é perene ou
intermitente e se há reservatórios significativos de água no entorno e correlacionaremos o
número de casos de zika daquele município.

4.Considerações Finais
Dotados do resultado, o compararemos com os achados na literatura científica específica,
dessa forma poderemos fortalecer os achados atuais ou sugerir novas possibilidades de
pesquisa. Além disso, podemos fornecer as informações ao governo para que sejam
direcionadas ações voltadas especificamente para os principais fatores que predispõem a
incidência de zika, a partir disso os recursos destinados ao combate da doença poderão ser
aplicados de maneira mais efetiva.
Caso não sejam encontradas correlações, iremos avaliar quais os outros fatores podem
influenciar na distribuição da incidência de zika e se há um padrão de ocorrências no estado.
Assim, mesmo constatado que não há correlação, é de fundamental importância que os
agentes de combate à zika do estado tenham ciência deste estudo, pois, poderão direcionar
seus esforços a outros fatores que podem estar predispondo a doença.

5. Órgão de fomento
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
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1. Introdução
A mastite bovina infecciosa é a inflamação das glândulas mamárias, provocada por
microrganismos, que causa alterações físico-químicas e microbiológicas na composição do
leite. Esta infecção continua sendo um dos maiores problemas econômicos da pecuária
leiteira, pois afeta a produção em quantidade e qualidade (SAAB et al., 2014; KURZ et al.,
2019).
Aspectos fisiológicos e genéticos do hospedeiro animal podem estar relacionados à
intensificação da inflamação. O gene do Peptídeo Antimicrobiano do Mielóide Bovino
(bmap-28) exibe potente atividade antimicrobiana in vitro contra bactérias gram-positivas
(TAKAGI et al., 2012), além de demonstrar respostas imunes anti-inflamatórias. Já o gene
da Proteína de Macrófagos Associada à Resistência Natural (nramp1) possui ação contra
organismos intracelulares (HU et al., 2009).
O Polimorfismo de Nucleotídeo Único (SNP) é uma mutação pontual que pode
causar variações entre indivíduos da mesma espécie. É possível associar a presença de
SNPs em genes bovinos com a suscetibilidade ou resistência animal no desenvolvimento da
mastite infecciosa. Dessa forma, a imunogenotipagem animal tem se mostrado uma
ferramenta estratégica em programas de melhoramento animal, a fim de aumentar
qualitativa e quantitativamente a produção leiteira (MENEZES et al., 2013).
Conhecer os marcadores genéticos para perfis de resistência imunológica pode
possibilitar a seleção de vacas menos suscetíveis à mastite infecciosa. Dessa forma,
evitando perdas com honorários veterinários, medicamentos e descarte de animais (SAAB
et al., 2014). Portanto, o estudo objetivou analisar o perfil imunogenético para a resistência
à mastite infecciosa bovina com base no Polimorfismo de Nucleotídeo Único em rebanhos
da Microrregião de Garanhuns-PE.
2. Metodologia
2.1 Área de Estudo, Amostragem e coleta
Fazendas e criações de pequenos produtores de leite foram selecionadas em 10 rebanhos
pertencentes às cidades Brejão, Calçado, Garanhuns, Jucatí, Jurema, Lagoa do Ouro,
Lajedo, Paranatama, Saloá e São João. Ambas fazem parte da Microrregião de Garanhuns
no estado de Pernambuco. Para a coleta, foram selecionados seis animais por rebanho,
independente de sexo ou idade, totalizando 60 animais.
Amostras de pelos foram retiradas da vassoura da cauda durante o manejo normal
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do rebanho, sem necessidade de contenção, estresse ou dor ao animal (SALMAN;
LAUREANO, 2006). Os folículos foram enviados para processamento no Laboratório de
Biologia Celular e Molecular da UPE Campus Garanhuns.
2.2 Processamento das amostras
O DNA foi extraído a partir dos folículos pilosos, utilizando o protocolo I descrito e
alterado por Salman e Laureano (2006). As amostras foram quantificadas e submetidas à
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) utilizando os oligonucleotídeos desenhados com
auxílio do software Primer3 v.0.4.0, tendo como base sequências de DNA disponíveis no
Genbank do NCBI (Tabela 1).
Tabela 1 - Informações sobre os oligonucleotídeos utilizados na pesquisa
Genes
bmap-28
nramp1

Oligonucleotídeos (5’→ 3’)

Temperatura (°C) Amplificação (pb)

F: CATTTCTTCACCTTGCACA
R: GTGCTTCGTGCTGTGGA
F: GACCGTGGCAGTGGACATT
R: GGTGTCTGAGCACAAGGCAG

Nº GenBank

58

340

NC_037349.1

56

320

KR002421.1

Os produtos da PCR foram sequenciados pelo Laboratório de Genética Molecular
Humana (LGMH) do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), em Genetic Analyzer 3500 (Applied Biosystems), utilizando o BigDye Terminator
v3.1 kit. O sequenciamento de cada segmento foi realizado em duplicata e sentidos opostos,
com os oligonucleotídeos correspondentes.
2.3 Análise e interpretação dos dados
Para a análise dos eletroferogramas e identificação dos SNPs, foi utilizado o software
BioEdit v.7.0.5.3. As frequências alélicas e genotípicas (Hardy-Weinberg) e o valor do χ2
foram calculados de acordo com Wu et al. (2015).

3. Resultados e Discussão
Até o momento, 32 dos 60 animais (53,3%) foram genotipados para os genes nramp1 e
bmap-28, todos pertencentes aos municípios de Paranatama, Saloá, Lagoa do Ouro, Jurema,
Brejão e Calçado. Em 2009, Hu e seus colaboradores estudaram duas mutações pontuais
relacionadas ao gene nramp1 e associaram seu polimorfismo com a prevalência de mastite
em um rebanho de vacas holandesas da China. Demonstraram que os animais que possuíam
o genótipo GG e CC para os SNPs 1 e 2, respectivamente, obtiveram uma Contagem de
Células Somáticas (CCS) menor em relação aos outros genótipos possíveis, ou seja, maior
resistência à mastite. O mesmo ocorre em 2015 quando Wu e colaboradores associam o
genótipo CC em um SNP no gene bmap-28 com a resistência à mastite infecciosa em
rebanhos de raça holandesa na China.
Verificou-se, no atual estudo, a presença de todos os genótipos possíveis para o
primeiro SNP do nramp1 (Figura 1): 12,9% GG (resistência à mastite), 48,4% CC
(suscetível à mastite) e 38,7% CG (suscetível à mastite). A frequência genotípica
encontrada nos rebanhos da região, divergem das frequências encontradas nos rebanhos da
China (GG 61%, CC 8% e CG 31%). Já a segunda região de SNP no gene nramp1 não
apresentou variação entre os bovinos estudados, prevalecendo em 100% dos animais o
genótipo AA, o qual é caracterizado como desfavorável para mastite infecciosa. No gene
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bmap-28 o SNP analisado apresentou os genótipos GG e GC com 59,4% e 40,6%
respectivamente. Contudo, o genótipo CC, descrito como resistente à mastite, não foi
identificado nos animais da região.

Figura 1 - Eletroferograma do gene nramp1 e localização do primeiro SNP em três
animais de genótipos distintos.

No Brasil os bovinos da raça holandesa, mundialmente conhecida como maior
produtora de leite, não se adaptaram totalmente às variações climáticas e temperaturas mais
elevadas, refletindo no desenvolvimento, produtividade e fertilidade do rebanho. Como
estratégia adaptativa, a fim de reduzir esse déficit produtivo, animais da raça holandesa
foram cruzados com raças mais resistentes, como a Gir, originando os Girolandos
(SANTOS, 2015).
Entretanto, os pequenos produtores e produtores familiares não dispõem de
conhecimento técnico, recurso financeiro, acompanhamento especializado ou apoio
governamental para realização de cruzamentos dirigido nos seus rebanhos. O processo de
seleção ocorre de forma empírica, resultando em animais mestiços de holandês (PEREIRA
et al., 2018). Esse é exatamente o perfil do rebanho leiteiro do Agreste pernambucano. De
acordo com Campos (2018), o produto desses cruzamentos reflete na caracterização dos
rebanhos como geneticamente inferiores.
Os resultados das análises imunogenéticas mostram que a combinação dos três
genótipos ideais (GG CC CC) não apareceu nenhuma vez nos animais. Dos três SNPs
analisados apenas um apresentou perfil positivo, mas com baixa prevalência (12,9%) entre
os bovinos. Isso implica dizer que os bovinos dos pequenos produtores da microrregião de
Garanhuns não apresentam o perfil necessário para a caracterização como resistentes,
segundo a literatura estrangeira.

4. Conclusões ou Considerações Finais
O presente trabalho se encontra em fase de conclusão, onde as 28 amostras restantes já
foram encaminhadas para sequenciamento. Apenas com a conclusão da genotipagem, será
possível identificar a frequência alélica e genotípica do rebanho leiteiro da região. Nesse
contexto, para a utilização de SNPs em programas de melhoramento genético, faz-se
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necessária a validação dos marcadores descritos e analisar outros genes relacionados à
imunidade do animal.

5. Órgão de Fomento
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1. Introdução
Este resumo corresponde ao projeto de iniciação científica aprovado pelo Edital IC/
Multicampi 2018 -2019, que surgiu da grande produção no Youtube de vídeos acerca dos
cuidados capilares e estética dos cabelos ondulados, cacheados e crespos e partiu da
indagação sobre os modos de subjetivação presente a partir dessa movimentação das mídias
digitais. Aliado a isso, como plataforma de discursos sobre os acontecimentos, o Youtube
pode agenciar estratégias midiáticas que permitem conduzir as compras e a maneira destes
cuidados que passam pelo subjetivo das cacheadas. Investigando esta temática pareceu-nos
de grande relevância, na medida em que toda uma dimensão subjetiva parece se
reconfigurar a partir da identidade visual conferida pelo cabelo na cultura da imagem.
Imagem essa que fala de uma beleza balizada em diversas referências como a etnia, à
sexualidade e retornando – se ao cabelo, aos modos de vida.
Nesse sentido, sob a luz de Felix Guattari (1986) a questão da subjetivação envolve
dimensões do desejo e da subjetividade que se constituem a partir de semióticas de
diferentes níveis e da própria maneira como cada um se percebe e se articula com o mundo.
Assim, fala-se de uma produção que relaciona os âmbitos de controle social (sob o poder
capitalista) e as instâncias ditas psíquicas, tendo por consequência uma produção de
subjetividade maquínica, ou seja, a modelação dos modos de vida. Guattari chama de
“agenciamentos coletivos de enunciação” esses níveis semióticos e sensíveis de produções
subjetivas que se dão nessa perspectiva maquínica onde operam várias engrenagens e que
não podem ser localizáveis (indivíduo/grupo; intra psíquico/extra psíquico; interior/exterior
etc.). Na direção desse questionamento, Deleuze e Guattari (1995) propõem a dimensão do
devir como experiência de criação de linhas de fuga que desterritorializam, que saem das
percepções de referências identitárias. Sendo assim, através da cartografia inspirada em
Deleuze e Guattari (1995), tomada como sistema aberto de deslocamento de processos
subjetivos, o presente projeto teve como objetivo acessar esses agenciamentos viabilizados
por esse tipo de mídia, situando o processo maquínico que ele coloca em marcha na
produção das subjetividades.

2. Metodologia
Foi usada como indicador metodológico, a cartografia proposta por Deleuze e Guattari
(1995). A cartografia se apresenta dentro de um princípio de mobilidade e de atenção
flutuante aos fenômenos que vão se implicando no caminho das pesquisas e das
210

intervenções. Trata-se, assim, de um sistema em aberto, onde o que se busca é
primordialmente o acompanhamento de processos em curso num determinado território
existencial. O pesquisador na posição de cartógrafo se implica no território de pesquisa,
misturando-se aos participantes a partir de uma vizinhança que estabeleça um plano comum
entre eles. (ALVAREZ e PASSOS, 2015).
A partir disso, do território digital foram selecionados 2 canais de influencers
cacheadas para uma imersão dentro do Youtube. Dos disparadores que surgiam dos vídeos
majoritariamente, mas também de outras mídias como o Instagram, apareceram linhas
subjetivas de pensamentos, posições, de vida e como registro cartográfico, foram feitos
diários de bordo. De uma política de narratividade, foi o registro da experiência em diário
de bordo, que confirma Lourau (1993) como um ‘‘fora de texto’’, aquilo da vivência
experienciada junto à ligação do pesquisador com o território. Isto é, o diário permitiu o
registro do processo em curso, onde a pesquisa realmente aconteceu.

3. Resultados e discussões
3.1. O pós-digital como dispositivo
O pós-digital está totalmente incluso nos modos de vida e a todo tempo em relação com a
globalização, o que implica em um grande processo de mutabilidade socioeconômica e
cultural. Juntamente o conceito de Agamben (2009), de como este termo liga-se aquilo o
qual se realiza uma atividade que produz seu sujeito, pensamos então que o pós-digital seja,
manifestações envolvendo a linguagem, o estar no ciberespaço, a política e as
movimentações da tecnologia que enquanto atores sociais, ressoam e produzem um
discurso sobre os processos de subjetivação.
A partir desta inserção do pós-digital como atravessamento subjetivo, ele foi
incorporado como fundamental na construção das youtubers cacheadas.
3.2. A experimentação cacheada
Da identificação com os processos de transição capilar, segundo Ferrari e Assis (2017) um
processo de abandono do uso de químicas de alisamento e relaxamento ou qualquer outra
técnica de modificação de estrutura capilar, novas imagens subjetivas sobre si ressaltam e
os canais das youtubers surgem como possibilidade de um enfrentamento que com a sua
massificação, se torna coletivo.

4. Considerações Finais
Vinda da inspiração dos processos e estudos cartográficos da iniciação científica
Multicampi, é possível considerar esta pesquisa fruto das práticas extensionistas na
universidade. Segundo Coelho (2014) a extensão tem um papel pedagógico, pois, contribui
para a aprendizagem e formação de alunos, podendo também colaborar com a motivação de
seguir carreira acadêmica e a produção de artigos, junto ao crescimento docente e discente.
E para, além disso, é da extensão que a escrita sobre os modos de subjetivação é
incitada. Dita enquanto escrita rizomática por Silva (2015), ela parte de um desejo de
produção subjetiva que escapa os discursos engendrados pelo poder dominante, ou seja, o
que seria o costume acadêmico de se fazer pesquisa. Assim, esta pesquisa buscou provocar
as movimentações de vida e afetos a partir de reflexões sobre o digital que permeia tanto o
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cotidiano, usando de disparador as cacheadas e o que as atravessam como potência de viver
e mudar.
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1.Introdução
Discursos de exclusão vêm ganhando cada vez mais espaço nas discussões que trazem à
tona questões políticas, e, principalmente, religiosas. Assim, os grupos sociais se polarizam
e ‘escolhem’ o seu lado para apoiar ou não pautas que desde sempre deveriam ser
problematizadas, mas que somente após muitas reivindicações entraram em debate. Assim,
termos como ‘ideologia de gênero’ surgem para ocultar o discurso daqueles que buscam um
lugar ao sol.
Este estudo decorre do projeto de iniciação científica intitulado “Processos de
discriminação e de violação de direitos em decorrência de questões de gênero: reflexões a
partir de Judith Butler”, que tem como objetivo compreender em que medida o pensamento
queer de Judith Butler contribui para pensar os processos de discriminação e de violação de
direitos decorrentes de questões de gênero. Especificamente, aqui tem-se como pauta a
votação que se deu no Supremo Tribunal Federal acerca da criminalização da LGBTfobia.
Os objetivos específicos que guiarão a pesquisa até o alcance da compreensão geral
da temática serão: apresentar as principais intersecções teóricas entre teoria queer e
diversidade de gênero a partir da obra de Judith Butler (1998; 2003; 2008; 2010);
Relacionar a perspectiva butleriana sobre as noções de ‘discriminação’ e ‘violência’;
Refletir sobre a precariedade enquanto processo de violação de direitos de sujeit@s
marcados por vulnerabilidades de gênero.
A temática aqui trazida foi suscitada pela grande discussão que circundou o país
quando se reproduziu a notícia de que o STF votaria acerca da criminalização ou não da
LGBTfobia. Além disso, a questão deve ser discutida tendo em vista que esta comunidade
sempre sofreu preconceitos por ir de encontro com aquilo que é o padrão social imposto, no
que tange tanto à identidade de gênero quanto à orientação social.

2.Metodologia
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Esta proposta de pesquisa decorre do uso do método hipotético-dedutivo (GIL, 2009),
pesquisa bibliográfica, a qual se desdobra em um estudo exploratório e explicativo (GIL,
2009). Dentro da técnica de análise de dados, iremos utilizar a análise de conteúdo
(BARDIN, 2007). Quanto à abordagem, perfazemos a concepção de uma a pesquisa
qualitativa.

3.Resultados e discussão
A Constituição traz o princípio da igualdade. Tal base principiológica trouxe discussões
acerca do racismo, xenofobia e outras formas de discriminação no STF, mediante a omissão
legislativa. Entretanto, os crimes de LGBTfobia continuavam sem discussão pelo
Legislativo. Assim, foram ajuizados um Mandado de Injunção e uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade ao STF, objetivando que a temática fosse debatida no Pleno.
Sabe-se que os representantes que lá estão são eleitos pelo povo e que, por
interesses eleitoreiros, acabam se omitindo a discutir algumas pautas. No entanto, a questão
principal a que se deve atentar é o motivo que faz, para além dos interesses eleitorais, com
que os parlamentares se omitam quanto à criminalização da homofobia, por exemplo. O
que causa a omissão é um aspecto social.
Antes que a discussão filosófica entre em pauta, é fundamental compreender que os
parlamentares são o reflexo da sociedade brasileira. Logo, o que ocorre no Congresso
Nacional é somente reflexo das ‘micro relações’ cotidianas. Assim, as perspectivas
filosóficas apresentadas trarão como personagens principais os ‘cidadãos nãoparlamentares’. Contudo, deve-se considerar que ao tratar dos particulares, estar-se-á
fazendo referência, como um fenômeno reflexivo, aos parlamentares em geral.
Especificamente, é claro, àqueles que se omitiram à criminalização da LGBTfobia.
No seu voto, em que se posiciona a favor da criminalização da LGBTfobia, o
decano Celso de Mello afirma que o Congresso Nacional agiu com ‘preconceituosa
indiferença’ ao passo que não legislou acerca das pessoas que fazem parte da classe,
ocultando-lhes o direito de ter proteção integral do Estado. No mais, o Ministro reafirma a
frase dando ênfase ao grande número de violências que essas pessoas vêm sofrendo
somente por ter uma orientação sexual ou identidade de gênero distinta daquela que é vista
como socialmente aceita.
O processo de padronização social, que acaba por afetar diretamente a orientação
sexual e identidade de gênero dos indivíduos, gera como resultado a invisibilização de
algumas vidas. Tal situação não acontece há poucos anos, mas tem uma raiz
fundamentalmente histórica, decorrendo das padronizações que ocorrem no seio social.
Criam-se padrões para que estes sejam vividos, e os sujeitos que não conseguem encaixar-
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se nestes, acabam por ficarem situados no rol das vidas que são ocultadas no meio social.
Portanto, passam agora a ser ‘vidas ocultas’.
Os arquétipos coletivos padronizam os indivíduos e acabam por ‘ocultar’ aqueles
cujos fatores de vida o desviam do parâmetro indicado. Desse modo, alguns pesquisadores
têm se debruçado sobre as dinâmicas das construções sociais, para entender como e porque
se perpetuam, interferindo no convívio entre os sujeitos. Entre os pesquisadores que
buscam entender esses processos sociais, está Judith Butler (2003).
Butler (2003) traz, em sua discussão, a questão da autorrepresentação. Com isso,
vem a ideia de que os sujeitos, para que sejam aceitos socialmente, precisam estar dentro do
´parâmetro’ ocupado. Quando inclusos, possuem sua autorrepresentação, podendo falar por
si mesmos e apresentar, ativamente, o que é estar no seu lugar social. Essas e outras
questões debatidas pela autora também foram trazidas ao Pleno do STF sob pontos de vista
particulares de cada Ministro.
A questão também é apresentada pelo Ministro Celso de Mello. O decano traz,
como fundamento para o debate que o heterossexismo é ‘um sistema em que a
heterossexualidade é institucionalizada como norma social, política, econômica e jurídica,
não importa se de modo explícito ou implícito’. Em seguida, o ministro reitera seu
argumento dizendo que cissexismo o sistema social pelo qual a cisgeneridade é
institucionalizada como norma social, política, econômica ou jurídica, seja de modo
explícito ou implícito.
Há uma forma de ‘punição’ encontrada para aqueles que não obedecem às
normatizações dos meios, qual seja: exclusão. Através do processo de exclusão algumas
vidas tornam-se precárias. Assim, o discurso passa a agir de maneira a coibir a não
adaptação aos padrões socialmente impostos, dificultando ou excluindo estas pessoas do
processo de autorrepresentação. Dessa forma, os sujeitos passam a não participar das
dinâmicas sociais.
O reverendo traz, sob a sua ótica e apoiado nos dados de criminalidade e violência
contra as pessoas LGBTQ+, a questão da exclusão. O mesmo aponta que no dia a dia
dessas pessoas, elas vivem o processo de serem ‘marginalizadas, estigmatizadas e privadas’
de direitos básicos, em contexto social que lhes é claramente hostil e vulnerador do
postulado da essencial dignidade do ser humano. A ausência de dignidade sofrida
diariamente pela classe chega ao ápice da intolerância ao passo que diariamente essas
pessoas morrem, apenas por ser quem são.
Mediante um cotidiano tão difícil, vivido sob as amarras do preconceito, seja pela
orientação sexual ou identidade de gênero, na tentativa de não passar pelo processo de
exclusão (BUTLER, 2003), há o que se chama de negação do ser. Para fugir da situação de
ter sua vida marginalizada, alguns sujeitos que percebem não se encaixar nos padrões
socialmente impostos, negam sua existência como ser individual para que seja aceito na
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coletividade. Dessa forma, há aquilo que é chamado de negação do “eu interior” para que
se dê lugar ao “eu exterior”. Assim, os indivíduos passam pelo processo de “inscrição”
(FOUCAULT, 1997). Assim, os sujeitos passam a negar a si para que sejam inseridos no
meio social. É a padronização seguida de exclusão e que tem como resultado a negação
para inserção.
É possível perceber que a discussão que a filósofa problematiza foi trazida também
no debate da criminalização da LGBTfobia pelos Ministros do STF, mas sob pontos de
vista diferentes. No entanto, é possível perceber que a questão base, que faz decorrer tantos
casos de preconceito na atualidade, é a mesma. Assim, a raiz do problema, segundo as duas
bases teóricas utilizadas no presente estudo, é a mesma, qual seja: a padronização dos
sujeitos. Tanto no debate político trazido ao Pleno do STF quanto na teoria Butleriana, a
sociedade é apresentada sob um ponto de vista estrutural, onde existe uma norma
reguladora.

4.Considerações Finais
Dentro do cenário de inscrição cultural, a tarefa do discurso é apresentar um corpo
totalmente impresso pela história. Dessa forma, o corpo (meio passivo), é exposto não com
sua identidade própria, mas com uma performance identitária criada no seio da cultura.
Ainda, pode-se chamar de um corpo totalmente marcado pelas inscrições históricoculturais.
As construções que se dão no seio da coletividade acabam por trazer situações que
dificultam o dia a dia de algumas classes. Entre essas, a comunidade LGBTQI+. A situação
desses seres, que diariamente possuem seus discursos invisibilizados, passa a não mais ser
enxergada. Assim, ao passo que outras espécies de preconceito entram em pauta, esta
comunidade é esquecida. Não se está falando que as populações cujos direitos são
discutidos não passem por vulnerabilidades, mas sim contrastar a situação vulnerável em
que se encontram estas pessoas.
O dia a dia da comunidade LGBT é marcado por preconceitos trazidos, ainda, pelas
amarras do passado. Ter sua identidade de gênero ou sua orientação sexual distinta daquela
que foi padronizada, hoje e sempre, é ‘afrontar’ aquilo que sempre foi socialmente
construído e, ainda hoje, é aceito nas civilizações. Dessa forma, sempre existiu uma
tentativa de invisibilizar o discurso das pessoas que, desde sempre, foram vítimas do
preconceito. Assim, o ‘não ser eu’ passa a ser a condição para a identificação como o
socialmente aceitável.

5.Referências
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. 3. ed. Lisboa: Edições 70, 2007.

216

BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão de identidade.Ed. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade; Trad.
Renato Aguiar. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
______. Judith. O feminismo e a questão da pós-modernidade. Cadernos Pagu, n. 11,
1998.
______. Marcos de guerra: Las vidas lloradas.1. ed. México: Paidós, 2010.
FOUCAULT, Michel. (1974-75). Os Anormais. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2009.
SALIH, Sarah. Judith Butler e a Teoria Queer. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

217

Estimativa do balanço de energia para o agreste pernambucano
com os dados de sensores orbitais: LANDSAT 8
Armando da Silva Pereira Neto1, Irami Buarque do Amazonas2
1

2

Aluno do Curso de Licenciatura em Matemática – Campus Garanhuns
Professor do Curso de Licenciatura em Matemática – Campus Garanhuns
armandoneto55@gmail.com; irami.amazonas@upe.br

Palavras-chave: Balanço de energia; Saldo de radiação; Sensoriamento remoto.

1. Introdução
Devido a fatores naturais e atividades antrópicas, a região nordeste brasileira apresenta uma
ampla irregularidade espaço-temporal da precipitação pluviométrica e alto potencial
evaporativo da água devido à enorme disponibilidade de radiação solar. Nesta região, uma
imensa parcela da produção agropecuária é obtida através da irrigação, e com o intuito de
otimizar o uso dos recursos hídricos, vem sendo desenvolvidas várias aplicações para o
cômputo do balanço de energia. Porém, as estações agro meteorológicas disponíveis são
insuficientes para realizar o mapeamento das trocas radiativas em larga escala, isso ocorre
principalmente pelo alto custo de instalação e manutenção destes equipamentos.
Com os avanços da tecnologia de satélites ambientais, a determinação das perdas de
água de grandes áreas e fluxos de energia passou a ser obtida com grande precisão. Dentre
os vários algoritmos desenvolvidos nos últimos anos, o SEBAL (Surface Energy Balance
Algorithm for Land) foi um dos que tiveram grande repercussão no cenário mundial e vem
sendo aplicado em diversas partes do mundo (Bastiaanssen et al., 1998, Bastiaanssen, 2000;
Allen et al., 2007; Bezerra et al., 2008). Entretanto, novas técnicas para melhoria do
SEBAL surgiram nos últimos anos, com destaque para as correções propostas por Tasumi
(2003), que sugeriu a implementação do aspecto inclinação da superfície e calibração
atmosférica para as bandas espectrais dos satélites, e por Trezza (2002) dentre outras que
proporcionaram os avanços necessários para o desenvolvimento do METRIC (Mapping
Evapotranspiration at high Resolution with Internalized Calibration) (ALLEN et al.,
2007a).
Para suprir a deficiência de dados, estão sendo utilizadas técnicas de sensoriamento
remoto que recorrem às imagens de satélite na obtenção do saldo de radiação (𝑅𝑛 ). O 𝑅𝑛 é
a principal fonte de energia do processo evaporativo, sendo um dado importante para
estimativa da evapotranspiração na cultura, a fim de monitorar as perdas evaporativas para
controlar os desperdícios e excessos de irrigação; além do 𝑅𝑛 ser fundamental para
aplicações na agricultura, biologia, ecologia, climatologia e hidrologia.
Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi pautado em obter o saldo de radiação (Rn)
para um ponto no município de Garanhuns, no agreste pernambucano, utilizando imagens
do Landsat 8.

2. Metodologia
A área estudada localiza-se no município de Garanhuns, cujas coordenadas geográficas são:
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Latitude 08° 54' 45'' Sul e Longitude 36° 29' 45'' Oeste. As imagens utilizadas nesta
pesquisa foram do satélite Landsat 8, no qual recorreu-se ao software ERDAS Imagine 2015
para o seu processamento. O software tem como principal função a extração do nível de
cinza (ND), elemento essencial para o cômputo e obtenção do balanço de energia.
As primeiras etapas consistiram na preparação das imagens Landsat 8, com o
download da imagem no site do United States Geological Survey (USGS), empilhamento
das imagens no software Erdas Imagine 2015, extração do nível de cinza (ND) e aquisição
dos dados presentes nos metadados da imagem, além de dados de superfície obtidas por
estações agro meteorológicas extraídas pelo site do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET). Em seguida, foram obtidas, respectivamente, a radiância espectral, a reflectância
monocromática, os índices de vegetação, as emissividades, a temperatura e albedo da
superfície, as radiações de onda longa emitida, de onda curta incidente e de onda longa
incidente, e por fim, o saldo de radiação (𝑅𝑛 ).

3. Resultados e Discussão
Foram extraídas imagens do Landsat 8 dos dias 26/02/2019, 01/05/2019 e 02/06/2019 no
site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (https://earthexplorer.usgs.gov/) a fim de
obter o saldo de radiação da área estudada.
3.1 Obtenção do saldo de radiação do dia 26/02/2019
A partir dos dados de radiância espectral e reflectância monocromática, obtiveram-se os
índices de vegetação do dia 26/02/2019. O índice de vegetação de diferença normalizada
(NVDI), para este dia, se deu por NVDI = 0,0426113049273. O Índice de Vegetação
Ajustado para os Efeitos do Solo (SAVI) foi computado em −6,3539952153791 ∙ 10-5.
E, por fim, o índice de área foliar (IAF) do local analisado foi de 𝐼𝐴𝐹 =
−0,1721551025703.
Conforme as recomendações de Allen et al. (2002), as emissividades 𝜀𝑁𝐵 e 𝜀0 foram
obtidas por equações que dependiam diretamente do IAF. Logo, 𝜀𝑁𝐵 = 0,9643188816152
e 𝜀0 = 0,9482784489743.
A temperatura da superfície (𝑇𝑠𝑢𝑝 ) depende diretamente das emissividades e
radiância espectral, e assim, obteve-se 𝑇𝑠𝑢𝑝 = 296,58 𝐾. A partir disso, verificou-se que o
albedo da superfície (𝛼), neste mesmo dia, foi de 𝛼 = 0,19.
Tais dados forneceram as informações necessárias, e assim, obteve-se que: a
radiação de onda longa emitida (𝑅𝑜𝑙,𝑒𝑚𝑖𝑡 ) foi de 415,99 𝑊. 𝑚−2 ; a radiação de onde curta
incidente (𝑅𝑠𝑜𝑙,𝑖𝑛𝑐 ) foi de 961,4 W.𝑚−2 ; a radiação de onda longa incidente (𝑅𝑜𝑙,𝑎𝑡𝑚 ) foi de
324,29 𝑊. 𝑚−2 .
Portanto, o saldo de radiação (𝑅𝑛 ) para a área analisada no dia 26/02/2019 às 16
horas, foi de 670,33 𝑊. 𝑚−2
3.2 Obtenção do saldo de radiação do dia 01/05/2019
A partir dos dados de radiância espectral e reflectância monocromática, obtiveram-se os
índices de vegetação do dia 01/05/2019. O índice de vegetação de diferença normalizada
(NVDI), para este dia, se deu por NVDI = 0,1029133706891. O Índice de Vegetação
Ajustado para os Efeitos do Solo (SAVI) foi computado em −0,0001598030982. E, por
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fim, o índice de área foliar (IAF) do local analisado foi de 𝐼𝐴𝐹 = −0,1723083874393.
Conforme as recomendações de Allen et al. (2002), as emissividades 𝜀𝑁𝐵 e 𝜀0 foram
obtidas por equações que dependiam diretamente do IAF. Logo, 𝜀𝑁𝐵 = 0,9643138232145
e 𝜀0 = 0,9482769161256.
A temperatura da superfície (𝑇𝑠𝑢𝑝 ) depende diretamente das emissividades e
radiância espectral, e assim, obteve-se 𝑇𝑠𝑢𝑝 = 292,27 𝐾. A partir disso, verificou-se que o
albedo da superfície (𝛼), neste mesmo dia, foi de 𝛼 = 0,18.
Tais dados forneceram as informações necessárias, e assim, obteve-se que: a
radiação de onda longa emitida (𝑅𝑜𝑙,𝑒𝑚𝑖𝑡 ) foi de 392,33 𝑊. 𝑚−2 ; a radiação de onde curta
incidente (𝑅𝑠𝑜𝑙,𝑖𝑛𝑐 ) foi de 916,79 W.𝑚−2; a radiação de onda longa incidente (𝑅𝑜𝑙,𝑎𝑡𝑚 ) foi
de 333,71 𝑊. 𝑚−2.
Portanto, o saldo de radiação (𝑅𝑛 ) para a área analisada no dia 01/05/2019 às 12
horas, foi de 671,07 𝑊. 𝑚−2.
3.3 Obtenção do saldo de radiação do dia 02/06/2019
A partir dos dados de radiância espectral e reflectância monocromática, obtiveram-se os
índices de vegetação do dia 02/06/2019. O índice de vegetação de diferença normalizada
(NVDI), para este dia, se deu por NVDI = -0,0521071553421. O Índice de Vegetação
Ajustado para os Efeitos do Solo (SAVI) foi computado em 8,5369488149307 ∙ 10-5. E,
por fim, o índice de área foliar (IAF) do local analisado foi de 𝐼𝐴𝐹 = −0,171917944113.
Conforme as recomendações de Allen et al. (2002), as emissividades 𝜀𝑁𝐵 e 𝜀0 foram
obtidas por equações que dependiam diretamente do IAF. Logo, 𝜀𝑁𝐵 = 0,9643267078443
e 𝜀0 = 0,9482808205589.
A temperatura da superfície (𝑇𝑠𝑢𝑝 ) depende diretamente das emissividades e
radiância espectral, e assim, obteve-se 𝑇𝑠𝑢𝑝 = 296,84 𝐾. A partir disso, verificou-se que o
albedo da superfície (𝛼), neste mesmo dia, foi de 𝛼 = 0,18.
Tais dados forneceram as informações necessárias, e assim, obteve-se que: a
radiação de onda longa emitida (𝑅𝑜𝑙,𝑒𝑚𝑖𝑡 ) foi de 417,45 𝑊. 𝑚−2 ; a radiação de onde curta
incidente (𝑅𝑠𝑜𝑙,𝑖𝑛𝑐 ) foi de 849,62 W.𝑚−2; a radiação de onda longa incidente (𝑅𝑜𝑙,𝑎𝑡𝑚 ) foi
de 338,33 𝑊. 𝑚−2.
Portanto, o saldo de radiação (𝑅𝑛 ) para a área analisada no dia 02/06/2019 às 16
horas, foi de 593,23 𝑊. 𝑚−2.

4. Conclusões
O saldo de radiação é utilizado em processos físicos (aquecimento do ar, do solo e
evaporação da água), biofísicos (transpiração) e bioquímicos (fotossíntese). Portanto,
quanto maior o saldo de radiação, mais intenso serão tais processos.
Como o processo de fotossíntese das plantas tem pouco aproveitamento energético
da radiação disponível, a partição do saldo de radiação ocorre principalmente entre os
processos de aquecimento do ar, aquecimento do solo e evapotranspiração. A proporção
entre a utilização da radiação em cada um desses processos é distribuída de forma desigual.
Se houver disponibilidade hídrica na superfície, então a maior parte do saldo de radiação é
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utilizada no processo de evapotranspiração; caso contrário, a maior parte da radiação
disponível é utilizada para aquecimento do ar.
Neste estudo, foi constatado que o saldo de radiação (𝑅𝑛 ) às 16 horas do dia 26/02/
2019 foi de 𝑅𝑛 = 670,33 𝑊. 𝑚−2, e o 𝑅𝑛 às 12 horas do dia 01/05/2019 foi de 𝑅𝑛 =
671,07 𝑊. 𝑚−2 havendo, assim, uma profusa densidade de fluxo radiativo disponível para
realização dos processos físicos, biofísicos e bioquímicos na área estudada. Além disso, às
16 horas do dia 02/06/2019 foi obtido que o saldo de radiação foi de 𝑅𝑛 = 593,23 𝑊. 𝑚−2 .
Em todos os dias analisados havia uma ampla densidade de fluxo radiativo
disponível. Porém, percebe-se uma significativa diferença entre os fluxos radiativos
computados dos dias 26/02/2019 e 02/06/2019 apesar da alta insolação de ambos os dias,
possivelmente pelo fato do dia 26 de fevereiro situar-se próximo ao equinócio de outono,
enquanto que o dia 02 de junho encontra-se próximo ao solstício de inverno. Também é
perceptível que os dias 26/02/2019 e 01/05/2019 apresentam saldo de radiação semelhante,
porém a imagem do dia 01 de maio foi obtida às 12 horas, ou seja, os raios solares estavam
incidindo de forma perpendicular à superfície, e pela lei do cosseno de Lambert tem-se que
o fluxo radiativo é mais intenso, resultando com que o saldo de radiação obtido do dia 01
de maio, apesar do céu nublado, seja equiparado ao do dia 26 de fevereiro que apresentou
uma alta insolação às 16 horas.
A radiação eletromagnética proveniente do sol é fundamental nos processos
fisiológicos das plantas, desde a emergência até sua maturação. O desenvolvimento da
planta depende da qualidade e quantidade de radiação incidente. É através dessa radiação
que elas realizam a fotossíntese, transformando gás carbônico em glicose (que é absorvida
pelas plantas) e em oxigênio (liberado para a atmosfera). Portanto, o cômputo do saldo de
radiação (𝑅𝑛 ) por sensoriamento remoto constitui-se de uma ferramenta eficiente e de baixo
custo para um melhor desempenho agrícola da região com a alocação dos recursos hídricos
de maneira eficiente, através dos monitoramentos das perdas evaporativas, e assim,
controlando os desperdícios e excessos de irrigação.
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1. Introdução
A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo agente etiológico
Treponema pallidum, bactéria gram-negativa, bastante móvel e em formato de espiral. Tratase de uma infecção centenária que é mundialmente conhecida podendo resultar em morte
fetal, aborto espontâneo ou outros resultados adversos da gravidez (ECCLESTON;
COLLINS; HIGGINS, 2008).
A nível de mundo, as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são consideradas
um significante problema de saúde pública. Cerca de meio bilhão de novos casos ocorrem a
cada ano no mundo (WHO, 2014), e mais de um milhão de ISTs são adquiridas por dia
(WHO, 2015). De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) houve
um aumento de 38% na taxa de sífilis congênita nos Estados Unidos entre 2012-2014
(BOWEN et al., 2015). Já em âmbito nacional, foi constatado que, dentre infecções
comumente presentes durante o pré-natal, a sífilis é a mais prevalente (2,8%) em uma amostra
de moradores urbanos do nordeste brasileiro (MOURA; MELLO; CORREIA, 2015).
Nos últimos anos, a notificação compulsória da sífilis vem tornando o seu diagnóstico
mais evidente por todo o território nacional. Esses dados de prevalência são alarmantes tendo
em vista que a infecção por sífilis aumenta consideravelmente o risco de se adquirir ou
transmitir o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), coloca um adicional de 215 mil
crianças em aumento do risco de morte prematura e mata cerca 300 mil fetais e neonatais por
ano no mundo (MINISTERIO DA SAÚDE, 2016).
Embora tenha-se visto uma melhora na notificação de pessoas infectadas pelo agente
etiológico da sífilis, a falta de conhecimento da patologia pelas pessoas infectadas e o
tratamento irregular dessa bactéria são preocupantes no cenário nacional. Tendo em vista
todo esse contexto torna-se de extrema importância a realização deste estudo afim de
determinar a incidência da sífilis e sua associação com determinantes sociais em uma cidade
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do agreste pernambucano, assim, as informações fornecidas por este estudo irão contribuir
com estratégias que subsidiem uma melhora na educação em saúde desses pacientes.

2. Metodologia
Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo, descritivo e retrospectivo, com dados
secundários das fichas de notificação dos casos de Sífilis Adquirida (AS), Sífilis em
Gestantes (SG) e Sífilis Congênita (SC) em residentes do município de Garanhuns-PE, no
período entre 2017 e 2018, que conta com uma população estimada de 137.810 habitantes
(IBGE, 2016) sendo o segundo município mais populoso do agreste pernambucano e sede da
V Regional de Saúde do estado de Pernambuco.
A coleta de dados foi realizada na base da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que
disponibilizou as fichas de notificação de sífilis. Foram incluídas as fichas de SA, SG e SC
notificadas entre os anos 2017 e 2018 que estavam disponíveis para análise no momento da
coleta, as demais foram excluídas.
As fichas foram analisadas na íntegra e foram computadas todas as variáveis que
forneciam dados sociais, demográficos e clínicos. Os dados foram tabulados no programa
Microsoft Excel e a análise foi realizada no programa Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versão 23. Na fase descritiva da análise foram calculadas as taxas de
incidência dessas frequências absolutas e relativas das variáveis categóricas.
Esse estudo foi submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE
86807017.5.0000.5207) porque inicialmente ele foi desenhado para contar com o
levantamento de dados através do preenchimento de um questionário estruturado a partir do
qual seria possível fazer o levantamento das prevalências de SA, SG e SC e associa-las com
suas respectivas variáveis. Entretanto, em conversa com representantes da SMS foi acordado
que a melhor metodologia a ser utilizada nesse trabalho seria fazer o levantamento dos dados
a partir de uma análise retrospectiva das informações contidas nas fichas de notificação.
Chegou-se a esse consenso devido ao fato de a sífilis além de ser uma doença de notificação
compulsória é, antes de tudo, uma infecção sexualmente transmissível. Com isso, a busca
ativa dos pacientes diagnosticados com sífilis e o preenchimento do questionário estruturado
tornar-se-ia fruto de constrangimento para o possível voluntário da pesquisa.

3. Resultados e Discussão
3.1. Adquirida
De acordo com o boletim epidemiológico de sífilis no estado de Pernambuco (2018), de 2011
a 2017 foram notificados 8.905 casos de sífilis adquirida, destes, 50,88% são do sexo
masculino (4.531 casos). A taxa de detecção apresenta uma tendência ascendente, com um
percentual de aumento de 668,09%, quando analisados os extremos do período em questão.
Esse aumento de novos casos de pessoas diagnosticadas com SA também ocorre a nível
municipal quando são observados os números do município de Garanhuns que teve, de
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acordo com os dados do presente estudo, 59 casos em 2017 e 57 em 2018. Prevalece nesse
grupo um perfil de faixa etária entre 20 a 29 anos, de raça/cor parda e com nível de
escolaridade referente a “ensino médio incompleto”.
Quanto às variáveis clínicas, foi observado que a SA prevalece em pacientes que não
relatam ter antecedentes de sífilis, portanto sendo classificados com sífilis primária, que têm
relações sexuais com homens e com esquema de tratamento referente a 2.400.000 UI. Foi
observado que há um percentual menor de mulheres diagnosticadas com sífilis do que
homens, isso pode se dar pela adesão do sexo feminino para realização dos exames de rotina
e tratamento. A falta de médicos específicos para homens, principalmente na rede pública,
também contribui para a falta de conhecimento e prevenção da doença, bem com o fato de
muitos homens terem receio de procurar ajuda. Em consonância, a falta de penicilina G
benzatina é uma das dificuldades encontradas para o tratamento adequado de pacientes. Cabe
aos estados e municípios a compra e armazenamento deste medicamento. Segundo dados de
2015, 41% dos estados brasileiros apresentavam-se sem estoque de penicilina para a rede
pública, enquanto 59% notificaram algum desabastecimento. (TAYLOR et al., 2016).

3.2. Gestantes
Sobre a SG, o boletim epidemiológico de sífilis no estado de Pernambuco (2018) notificou,
entre 2005 e 2017, 8.188 casos. Neste período, observa-se um aumento de 507,14% no
número de notificações. A nível municipal, Garanhuns apresentou frequência ascendente de
novos casos de sífilis em gestantes, sendo 37 casos em 2017 e 41 casos em 2018, segundo os
dados do presente estudo. Esse grupo se apresenta majoritariamente da seguinte forma: faixa
etária entre os 20 a 29 anos, raça/cor parda e com nível de escolaridade referente a “ensino
médio incompleto”.
Quanto às variáveis clínicas e da gestação, observou-se que majoritariamente as
notificações foram feitas ainda no 1° trimestre de gestação durante o pré-natal, sendo esse o
primeiro contato da gestante com a bactéria, portanto classificadas como sífilis primária.
Além disso, as gestantes apresentavam como comportamento de risco o consumo de álcool
e bebidas e tinham como opção de tratamento mais comum o esquema de 7.200.000 UI.
Nesse grupo em específico é importante atentar para avanços no diagnóstico durante o prénatal, no entanto, sugere-se a reinfecção das gestantes pelos parceiros não tratados, sendo
esse um fator imprescindível para o controle da sífilis gestacional e congênita, pois pode
ocasionar a reinfecção da gestante após a realização do tratamento (MACIEL et al., 2017).
A resistência enfrentada pelos profissionais de saúde para realizar o tratamento do parceiro
sexual de portadores de IST´s, na maioria das vezes está relacionada a construção
historicamente excludente das políticas públicas voltadas para a saúde do homem, o que
acarreta numa baixa procura do mesmo aos serviços de saúde (CAMPOS et al., 2012).
3.2. Congênita
Sobre a SC, o boletim epidemiológico de sífilis no estado de Pernambuco (2018), de 1999 a
2017, notificou 14.783 casos de sífilis congênita. Desde 2008, verifica-se uma tendência de
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aumento no número de casos, chegando a 1.885 em 2017. Assim como o número de casos, o
coeficiente de incidência por 1.000 nascidos vivos (NV) vem aumentando desde então,
apresentando um risco de aproximadamente 14 casos a cada 1.000 NV no ano de 2017. Na
presente pesquisa foram encontrados 20 casos em 2017 e 15 casos em 2018, dados esses,
similares aos do boletim epidemiológico. Sugere-se que a interrupção do aumento do número
de casos que ocorreu entre 2017 e 2018 deve-se à correta realização de exames e ao número
preconizado de consultas pré-natais, tratamento adequado para mulheres grávidas e parceiros
sexuais, melhora na detecção e na sensibilidade dos exames laboratoriais e disponibilidade
de medicamentos para o tratamento (WHO, 2016). Esse grupo foi o que teve o maior número
de variáveis não preenchidas, o que dificultou a discussão dos casos.

4. Conclusões
O presente trabalho permite concluir que, as ações voltadas para a notificação de sífilis desde
2010 têm trazido dados epidemiológicos relevantes para um melhor controle do agravo. Além
disso, o aumento dos coeficientes epidemiológicos, nos últimos anos na cidade reforça a
necessidade de ações voltadas para o controle dessa infecção.
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1. Introdução
Nesta pesquisa, realizada com alunos de turmas de 7º anos do ensino fundamental,
abordamos uma perspectiva para o ensino e estudo focado no processo de aquisição da
ortografia, com vistas a analisar os desvios de grafia que ocorrem durante as produções
dos estudantes, visto que essa é uma grande necessidade que eles apresentam hoje em
dia, especialmente em se tratando das exigências que são impostas aos discentes quando
se trata dessa habilidade que requer uma prática ativa.
O presente estudo se justifica pela razão da ortografia ser estudada durante
praticamente toda a vida estudantil e, ser muito cobrada nas escolas quando nos
referimos à produção escrita, visto que os alunos que cometem mais desvios, são tidos
como alunos estigmatizados, tratados como pessoas que possuem conhecimento
inferior, quando na verdade, principalmente em fase inicial de escrita, só estão
formulando suas próprias concepções.
Abordaremos uma análise mais minuciosa que vai percorrer alguns caminhos,
iniciando pela Sociolinguística Educacional e a Variacionista que têm como principais
referências os estudos de Bortoni-Ricardo (2004, 2005) e Labov [1972] 2008, visto que
é essencial se traçar um perfil sociolinguístico por meio da observação das questões
histórico-sociais que em muito poderão nos ajudar a compreender as variações
decorrentes tanto na fala, apesar de não ser o objetivo central da pesquisa, quanto na
escrita de nossos estudantes.
Para a análise dos desvios e intervenções realizadas nesta pesquisa, nos apoiamos
nas teorias de Abaurre (1999), Cagliari (1999), Lemle (2002), Morais (2003,2005) e
Silva (2007), visto que para se traçar estratégias satisfatórias que vão ajudar os discentes
a superarem esses desvios de escrita, é preciso primeiramente, fazer uma análise
diagnóstica.
O ensino desta modalidade deve ser tido não como algo que sirva para estereotipar
os discentes, mas sim par auxiliar no desenvolvimento dos estudantes durante o
processo de escrita. O objetivo geral deste estudo é compreender e minimizar os
equívocos decorrentes nos desvios de grafia, com o intuito não de encerrarmos nossas
discussões sobre o assunto, visto que a ortografia é um campo da nossa língua que
necessita sempre de estudos e propostas para que o aluno consiga alcançar esse padrão
exigido, mas sim de mostrarmos que é possível se chegar a um estágio consistente da
linguagem escrita.
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2. Metodologia
O presente trabalho foi desenvolvido com 10 alunos de duas turmas de7º anos de duas
escolas públicas do ensino fundamental da zona rural do município de Caruaru – PE.
Como proposta metodológica, realizamos inicialmente uma análise diagnóstica por
meio de oficinas de produção de textos e ditados para perceber qual nível de escrita os
estudantes apresentam, o que configura inicialmente um estudo quantitativo, para
posteriormente, uma análise qualitativa focada na escrita ortográfica.
Os gêneros trabalhados no ditado de parágrafos foram conto e relato de memórias,
por se tratar dos gêneros solicitados no planejamento anual cedido pela Secretaria de
Educação e adotado pelos professores da rede municipal de ensino. Para auxiliar o
processo metodológico de observação da escrita, também trabalhamos com ditado de
frases e produções textuais que nos ajudaram a perceber as condições as quais os
sujeitos se apresentam, ou seja, quais níveis de aquisição da escrita eles demonstram ter.
Inicialmente, fizemos com nossos alunos, um trabalho de reconhecimento dos
gêneros que foram abordados no trabalho, explicamos sobre as características e
estrutura de cada um deles. Essas explicações e desenvolvimento das produções
elaboradas pelos estudantes totalizaram um período de 3 meses entre os estudos e as
elaborações escritas.

3. Resultados e Discussão
Os dados foram analisados a partir da observação acerca das intervenções realizadas
com os alunos. Foram feitas análises quantitativa e qualitativa para verificação das
necessidades dos discentes. As reflexões foram feitas com os próprios alunos, já que o
processo de aprendizagem da norma ortográfica trata-se de uma atividade ativa e que
deve ser trabalhada em conjunto para melhor compreensão por parte do grupo em geral,
mas sem é claro, deixar de avaliar as especificidades de cada sujeito em suas
individualidades.
Os resultados obtidos na metodologia ainda são parciais, mas demonstram que os alunos
que se encontram mais afastados do meio urbano, tendem a apresentar uma escrita mais
oralizada, em contrapartida, os que estão mais próximos tendem a mostrar um domínio
ais elaborado da linguagem escrita.
Quadro 1: Análise dos estudantes do 7º ano da Escola B
Desvios referente à segmentação

Segment
ação

Desvio
encontrados
de funto
de via
i ferno
a te
em contraram
derepemte,
derrepente, derepente
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Grafia
correta
Defunto
Devia
Inferno
Até
Encontrara
m
de repente

Sefingil
porisso, porriso,
porico, poriço
Tenque
Emsima

se fingiu
por isso
tem que
em cima

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador

Um dos fenômenos encontrados nos estudos realizados foi o da segmentação, que é
a separação (hipersegmentação) ou junção (hipossegmentação), quando o aluno entende
a palavra como frase fonológica, observando que apesar de se tratar de algo mais
recorrente em fase inicial de escrita, também é possível de acontecer nas séries iniciais
do ensino fundamental II.

4. Considerações finais
Com isso podemos concluir que quanto mais os alunos estão expostos a situações as
quais possam refletir sobre o uso da escrita, mais consistente será seu nível de
aquisição.
O que se observa nesses estudos que tomam por base a noção de variação é que,
quanto mais longe o âmbito escolar é do meio urbano, ou seja, quanto menos acesso os
estudantes tiverem a determinados recursos que os alunos da cidade têm disponíveis,
mais oralizada será sua escrita.
Foi possível constatar isso em nosso trabalho por meio das observações feitas nas
duas escolas trabalhadas, a Escola A e a Escola B, ambas localizadas no mesmo distrito
de zona rural de Caruaru. Com as atividades que foram realizadas com os discentes,
pudemos perceber que, entre as duas, a que se encontra mais distante do meio urbano, a
Escola B, os alunos apresentam uma escrita muito relacionada à maneira a qual eles
falam, o que nos faz concluir que em suas escritas é muito perceptível o traço fonético.
Portanto, compreender que a relação dos aspectos fonéticos de uma determinada
palavra, poderá estar ligada diretamente aos desvios ortográficos, se torna dever do
professor de língua portuguesa. O estudo analisa essa possibilidade, mas abre caminhos
para estudos futuros.
Órgão de fomento:CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior)
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1. Introdução
Partindo de reflexões a respeito das diversas concepções de infância, este trabalho tem como
finalidade mostrar através da história como esta concepção foi se constituindo ao longo dos
tempos. As discussões aqui apresentadas foram realizadas a partir de uma revisão
bibliográfica sistêmica baseada em literaturas especializadas sobre tal temática, podendo-se
observar que as concepções que possuímos acerca desta na contemporaneidade, são peças
chaves para compreendermos o processo histórico pelo qual está se constituiu, aliás, é preciso
levar em consideração o contexto no qual elas foram produzidas. Os estudos analisados
evidenciaram que a infância deve ser compreendida como um modo particular e peculiar de
se pensar a criança, e não um estado universal, vivida por todos do mesmo modo.

2. Metodologia
Este trabalho é resultado de uma pesquisa de cunho bibliográfico, o qual se divide em
duas partes, além da introdução, metodologia e considerações finais, abordando em um
primeiro momento a invenção da infância, em que se discute questões sobre como surgiu
esse conceito, e em um segundo momento surgimento do sentimento de infância, trazendo
para discussão contribuições do pensamento de Ariès (1981), Kramer (1992) Kulhmann Jr
(2011), e Postman (1999).

3. Resultados e Discussão
3.1 A invenção da Infância
O conceito de infância nem sempre existiu concretamente na sociedade, nem da forma como
hoje ele é exposto e compreendido. Pois, até os séculos XI e XII, a criança era vista como
um ser sem importância, e a duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, de
uma idade mínima, e a partir do momento em que poderia realizar algumas tarefas sozinha,
seria o momento da inclusão da criança no mundo dos adultos, partilhando seus trabalhos,
vestes, costumes e jogos. Antigamente a ideia de infância estava ligada à ideia de
dependência, assim, só sairia da infância o sujeito que conseguia certa independência para
pequenos fazeres.
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Estas são algumas ideias propagadas pelo historiador francês Philippe Ariès (1981)
em seu livro História Social da Criança e da Família, traduzida no Brasil em 1978, o qual
apresenta importantes contribuições ao longo da história, a partir de seus estudos
iconográficos. Segundo este autor (1981), até por volta do século XII, a arte medieval
desconhecia a infância ou não a representava. No século XIII, a criança era representada
como um “anjo”, com a aparência de adolescente caracterizado por traços afeminados e,
posteriormente, surgiu o modelo de Jesus e Nossa Senhora menina. O mesmo autor refere a
esta representação de criança, como se fosse “um adulto em miniatura”, pois não existia um
lugar social destinado a particularidade infantil. Para Postman (1999) a ausência desse lugar
social à infância se dava por causa da incapacidade de sobrevivência das crianças, devido ao
alto índice de mortalidade infantil daquela época, uma vez que a morte de uma criança era
tida como algo natural, e as crianças que conseguiam vencer tais adversidades da mortalidade
infantil, logo adentravam no mundo do adulto, compartilhavam vestimentas, brincadeiras,
costumes, espaços.
Os estudos de Ariès apesar de importantes, e ter sido considerado como percursor à
história da infância, seus estudos receberam fortes críticas por outros pesquisadores, como é
o caso de Moysés Kuhlmann Jr. (2011), o qual defende que a historiografia da infância de
Ariès é fundamentada apenas em fontes de famílias abastadas, não contemplando outras
camadas da sociedade.
Por volta do século XVI, a criança aparece nua na arte italiana, marcando assim novas
alterações na concepção a ela atribuída. O século XVII foi marcado pela preocupação com o
alto índice de mortalidade infantil, e este fator foi importante para que novos rumos fossem
tomados em relação à preocupação com as crianças. Este foi um século decisivo pra o
surgimento do sentimento de infância. Em decorrência disso, podemos citar também a
influência dos médicos higienistas, dos psicólogos, dos pedagogos, dos sociólogos que
buscaram atenuar as discussões sobre a infância e a criança.
3.2 O sentimento de infância
Sandra Kramer (1992, p.17), quando cita Àries (1981) em sua obra, descreve sobre o
surgimento do sentimento da infância, momento este em que analisa a obra e afirma:
Sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças,
correspondendo na verdade à consciência da particularidade infantil, ou seja,
aquilo que distingue a criança do adulto e faz com que a criança seja considerada
como adulto em potencial dotada de capacidade de desenvolvimento.

Ainda sobre a questão do sentimento de infância, Ariès (1981) destaca dois
sentimentos de infância que muito contribuíram para o desenvolvimento dessa tomada de
consciência acerca da infância: O primeiro diz respeito à “paparicação” – que era um
sentimento em que a criança, por sua ingenuidade, gentileza e graça, tornava-se uma fonte
de distração para os adultos. Esse sentimento originariamente pertencente às mulheres ou
amas, surgindo no seio familiar entre os séculos XVI e XVII. O segundo, surge em oposição
ao primeiro, no final do século XVII, o qual Ariès chama de “exasperação” – o apego à
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infância e à sua particularidade não mais se exprimia somente por meio da distração e da
brincadeira, mas também do interesse psicológico e da preocupação moral. Tentava-se
penetrar na mentalidade das crianças para melhor adaptar a seu nível os métodos de
Educação. Mas esse interesse impunha que se desenvolvesse nas crianças uma razão ainda
mais frágil e que se fizesse delas homens racionais e cristãos.
A concepção de infância atrelada a necessidade de ser vista de forma diferenciada do
adulto, com aspectos e interesses próprio, à qual deva ter uma formação específica, só se
constrói em meio à idade moderna. Esta mudança se deve a outro acontecimento da época: a
emergência de uma nova concepção de família, centrada não mais em amplas relações de
parentesco, mas num núcleo unicelular, preocupado em manter sua privacidade e estimulação
do afeto entre seus membros.
Foi, então, a partir do século XVII, que outras perspectivas vislumbraram o saber
sobre as crianças, momento este em que, nas contendas educativas, a pauta se destina a
discussão sobre a criança de direitos, o qual é conquistado posteriormente, já no século
XVIII, XIX e XX, de uma base legal de proteção, provisão e de participação das crianças.
Muito ainda se tem discutido em relação a estas legislações, pois não basta apenas oferecer
o atendimento educacional as crianças, é preciso contemplá-la em sua totalidade, oferecendo
serviço de qualidade em creches e pré-escolas.

4. Considerações Finais
Diante do exposto, podemos considerar que a infância muda com o tempo e com os diferentes
contextos sociais em que as crianças estão inseridas, sejam elas: econômicos, geográficos, e
até mesmo a partir de suas peculiaridades individuais.
Sendo perceptível que a construção da ideia de infância passou por um processo
histórico que definiu, aos poucos, o sentimento de infância do século XII ao XVIII (ARIÈS,
1981). Nesse período, moralistas pedagógicos se empenharam em buscar uma nova maneira
em educar as crianças. Porém, notam-se, aos poucos, mudanças significativas a partir do
século XIX, contudo, essas mudanças sendo carregadas de preceitos medievais. Sendo válido
destacar, que o apego às crianças por parte das famílias e a preocupação com a educação
destas foram fatores relevantes no que diz respeito ao surgimento da ideia de infância.
E assim, ao longo do tempo a sociedade passou a enxergar a criança como um ser
importante e frágil que dependia de cuidados, não somente por parte das famílias, mas
também do Estado, no que diz respeito à promulgação de leis e estatutos que viessem garantir
seus direitos e sua integridade física e moral.

5. Órgãos de fomento
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código
de Financiamento 001.
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1. Introdução
O presente estudo tem como finalidade compreender as formas de participação das famílias
de crianças usuárias de um contexto de educação infantil nesta instituição, levando em
consideração as famílias de crianças matriculadas nas turmas de Jardim I e Jardim II, ou seja,
crianças de 4 e 5 anos de idade, e descrever os mecanismos utilizados pela escola para
promover à participação das famílias na instituição educativa, além de dar visibilidade para
as vozes das famílias e das professoras de educação infantil em relação as principais
atividades que devem ser oferecidas nesses espaços.
A relevância do estudo ora apresentado, ressalta a importância e a necessidade da
parceria entre a família e a escola, ao que concerne o desenvolvimento integral das crianças
na educação infantil, conforme dispositivo da LDB (nº 9.394/96), em seu art.29: “[...] o
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade”. Para
tanto, se faz necessário compreender o conceito de educação como sendo além da educação
formal, pois, a família também é parte integrante do desenvolvimento das crianças, sendo um
dos contextos em que está se insere. Por isso a importância de aproximar a família à escola,
possibilitando um maior estreitamento desta relação.

2. Metodologia
Esta pesquisa inseriu-se em um contexto de uma escola da rede privada de ensino do
município de Garanhuns, estado de Pernambuco, onde foram entrevistadas 35 (trinta e cinco)
famílias, e 4 (quatro) professores da educação infantil, de turmas de crianças de 4 (quatro) e
5 (cinco) anos de idade. Todos os participantes do estudo foram convidados a assinarem o
Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), a fim de manter o caráter ético da
pesquisa.
A pesquisa desenvolveu-se por meio de uma abordagem qualitativa, ou seja, o cunho
da pesquisa qualitativa está na particularidade dos resultados obtidos, perscrutando assim as
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compreensões individuais dos sujeitos pesquisados, realçando valores, opiniões e atitudes,
conforme Minayo (2001, p.22):
A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis.

O instrumento usado para coletar os dados foi o questionário aberto, onde se procurou
buscar as opiniões dos entrevistados a respeito da importância da relação entre a família e a
escola para o desenvolvimento das crianças matriculadas nas turmas de Jardim I e Jardim II
(crianças de 4 e 5 anos). As análises dos questionários se deram por meio de embasamento
teórico no que diz respeito o campo temático que os envolve.
No questionário elaborado para as famílias buscou-se compreender as suas formas de
participação na instituição educativa, e qual a visão dos mesmos sobre a importância deste
espaço. Na etapa da pesquisa com a instituição escolar, as professoras foram questionados
sobre os instrumentos e mecanismos utilizados pela escola para inserir a família na vida
escolar das suas crianças, e como a instituição educativa busca incentivar está participação.
Além de ambas serem questionados sobre as atividades que devem ser oferecidas nos espaços
de educação infantil.

3. Resultados e Discussão
Professores e pais foram envolvidos neste estudo e questionados sobre a importância da
parceria entre a família e a escola para o desenvolvimento das crianças usuárias dos espaços
infantis, à frequência com a qual acontece esse contato, e os mecanismos que são
desenvolvidos pela instituição de ensino para que essa parceria aconteça.
A família diante do questionário proposto nesse estudo se mostrou preocupada com
a aprendizagem e desenvolvimento da criança pequena, descrevendo a sua participação nos
eventos promovidos pela escola, principalmente em eventos festivos, nas reuniões
pedagógicas se mostrou ausente, devido aos horários e dias que ela acontece, contudo relata
que sempre que possível vai à escola buscar informações sobre o desenvolvimento da criança
no espaço educativo. Em relação ao papel que a escola tem diante da questão do
desenvolvimento e sociabilidade da criança pequena, a família demostra preocupação,
entretanto, destaca a importância da transmissão de conhecimentos, como um dos fatores
mais importantes que devem acontecer no espaço da instituição educativa para com as
crianças.
A instituição educativa a qual realizamos a pesquisa cita o uso de diversos
mecanismos que buscam o envolvimento da família diante de suas atividades propostas,
como: reuniões, plantões pedagógicos, festividades e outros, além de promoverem um
diálogo e troca de experiências diante das dificuldades encontradas no processo de
aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Contudo, o espaço educativo também
demostra uma preocupação com a aprendizagem, o conhecimento em si, deixando ausente a
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experiência e o brincar com funções importantes para o desenvolvimento e sociabilidade da
criança pequena.
As formas de acompanhamento e participação das famílias na instituição educativa
acontece regularmente, sejam com contato com as professoras, através de troca de
informações simples, como: o desenvolvimento da criança naquele dia; além da participação
destas nos plantões, reuniões pedagógicas e festividades. Segundo a OCEI de Maceió
(HADDAD, 2015, p. 194): “As famílias são parceiras privilegias no processo de cuidado e
educação da criança [...]." Desse modo evidencia-se um acompanhamento partilhado a
respeito do desenvolvimento da criança entre família e instituição.
Entretanto, diante dos resultados obtidos, em relação a importância das crianças
frequentarem contextos de educação infantil, tanto para a família quanto para a escola, é de
extrema importância que isto aconteça, entretanto, há uma ênfase na importância de uma
pedagogia transmissiva de conteúdos escolares e preparação para a escola futura, tal
movimento não condiz com as novas propostas para a educação infantil no Brasil, como
como exemplo a LDB (nº 9.394/96) que discorre que não se deve considerar a educação
infantil como etapa preparatória para o ensino fundamental, outro exemplo é a aprovação das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI’s/2010) que enfatizam a
importância da organização, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas que
norteiam o trabalho dos espaços de educação infantil, dando visibilidade para uma concepção
de criança como sujeito histórico e completo, orientando creches e pré-escolas a darem vozes
às crianças, tomando-as como centro do planejamento curricular.

4. Considerações Finais
Identificou-se no grupo pesquisado um conteúdo consensual no que tange a educação infantil
como espaço de socialização para a criança pequena, tanto com seus pares, quanto com o
adulto; registrou-se a importância dada tanto pela família, quanto pela escola para que
aconteça o contato entre ambas, contudo, existe uma consensualidade em relação à
importância da aprendizagem, a transmissão de conhecimentos científicos e a preparação
para escola futura, existindo uma ausência de um olhar de sensibilidade as particularidades e
especificidades das crianças, respeitando seus interesses e necessidades, como a presença da
contação de histórias, o brincar, estímulos e experiências com a diversidade de atividades
prazerosas.
Assim, a educação infantil de modo geral, não é compreendida como espaço de ver a
criança de forma integral, conforme LDB (nº 9.394/96), mas sim um espaço de consciência
para a construção do conhecimento científico, muitas vezes algumas escolas de educação
infantil adotam essa visão pela fragmentação da construção da educação infantil no Brasil,
devido a sua trajetória histórica em que se foi configurada, com uma visão de um espaço
tradicional e escolarizante.

5. Órgãos de fomento
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código
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1. Introdução
Compreender os mecanismos de funcionamento das linguagens é de grande importância
para a participação efetiva dos indivíduos na vida social contemporânea, cabendo aos
professores de Língua Portuguesa, proporcionar aos educandos oportunidades de reflexão
sobre a gama de aspectos que envolvem os textos, tais como os relacionados à semiótica,
intertextualidade e contexto.
Nesse sentido, esta pesquisa busca a partir da concepção de texto de Cavalcante
(2018), enquanto uma ação em que os sujeitos são agentes sociais inseridos num contexto
sociocomunicativo, histórico e cultural, explorar a multimodalidade e a intertextualidade no
gênero conto, através do texto Cem anos de perdão, de Clarice Lispector. Nessa
perspectiva, este trabalho pretende redimensionar as práticas de leitura em sala de aula, a
partir de atividades com o texto de forma mais dinâmica, ampliar as habilidades de leitura
dos educandos, por intermédio de uma abordagem multimodal e intertextual. Bem como,
por meio da leitura mediada espera-se que os estudantes possam realizar inferências e
estabelecer relações intertextuais. Despertando neles um olhar investigativo e reflexivo
acerca do texto, uma necessidade essencial no mundo letrado contemporâneo. Dessa forma,
os discentes realizam inferências, adquirem competências discursivas e utilizam a
linguagem de modo contextualizado nas práticas sociais. Relevando, assim, a importância
da proposta apresentada.
A referida proposta fundamenta-se em perspectivas apresentadas por Silva (2006, p.
516) quando afirma que: “a escola parece não estimular a função interativa das práticas de
leitura, ao privilegiar atividades que desmotivam o aluno e provocam a aversão dos
educandos ao mundo dos livros”. Ancora-se nas contribuições de Cavalcante (2018), sobre
texto e contexto, Bortoni-Ricardo (2012), acerca da importância da leitura com mediação
pedagógica. Fundamenta-se, também, em Rojo e Moura (2012), com a teoria dos
multiletramentos, enquanto variedade das práticas letradas. Para tratar de aspectos de
intertextualidade recorre-se a Bazerman (2007), partindo da concepção que os textos não
surgem isoladamente, mas em relação com outros textos. Gotlib (2006) sobre o gênero
conto, Silva (2006) e Solé (1998), quanto a importância de o professor realizar o
levantamento prévio dos conhecimentos como meio de ajudar o estudante e, por fim
Geraldi (1991), evidenciando o valor de trabalhar com o texto em sala de aula.
Ademais, para Rojo e Moura (2012), os textos contemporâneos são “compostos de
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muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e que exigem capacidades e práticas de
compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar”.
(ROJO e MOURA, 2012, p. 19). Portanto, para os multiletramentos são necessárias novas
ferramentas, além das da escrita manual (papel, pena, lápis, caneta, giz e lousa) e impressa
(tipografia, imprensa), as quais estão relacionadas às diversas maneiras “da representação
semiótica como a oralidade, a escrita, a imagem estática ou em movimento ou ainda o som,
dentre outros” (SILVINO, 2012, p. 3). O reconhecimento da intertextualidade e do contexto
corrobora para a produção de sentido, uma vez que ao recuperar informações veiculadas em
outros textos a compreensão torna-se mais fácil e eficaz.
Diante disso, a escola assume o papel de oferecer meios para que os alunos
transformem-se em criadores de sentido e, para isso, “é necessário que eles sejam analistas
críticos, capazes de transformar [...] os discursos e significações, seja na recepção ou na
produção” (ROJO e MOURA, 2012, p. 29).
Para coletar os dados, desenvolveu-se um trabalho de cunho qualitativo (GIL, 2008)
que se caracteriza como uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 1998). Numa turma de 8º ano
de uma escola pública.

2. Metodologia
Tendo em vista as concepções abordadas acerca dos multiletramentos. O trabalho com o
conto Cem anos de perdão, inicia-se com apresentação dele com letras vermelhas e grandes
em datashow, acompanhado da música Suspense Impactante de Morrigan Moraes, criando
todo um ambiente de suspense e expectativas em relação ao enredo. Foram entregues fichas
para que à medida que fossem indagados, os alunos anotassem suas impressões para
discussão posterior. Em seguida foram questionados como eles imaginavam que seria o
enredo, buscando despertar, também, a criação imaginária dos estudantes.
Mostrou-se imagens de dois ambientes onde a história, possivelmente, se passaria e
foi solicitado que levantassem hipóteses a respeito do espaço onde os fatos aconteceriam,
sobre o tempo, se cronológico ou psicológico, sobre o perfil da personagem protagonista: se
herói ou vilã. Aproveitando para romper com a visão maniqueísta de que existe alguém
totalmente bom ou mau. Foram também levantadas hipóteses sobre o clímax e o desfecho
do conto.
Após a proposta de levantamentos prévios do texto, foi apresentado do conto em
datashow, acompanhada da música Suspense Impactante, posteriormente, realizou-se a
leitura com mediação, levando os alunos a confirmarem ou refutarem suas hipóteses,
reconhecerem aspectos intertextuais, realizarem inferências, reconhecerem contextos.
Momento no qual o professor vai “questionando, sugerindo, provocando reações, exigindo
explicitações sobre as informações ausentes do texto, refutando, polemizando, concordando
e negociando sentidos mediante as pistas deixadas no texto”. (BORTONI-RICARDO,
2012, p. 90). Desse modo, os discentes tem a oportunidade de explorar o texto das mais
diversas formas, participando como sujeitos ativos na construção de sentido, pois na
medida em que refutam e/ou criam novas hipóteses, despertam os conhecimentos prévios e
estabelecem relações intertextuais, fatores importantes para a compreensão do texto.

3. Descrição dos Resultados
Por meio deste trabalho, na perspectiva da leitura com abordagem intertextual e
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multimodal, viabilizou-se a compreensão e interpretação textual dos estudantes, já que o
encontro do texto com imagens, sons, cores, desperta mais atenção, facilitando o
processamento de informações, ampliando o repertório enciclopédico e a construção de
sentido. Bem como, percebeu-se uma maior interação dos estudantes durante a aula, uma
vez que a leitura mediada proporciona reflexões e debates. Nesse aspecto, hipóteses foram
refutadas, houve quebra de expectativas, além disso, relações intertextuais foram realizadas
à medida que os alunos conseguiram, grande parte da turma, retomar outros discursos,
perceber a intertextualidade e realizar novas inferências.

4. Considerações Finais
Durante a vivência da prática, foi observado a partir da atividade realizada, que a leitura
com abordagem intertextual e multimodal do conto em tela viabilizou a compreensão e a
interpretação textual dos estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, já que o encontro do
texto com imagens, sons, cores, desperta mais a atenção dos discentes, facilitando o
processamento de informações, bem como ampliando o repertório enciclopédico e a
construção de sentidos.
Além disso, o conto promove a quebra de expectativa dos alunos em muitos
aspectos, principalmente em relação ao enredo que é apresentado, pois a partir do título,
levando em consideração o contexto, em que a maioria está inserido, em que a violência
doméstica se faz presente, pais separados por traições, ambiente de brigas, motivadas, na
maioria das vezes, pelo álcool, os estudantes imaginavam uma história com traição, culpas,
sofrimentos, perdão, arrependimento, o que não ocorre necessariamente.
Evidencia-se, assim, a importância em desenvolver propostas de leitura, que possam
viabilizar os multiletramentos, o desenvolvimento intelectual e cognitivo, bem como, a
ampliação da competência leitora dos educandos, uma ação necessária, em uma sociedade
em que a tecnologia tem presença efetiva.

6. Órgão de Fomento
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
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1. Introdução
Intertextualidade é a prática de produzir um texto referenciando-se em um outro ou de
reportar-se a outro texto para dar sentido a um texto lido/escrito. Essa referenciação pode
acontecer de forma explícita ou implícita. A intertextualidade implícita, acontece quando
não existindo referência direta ao texto original, o leitor recorre à memória para identificar
o texto referenciado. Além disso, é a intertextualidade implícita que será o objeto de estudo
deste trabalho. A hipótese que norteou esta pesquisa foi a de que a intertextualidade,
quando devidamente utilizada, poderá ser de grande proveito pedagógico no trabalho com
produção de textos em salas dos anos finais Ensino Fundamental (EF). O interesse pelo
assunto deve-se a percepção das dificuldades dos profissionais de LP em trabalhar
produção de texto em sala de aula, principalmente com relação ao uso de estratégias
facilitadoras desta prática. Pretende-se, com este trabalho, contribuir para a melhoria do
desempenho dos professores de Língua Portuguesa (LP) no que diz respeito à produção de
texto e, consequentemente, para processo de aprendizagem dos alunos nesta área do saber.

2. Metodologia
A metodologia adotada para chegar-se aos resultados aqui apresentados envolveu dois
momentos: a) Um pedagógico, quando em sala de aula foram realizadas atividades que
possibilitaram a produção dos textos a serem analisados; b) Um momento de avaliação dos
textos produzidos e análise dos resultados.
2.1.Momento Pedagógico
A atividade pedagógica final dos alunos consistiria em uma produção de texto a partir da
fábula dos “Três Porquinhos”, porém, para isso, os alunos precisavam saber o que era e
como produzir um texto fazendo uso do recurso intertextualidade. Para orientá-los, foi
apresentado uma vídeo-aula sobre fábula, seguida de leituras de diversas fábulas, havendo
em seguida produções coletivas de textos escritos e em duplas com reescrita de alguns
deles. Paralelo a essas atividades, fez-se uma explanação sobre o fenômeno da
intertextualidade através de exposição de slides: foram observados e debatidos este evento
linguístico em obras de arte, letras de músicas, poemas e história em quadrinhos. Após
várias intervenções pedagógicas, finalmente foi lido o texto “Os três Porquinhos” e, após
debate e exercício oral de compreensão da referida história, foi solicitado a produção de um
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texto, no qual ocorresse o fenômeno da intertextualidade implícita, sendo esclarecido que
não se trataria de uma recontação da história original, mas da criação de uma outra história,
referenciada naquela lida.

Figura 1. Texto original

2.2. Avaliação e Análise das Produções
Com as produções em mãos, iniciou-se o processo de avaliação. Onze textos foram
produzidos, dos quais seis apresentavam sérios problemas no contexto, parte do texto, que
segundo Cavalcante (2018), “estaria explícito na superfície do texto: palavras, frases,
organizações sintáticas, articulações coesivas, elementos paralinguísticos etc.”,
comprometendo uma leitura significativa. Dessa forma, escolheu-se as cinco produções
com menos comprometimento, as quais aparecem nas figuras 2, 3, 4, 5 e 6 a seguir:

Figura 2. Produção textual do aluno 1
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Figura 3. Produção textual do aluno 2

Figura 4. Produção textual do aluno 3

Figura 5. Produção textual do aluno 4

Figura 6. Produção textual do aluno 5

Uma vez selecionado os textos para análise, embasado no trabalho de Gancho
(2006), decidiu-se por observar os elementos da narrativa presentes nas produções, bem
como as partes do enredo e compará-los com o texto fonte (veja Figura 1), a fim de
observar como aconteceu a manipulação deste nas produções, uma vez que Koch (2009)
afirma: “Ainda na concepção de intertextualidade implícita, consideramos a manipulação
que o produtor do texto opera sobre o texto alheio ou mesmo próprio, com o fim de
produzir determinado efeito de sentido [...]”, tendo a manipulação neste caso o propósito de
adequar a produção à sugestão recebida pelos alunos. Analisou-se como parte do enredo, a
moral em virtude de ser esta, uma característica presente nas fábulas, ainda que Gancho
(2006), não a contemple em sua classificação das partes do enredo.

3. Resultados e Discussão
Após avaliação e análise das produções acima, obteve-se os resultados a seguir
apresentados
Tabela 1. Elementos da narrativa presentes nos textos produzidos pelos alunos

Elementos da narrativa

246

Personagens

Ambiente

Narrador
Enredo

a) Os porquinhos aparecem como no texto original emduas
produções e em três delas, são substituídos por filhos, pica-pau
e irmãos.
b) O lobo está presente em quatro textos,
sendo substituído pela figura do caçador
em um deles.
a) Em nenhum texto aparece descrição do ambiente, sendo o
espaço o mesmo do texto original em todas as produções –
floresta e casas – e o tempo indefinido, ficando subentendido
que os fatos acontecem durante o dia como no texto fonte,
somente em um existe a alusão de um fato ocorrido à noite.
a) Em todas as histórias produzidas, o narrador é observador
como no texto original.
a) Em três produções o enredo está completo e em duas delas,
está incompleto, havendo em uma a ausência da apresentação e
em duas da moral, parte que caracteriza o gênero fábula.

4. Considerações Finais
Levando em consideração a realidade da turma em que se desenvolveram as atividades
analisadas, os resultados confirmam a hipótese apresentada na introdução. Esse
reconhecimento deve-se ao fato de que a turma envolvida nesse trabalho apresenta sérios
problemas de leitura e escrita, razão pela qual compõe um grupo de reforço de LP na
escola. Ainda assim, os avanços foram visíveis, principalmente no que se refere à
disposição para realização da atividade. É comum a resistência desses alunos quando se
pede uma produção de texto, nesta situação, somente um dos 12 alunos presentes na sala se
omitiu de fazer tarefa, não apresentando os demais nenhuma objeção. Ressalta-se que os
textos analisados não passaram por nenhum processo interventivo como reescrita ou outro
qualquer. Com certeza, o uso da intertextualidade como recurso de produção de texto não
vai dar conta de toda a demanda que envolve esta aprendizagem, mas oferece uma
contribuição valiosa para esta prática. Que outros trabalhos de investigação das práticas
docentes possam ser realizados nesta área, de forma a fortalecer ação pedagógica dos
profissionais de LP, e por extensão melhorar a aprendizagem dos alunos.

5. Órgão de Fomento
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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1. Introdução
O presente estudo analisa as questões apresentadas no Sistema de Avaliação Educacional
de Pernambuco (SAEPE) para o 9º ano do ensino fundamental, com foco no item que
explora a identificação do efeito de sentido de humor, no período de 2008 a 2018,
investigando como essa competência tem sido cobrada aos discentes, tendo em vista os
estudos sobre o processamento textual necessário à compreensão de sentido, concepções de
Koch e Vanda Elias (2018) que afirmam que na leitura recorremos a três grandes sistemas
de conhecimento; linguístico, enciclopédico e interacional, na nossa análise optamos pelos
conhecimentos linguísticos e enciclopédicos. Utilizamos ainda referenciais teóricos como;
Cavalcante (2013), além da perspectiva de Sírio Possenti (2010), defensor do discurso
humorístico, buscando discutir a ótica de estudo do texto, o humor e as avaliações de larga
escala, com base no papel que esta ocupa no âmbito educacional (DEPRESBITERIS 2001).
Com objetivo de analisar se a proposta avaliativa do SAEPE utilizada na
identificação do efeito de sentido humor possibilita o processamento textual como
estratégia da ativação dos conhecimentos linguísticos e enciclopédicos necessários à
interpretação do texto. Desta forma, devido a importância do desenvolvimento das
habilidades de leitura a vida escolar e para além desta, a escolha desta temática se mostra
pertinente ao processo da escola, uma vez que é exigida no sistema de avaliação
educacional estadual, justificando sua importância ao desenvolvimento da competência
leitora visando à formação de um leitor proficiente, que compreenda que “os sentidos do
texto não estão presentes apenas na superfície textual, que esses sentidos são construídos
por meio da interação locutor texto interlocutor” (CAVALCANTE 2013, p.305). Assim, ao
analisar tais questões pretendemos contribuir com o processo de aprendizagem, buscando
refletir o ensino do texto e suas possiblidades.

2. Metodologia
Para alcançarmos nosso objetivo, realizamos o levantamento das questões do SAEPE do 9º
ano do ensino fundamental entre o período de 2008 a 2018, buscamos e selecionamos as
questões que diz respeito às relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido, como
pode ser visto no corpus a seguir:

248

Figura 1- Questão de 2008 - gênero tirinha.

Figura 2-Questão de 2010 – Pertencente ao gênero crônica.

Figura 3-Questão de 2012- Relativo ao gênero piada.
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Figura 4-Questão de 2013 - gênero piada

Figura 5-Questão de 2016- gênero tirinha.

Figura 6- Questão de 2017- gênero crônica.

3. Descrição dos Resultados
Com a realização do levantamento das questões identificamos que o órgão avaliador não
disponibiliza o caderno de provas dos anos anteriores, que dificulta um estudo mais
específico de cada questão. Sendo possível encontrar apenas recortes em modelo de
boletim, com algumas questões, onde o próprio avaliador tece comentários sobre o item.
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Quanto aos gêneros trabalhados, existe uma variação entre os anos estudados, no intervalo
de 2008 a 2018 encontramos; duas tirinhas, duas crônicas e duas piadas.

4. Considerações Finais
Após as análises, constatamos que nas edições disponíveis, os itens que avaliam os efeitos
de humor têm se mostrado complexos no referente à linguagem adotada, que não pertence
aos conhecimentos linguísticos dos nossos discentes, fato que pode os induzir ao erro, uma
vez que “o sentido de um texto não existe a priori, mas é construído na interação sujeitostexto” (KOCH E ELIAS 2018, p. 57). Além disso, o comando da questão é vago e
mecanizado sistematicamente, o que permite inferir que o avaliador espera uma resposta
automatizada do educando. Outro ponto observado foi a escolha dos gêneros abordados
como suporte na construção dos itens, esses influenciam a identificação dos efeitos de
humor, visto que apresentam conteúdos densos e exigem conhecimentos enciclopédicos
que não são compatíveis com a realidade educacional, reafirmando as ideias de Possenti,
defensor que “o discurso humorístico, nos diversos gêneros textuais em que se materializa,
faz apelo a um saber, a uma memória – mas não necessariamente a uma cultura
específica”(2010 p.148).
Concluímos assim, que as questões apresentam problemas em sua elaboração que
precisavam ser revistos, objetivando uma formulação do item de forma que permita o
estudante ativar conhecimentos necessários a interpretação do sentido, uma vez que estas
avaliações visam “fornecer resultados para a gestão da educação, subsidiar a melhoria dos
projetos pedagógicos das escolas e propiciar informações para a melhoria da própria
avaliação, o que a caracteriza como meta-avaliação” (DEPRESBITERIS 2001, p. 144), ao
invés de mecanizar os enunciados acarretando respostas errôneas, o que corrobora para
diminuição dos índices positivos em muitas escolas.

5. Órgão de fomento
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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1. Introdução
Você já deve ter reparado que muitas pessoas falam de formas diferentes. Provavelmente,
até mesmo você não fala da mesma forma o tempo todo; dependendo da situação
comunicativa e do contexto, o usuário da língua pode modificar seu jeito de falar. Assim
também acontece na escrita: muitas pessoas escrevem distintamente. Na escola, as
situações de variação linguística nas produções textuais dos alunos também ocorrem com
frequência, ainda mais em se tratando de alunos de ensino fundamental, que ainda estão
no processo de aquisição da escrita. A grande questão é: como o professor pode abordar
o fenômeno da variação linguística em sala de aula?
No que concerne à Concordância Verbal, relação entre o sujeito e o verbo da
sentença; esta relação é variável no Português Brasileiro, entretanto esse é um fenômeno
linguístico muito estigmatizado e, geralmente relacionado aos falantes menos
escolarizados como forma de discriminação, pelo fato de eles usarem menos a
concordância determinada pela norma-padrão da gramática do que os falantes mais
letrados, mais escolarizados (Cf. BAGNO, 2013).
De acordo com Vieira e Brandão (2014), os estudos sobre a concordância verbal
de terceira pessoa do plural têm se destacado “não apenas pelo seu caráter variável, mas
também em função da não marcação de plural ter implicações sociais bem marcantes,
constituindo o que Labov (1972) denomina de estereótipo”. (VIEIRA; BRANDÃO, 2014,
p. 83).
O esforço empregado nesta pesquisa é no sentido de evitar que a variedade de
língua usada pelo usuário possa servir de fio condutor que gere atos de preconceito e
discriminação. Nesse cenário, a escola tem um importante papel: levar o aluno i) a
apropriar-se das variantes linguísticas de maior prestígio, ii) a ter o domínio da expressão
culta e iii) oferecer meios de acesso aos benefícios que a cultura letrada pode lhe oferecer.
Este trabalho tem por objetivo propor uma abordagem do ensino de concordância
verbal de terceira pessoa do plural, de modo que esse conteúdo seja visto, por parte dos
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alunos, como um fenômeno natural e variável das línguas, mas que merece uma atenção
especial no momento da escrita.

2. Metodologia
A metodologia do trabalho é composta de duas etapas iniciais: a primeira consistiu na
coleta dos textos dos alunos que serviram como diagnóstico da pesquisa; a segunda etapa
foi destinada à realização das oficinas que contemplaram os seguintes eixos: 1) variação
linguística; 2) concordância verbal e 3) concordância verbal de 3ª pessoa do plural. E uma
terceira etapa que consiste no acompanhamento contínuo dos alunos por meio de suas
produções textuais, nas quais já é possível perceber o quanto estão desenvolvendo suas
competências comunicativas, através de um uso mais consciente das variantes de
prestígio, as quais os gêneros textuais de maior monitoramento exigem.
A proposta é constituída, portanto, de 5 oficinas temáticas, cada oficina sendo
dividida em 3 etapas, com previsão de duração de 50 minutos para cada etapa, exceto as
atividades extraclasses. Para cada oficina foram traçados objetivos específicos a serem
vivenciados durante o período das oficinas, listados os recursos didático-pedagógicos a
serem utilizados e um comentário final com a avaliação dos resultados daquela oficina.

3. Resultados
As produções textuais analisadas foram colhidas em uma turma de 7º ano do Ensino
Fundamental de uma escola pública municipal de Cachoeirinha, estado de Pernambuco.
Ao todo foram analisados 32 textos, sendo 16 Autobiografias e 16 Relatos Pessoais. A
turma é formada por 20 alunos, sendo que 16 participaram da pesquisa e 4 não aceitaram
participar ou não entregaram suas produções.
De posse das produções textuais, foram contabilizadas todas as ocorrências de
concordância verbal que totalizou o número de 472 ocorrências. Das 472 ocorrências
foram constatadas 430 marcações canônica, ou seja, de acordo com a norma-padrão,
gerando um percentual de 91%; e 42 ocorrências de marcação não canônica, em
desacordo com a norma-padrão, gerando um total de 9%.
Tabela 1. Índices globais de ausência/presença de concordância verbal

Amostra

Ausência de

Presença de Concordância

Concordância

Padrão

Nº de Dados

42/472

430/472

Percentual

9%

91%
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Os dados apresentados na tabela acima, em um primeiro momento, podem parecer
animadores: um percentual de 91% de marcação canônica; porém, esses índices caem
bastante quando o assunto é apenas a concordância verbal de 3ª pessoa do plural.
Nos 32 textos analisados, foram contabilizados 46 ocorrências de Concordância
verbal de 3ª pessoa do plural, uma quantidade pequena comparada as 472 ocorrências
totais; porém, vale salientar, que os dois gêneros textuais em análise (Autobiografia e
Relato Pessoal) não cooperam para o uso de Concordância verbal de 3ª pessoa do plural,
uma vez que são textos que possuem características que favorecem uma narrativa com
predominância de 1ª pessoa. Ainda assim, os números da Concordância verbal de 3ª
pessoa do plural chamaram mais a atenção devido à grande quantidade de concordância
não padrão encontrada nos textos. Das 46 ocorrências de Concordância verbal de 3ª
pessoa do plural, em 24 delas os alunos marcaram conforme determina a norma-padrão,
em percentual o número é de 52%; e, em 22 casos a marcação foi de maneira não padrão,
o que equivale a 48%.
Tabela 2 - Índices de ausência/presença de CV de 3ª pessoa do plural

Amostra

Ausência de

Presença de Concordância

Concordância Padrão

Padrão

Nº de Dados

22/46

24/46

Percentual

48%

52%

Como podemos ver, o índice de marcação não padrão de CV de 3ª pessoa do plural
é alto: 48%; enquanto o percentual total de ocorrência de CV não padrão é de apenas 9%.
Portanto, diante dessa realidade, o ensino de Concordância verbal de 3ª pessoa plural
exige um esforço ainda maior para que esses índices sejam reduzidos.

4. Considerações Finais
Os resultados obtidos com esta pesquisa indicam que o trabalho com variação linguística
de maneira geral e, mais especificamente, o ensino de concordância verbal são temáticas
que devem ser constantes; e não apenas um conteúdo isolado como outros do currículo.
Trata-se de um objeto que carece de práticas pedagógicas inovadoras que possam dar
conta das muitas dúvidas que surgem no momento da produção textual, para que o aluno,
produtor de textos, escreva uma palavra ou uma sentença considerando todo o contexto
que envolve a produção de um texto, consciente das consequências que suas escolhas
linguísticas podem acarretar.
A análise que fazemos acerca do uso da Concordância verbal é que mesmo o uso
da concordância padrão predomine sobre o uso da concordância não padrão: 91% ante
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9%, respectivamente, ainda se trata de uma situação que gera preocupações, pois a carga
negativa e de estigma que os usos das variantes não padrão carrega é muito grande.
Quanto ao uso da Concordância verbal de 3ª pessoa do plural, a frequência que foi
de 52% de uso da variante padrão contra 48% de uso de variantes não padrão foi um sinal
de alerta importante para que o trabalho em sala de aula pudesse ser direcionado e mais
intenso no tocante a questão da Concordância verbal de 3ª pessoa do plural.

5. Órgão de fomento
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
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1. Introdução
A prática de escrita não pode resumir-se à mera reprodução de símbolos sistematicamente
estabelecidos. A escrita do estudante deve ser eficiente de maneira que cumpra o seu
papel comunicativo. O ensino de língua portuguesa na escola, no que tange a formação
de alunos capazes de produzir textos escritos, deve contribuir para a formação cidadã dos
educandos no qual possam utilizar-se do conhecimento adquirido na escola em seu diaa-dia.
É necessário que o trabalho pedagógico envolva práticas de escrita
contextualizadas e significativas e tornem-se instrumento motivador de aprendizagens.
Trabalhar produção escrita em sala de aula não é uma tarefa fácil, principalmente nas
séries iniciais do primeiro e do segundo ciclo do ensino fundamental I. Esse processo
torna-se ainda mais desafiador quando a maioria da turma apresenta distorção de
aprendizagem idade/série.
Essa experiência foi realizada numa turma de quinto ano do ensino fundamental I
de uma escola pública municipal da cidade de Floresta-PE. Ela é composta por 26 alunos
nos quais 20 ainda se encontravam na fase silábica da escrita, ou seja, em processo inicial
de alfabetização, portanto, não eram capazes de realizar produções escritas simples
mesmo com desvios.
Nesse sentido, a presente experiência justifica-se pela necessidade de
entendermos como efetivar a aprendizagem de produção escrita com alunos que já
deveriam ter desenvolvido essa habilidade, uma vez que, a alfabetização deve ser
desenvolvida no I ciclo do ensino fundamental I. É importante lembrar que esses alunos
já estão na escola a 4 anos, passando pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de
ensino fundamental I e, mesmo assim, não foram alfabetizados.
O docente deve primar pela inteireza do aluno e promover atividades, na disciplina
de língua portuguesa, que tenham como ponto de partida os conhecimentos prévios dos
alunos e a comunidade na qual estão inseridos. Quando essa prática é valorizada, o
docente se inter-relaciona com os sujeitos de modo a encorajá-los a buscar o caminho do
desenvolvimento cognitivo como afirma Koch:
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[...] os sujeitos são vistos como atores/ construtores sociais, sujeitos ativos que
dialogicamente se constroem e são construídos no texto, considerado o próprio
lugar da interação e da constituição dos interlocutores. (2009, p.10 e 11)

Tomando como base essa afirmação, escolhemos o gênero autobiografia para
desenvolver uma sequência didática cujo principal objetivo é dar motivo para que os
alunos desejem escrever e, consequentemente, desenvolvam a habilidade de produzir
textos escritos e não apenas realizem essas produções de maneira oral. Os alunos devem
ser considerados pelos docentes como autores de sua própria história, sujeitos repletos de
cultura, conhecimento e sentimentos reais.
Outro objetivo dessa abordagem é mostrar que o ensino da língua em sala de aula
não deve estar direcionado apenas ao conteúdo de língua portuguesa ditado pelos moldes
do currículo e da gramática e, sim, o professor deve:
[...] perceber que uma língua é muito mais do que uma gramática. Muito mais
mesmo. Toda a história e produção cultural que uma língua carrega, extrapola
os limites de sua gramática (ANTUNES, 2009, p.13).

Devemos entender que a gramática está naturalmente ligada à língua, portanto,
intrinsecamente envolvida no processo de alfabetização e desenvolvimento da
habilidade criadora de produção escrita dos alunos.

2. Metodologia
O trabalho foi desenvolvido tendo como modelo a estrutura da sequência didática
sugerido por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004-p.83) como base dessa experiência como
mostra a figura abaixo:

Apresenta
ção da
situação

PRODUÇÃO
INICIAL

CONHECENDO
PESSOAS

TRABALHANDO
O EU

MINHA
HISTÓRIA

LANÇAMENTO
DO LIVRO

Figura 1. Estrutura base da sequência didática elaborada pela mestranda.

A experiência iniciou com a apresentação da situação didática a ser vivenciada e
em seguida foi solicitado uma produção escrita do gênero autobiografia. Nesse momento
foi possível perceber a dificuldade em produzir textos escritos onde mais de 50% da turma
não conseguiram realizar essa tarefa. A partir da análise das produções iniciais dos
estudantes, foram selecionadas atividades interventivas sequenciadas que poderiam
contribuir para o avanço cognitivo dos estudantes em relação a habilidade de produção
escrita.
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A reescrita textual consolidou-se na atividade mais relevante da experiência onde
os estudantes retomaram o próprio texto para analisá-lo e reorganizá-lo proporcionando
a cada revisão a efetivação da qualidade comunicativa do texto. Essa prática contribuiu
diretamente para a reflexão da própria escrita e, esse movimento de retomada, foi de
crucial importância para o desenvolvimento da habilidade em produzir texto escrita do
gênero autobiografia por parte dos estudantes.

3. Resultados e Discussão
O ensino nas séries iniciais possui grande responsabilidade na vida escolar do aluno. Um
estudante que não desenvolve as habilidades de escrita definida pelo currículo das séries
iniciais, provavelmente, será um candidato ao fracasso escolar nas demais modalidades e
seguimentos do ensino.
Através de análises iniciais e finais das produções escritas dos estudantes,
pudemos coletar várias informações qualitativas e quantitativas dessa experiência. Uma
delas é a constatação que as séries anteriores vivenciadas por esses estudantes foram
inapropriadas e/ou insuficientes como mostra o gráfico abaixo:
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Figura 2. Gráfico resultante da escrita inicial dos estudantes.

Observando o gráfico disposto, podemos visualizar também os avanços
significativos que o trabalho com essa sequência didática alcançou. O resultado acima
demonstra a evolução dos estudantes no tocante da produção escrita a partir do mês de
fevereiro ao mês novembro de 2018, revelando o aumento significativo do número de
alunos capazes de produzir textos escritos. Esse resultado demonstra o quão a vivência
de atividades que envolvem escrita e reescrita textual podem potencializar o
conhecimento cognitivo dos estudantes na disciplina de língua portuguesa.

4. Considerações Finais
Podemos concluir que a realização desse projeto contribuiu de maneira efetiva para o
desenvolvimento da habilidade de escrita textual desses alunos melhorando em cerca de
90% na qualidade das produções escritas dos estudantes. Concluímos ainda que o trabalho
com a reescrita (valorizando gêneros que mobilizem o interesse dos alunos) é
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fundamental para a promoção de uma prática pedagógica mais eficiente que realmente
proporciona o desenvolvimento cognitivo relacionado a produção escrita desses alunos
nas aulas de Língua Portuguesa.
Entendemos que a partir de uma vivência pedagógica bem elaborada e aplicada
por meio de sequências didáticas que parta da realidade do aluno, auxilia o estudante a
dominar um gênero textual e esse conhecimento adquirido servirá de base para o
desencadeamento de novos conhecimentos relacionados aos diversos gêneros textuais
existentes.

5. Órgão de fomento
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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1. Introdução
Atualmente a sociedade enfrenta o enorme desafio de reduzir milhares de toneladas de lixo
espalhados por todo o globo, essa demanda é subdividida em camadas e espaços de consumo
que se dinamizam como um sistema de entrada de mercadorias e saída de resíduos. Esse
pensamento e possibilidade espacial remete ao sistema de cidades, que funcionam como
centros produtores de bens para consumo e resíduos para descarte. Toda essa dinâmica sem
a devida atenção tende a gerar um evidente desequilíbrio as mais diversas camadas de
vivência no ambiente, seja ele natural ou social (DEUS; DE LUCA; CLARKE, 2004).
Os projetos que selecionam os resíduos recicláveis e facilitam sua entrada no ciclo
renovável devem cada vez mais penetrar nos âmbitos de vivências sociais, pois as ações
administradas na perspectiva local respaldam para o funcionamento e real sustentabilidade
de economizar recursos brutos. Logo, considerar um espaço sociocultural como um ambiente
condicionante do ciclo dos resíduos é fundamental para o desenvolver das atividades
renováveis na sociedade. Neste sentido, o presente trabalho reúne as primeiras ideias, ações
e experiências a partir das atividades desenvolvidas na Universidade de Pernambuco campus
Garanhuns como tal propósito.
Para Tauchem e Brandli (2006) as universidades podem ser visualizadas como
pequenos núcleos de entrada e saída de recursos, ou seja, pequenos centros urbanos. Essa
perspectiva considera as atividades que são desenvolvidas dentro de uma Cidade
Universitária ou Campus, pois existem fatores como: consumo de eletricidade, gases,
combustíveis, água e etc. bem como, coexistem ações nas linhas de pesquisa, ensino e
extensão. Tais linhas em conjunto com tais necessidades de consumo revelam uma troca
assídua de energia e consumo com suas áreas externas e também uma rotação em seu próprio
interior. Essas demandas de recursos e gastos devem seguir uma ordem de equilíbrio para o
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funcionamento pleno em sustentabilidade nessas instituições, pois não se pode ignorar tais
acontecimentos relacionados ao meio social que se converge em proporções macroespaciais.
Dentro dessa visão de “universidade um pequeno centro urbano” visamos
desenvolver com auxílio do geoprocessamento uma descrição espacial da distribuição e
caracterização do sistema atual do campus Garanhuns para orientar os participantes do grupo
de extensão da Coleta seletiva: um ato de solidariedade quando aos materiais descartados,
pois os dados da disposição dos coletores e as informações in situ seguem uma ordem que a
depender de sua organização nos trará o sumário da organização e exercício do planejamento
da coleta de lixo/resíduos.
Autores como Rodrigues (1993); Câmara e Medeiros (1998); Cristofoletti (1999);
Silva e Zaidan (2004) e Rocha (2000) apud Braga, Costa, Guimarães e Tello (2008)
concordam que o geoprocessamento é a espacialização dos dados – sejam qualitativos ou
quantitativos - e a interpretação lógica da espacialização respondente na realidade
representada. Os respaldos que os arranjos dos fenômenos apresentam simbolizam seus
níveis de organizações, tendendo a seguir uma linha que permeia a lógica matemática.

2. Metodologia
Para realizar a pesquisa foi objetivado a utilização do SIG – Sistema de informações
geográficas – segundo alguns dos métodos utilizados por Braga, Costa, Guimarães e Tello
(2008), principalmente as análises que contemplam os aspectos de distribuição espacial de
fatores ligado ao lixo. Primeiro realizamos um questionário para obter informações como:
tipo de lixo/resíduo mais frequente, intensidade da coleta, lixeiras mais ociosas e mais
intensas, maneira de descarte e reutilização e manejo geral do lixo.
O levantamento de dados deu segmento com o mapeamento de localização, com a
utilização do aplicativo C7 GPS dados, de cada lixeira ou coletor externo (nos corredores e
áreas de convivência) dentro do campus. Para cada ponto foi atribuído uma informação
alguma das informações obtidas na entrevista com os funcionários da limpeza.
Logo após os dados foram trabalhados no programa ArcGIS 10.4.1, onde se realizou
a elaboração do mapa e sua análise em perspectivas espaciais. Procurando acrescentar no
processamento os conhecimentos obtidos na leitura de Braga, Costa, Guimarães e Tello
(2008) e ademais artigos já publicados na área.

3. Resultados e discussão
Nas análises e construções metodológicas da realização desse trabalho obteve-se como
resultado que na UPE campus Garanhuns a distribuição dos lixeiros e coletores estão em boas
disposições e boas condições de uso e manejo de limpeza. O descarte está sendo feito dentro
dos padrões de uso e bom senso, pois os resíduos provenientes dos laboratórios – lixo
biológico, possíveis vidros e etc.- são separados pelos seus respectivos monitores e sua coleta
é feita por uma empresa terceirizada.
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A relação que se assume e entende da visualização do planejamento de descartes
primários nos corredores e áreas de convivência do campus é que não há uma separação
primária dos resíduos significativa no local, pois o único conjunto de coletores se encontra
em uma área de médio fluxo de pessoas e baixo fluxo de descarte. São coletores de metal,
papel e plástico, que possuem uma dinâmica um tanto isolada das demais, bem como
despercebida.
O campus dispõe de 12 lixeiras, uma área de descarte e um conjunto de coletores. As
lixeiras se distribuem nas áreas externas do jardim e estacionamento, enquanto que na parte
interna elas estão presentes nos corredores de acesso principal ao prédio 1, lanchonete, área
de laboratórios e acesso ao prédio 2. É notável a presença de lixeiras dentro das salas, porém
as mesmas não se encontram no mapeamento pela razão que o intuito do levantamento dos
dados foi buscar as áreas de fluxo em comum para todos os usuários do campus. O grupo de
coletores se encontra próximo à sala de Direção do Colégio de Aplicação e a área de descarte
está no muro oeste do prédio.

Figura 1. Localização dos coletores externos de lixo da Universidade de
Pernambuco, campus Garanhuns.

A partir dessa construção fica mais claro a visualização das possibilidades a serem
trabalhadas em possíveis projetos que envolvam a dinâmica dessa rotação dos resíduos, até
mesmo para a melhor distribuição de possíveis coletores por toda a área.
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4. Considerações finais
Diante dos procedimentos adotados para a linha de estudo construída, é possível pensar o
espaço do campus no que se refere ao recolhimento de materiais descartados, com o auxílio
de georreferenciamento e análises espaciais desses objetos. Toda estrutura de perspectiva que
se desenvolve em espaços socioculturais deve ser olhada por uma perspectiva que possibilite
tal comunidade visualizar a mesma face do observado, a cartografia é uma forma plena de
enriquecer esse olhar, pois apontando para aquilo que é comum a todos deve ser usado e
preservado por todos.
A quantificação e a representação dos objetos localizados e de funções atribuídas no
espaço possibilitam o melhor projeto de configuração para melhor uso potencial da área e
dos recursos matérias, bem como, suas funções em meio ao lugar.
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Palavras-chave: Desenvolvimento
Educação Cognitiva

Humano;

Crianças;

Adolescentes;

Idosos;

1. Introdução
O Nueec – Núcleo de Estudos em Educação Cognitiva – desde 2015 trabalha com
ensino, pesquisa e extensão na perspectiva do desenvolvimento humano,
compreendendo que afeto, cognição, ética e política são dimensões que se entrelaçam.
Atualmente fazem parte do Nueec 17 estudantes de Psicologia, uma estudante do curso
de pedagogia e dois de Medicina, perfazendo um total de 20 estudantes participantes e
em formação interdisciplinar. Participam do trabalho cinco docentes, três de Psicologia,
uma de Pedagogia e uma de Medicina.

2. Metodologia
O referido projeto está embasado teórica e metodologicamente na Teoria da
Modificabilidade Cognitiva Estrutural de Feuerstein (FEUERSTEIN; FALIK, 2014).
Para estes autores, a inteligência é modificável, ou seja, apesar de considerar os
componentes hereditários, entende que a interação sociocultural é capaz de causar uma
modificação estrutural significativa no ser humano. Sua teoria é utilizada para cuidado
com pessoas das mais variadas faixas etárias e condições de saúde.
2.1 Objetivos
Os objetivos traçados e que estão balizando as ações são:
Geral:
Ampliar habilidades cognitivas e sociais nos sujeitos envolvidos (crianças, adolescentes
e idosos) a partir de uma Experiência de Aprendizagem Mediada por jogos, atividades
grupais e psicomotoras.
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Específicos:


Melhorar funções cognitivas relacionadas à entrada, elaboração e saída de
informações dos envolvidos na atividade;



Aumentar a autoestima dos participantes em relação à capacidade de aprendizagem,
independente da faixa etária;



Realizar avaliação psicomotora com os alunos da instituição incentivando a
estimulação de atividades que promovam os aspectos psicomotores do
desenvolvimento e da aprendizagem, promovendo a autoestima, independente da
faixa etária;



Levar os participantes a aprenderem a fazer meta-análise e regulação do
comportamento a partir da estimulação das funções executivas.

3. Resultados e Discussão
Este é o quarto ano de existência do NUEEC e, em conjunto, consideramos adequado
diminuir as atividades em campo no primeiro semestre para aprofundamentos teóricos e
para a elaboração de materiais a serem publicados. Está em fase de finalização um
artigo sobre o trabalho com os idosos realizado em 2018 e foram elaborados dois
capítulos de livro (um deles está no prelo, o ISBN da obra é 9788546218233. O outro
faz parte de uma coletânea de produções do curso de Psicologia da UPE/ Garanhuns).
Ambos versam sobre produções, vivências e reflexões geradas a partir da extensão.
Todos os projetos do NUEEC encontram-se em andamento. São eles:

3.1 NUEEC com Crianças
Utilização do PIAFEx (Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções
Executivas):
Este está sendo realizado numa Escola Pública Municipal de Garanhuns,
com os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental e conta com a participação de duas
alunas de Psicologia, duas alunas de Pedagogia e três alunas da Especialização em
Psicopedagogia da Universidade de Pernambuco. O trabalho é supervisionado por duas
professoras, sendo uma do colegiado de Pedagogia e outra do Colegiado de Psicologia.
O objetivo da ação é estimular os processos de autorregulação e funções executivas a
partir do PIAFEx e acompanhar os alunos através de observações.
Inicialmente, nos meses de fevereiro a março, foram realizados estudos sobre a
temática, em especial, o aprofundamento sobre o PIAFEx. Em seguida, os
extensionistas foram à escola conhecer as crianças e realizar atividades de sondagem de
compreensão leitora e escrita, a fim de entender melhor o desempenho pedagógico da
turma e as dificuldades apresentadas no contexto. Diante disso, foram idealizadas as
atividades de intervenção, conforme orientação do programa utilizado. No total, foram
planejadas oito atividades de intervenção, baseadas nos seguintes critérios:
categorização de ideias, identificação de ideias principais em imagens, descoberta de
sequências, relação entre figuras e ambiguidade semântica.
A partir do mês de setembro, a professora de sala de aula foi orientada sobre
estratégias de manejo de sala com fins de estimulação das Funções Executivas,
conforme orientação do PIAFEx e as crianças começaram a receber as intervenções
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cognitivas dos Extensionistas, em visitas semanais, até o mês de dezembro do corrente
ano.
3.2 NUEEC com Crianças
Estimulação Psicomotora (estimativa de 30 crianças atendidas).
O primeiro semestre de 2019 foi dedicado à preparação dos extensionistas, tendo
em vista que nenhum deles tinha aprofundamento suficiente para realizar atividades na
área da psicomotricidade. As atividades estão para serem iniciadas na Escola Municipal
João Pessoa, com estimativa de atendimento de 100 crianças entre cinco e sete anos.
Participam cinco extensionistas.
3.3 NUEEC com adolescentes
Este é o terceiro ano consecutivo de acompanhamento dos mesmos alunos, atualmente
cursando o oitavo ano do ensino fundamental. Estimativa de serem beneficiados 50
alunos; Foi possível realizar, por dificuldades de conciliar horários da escola e dos
extensionistas, um encontro. Realinhamos os horários e os dias para cumprirmos a meta.
Esta atividade acontece em parceria com a Escola Mário Matos. Neste primeiro contato
com os adolescentes foi possível perceber o estabelecimento e manutenção de vínculo
afetivo – situação impensável há dois anos atrás – melhora na participação e
concentração nas atividades e na fluência verbal dos participantes. A hipótese é que
vários são os motivos para este avanço no desenvolvimento: a participação da escola, o
desenvolvimento biológico e o trabalho dos extensionistas.
3.4 NUEEC com Adultos Maiores
Este é o segundo ano com praticamente os mesmos participantes. Estão planejadas nove
oficinas para o segundo semestre. Já foram realizadas três. Entre o ano passado e este,
os extensionistas mantiveram contato com o grupo por meio de whatsaap. São lançados
periodicamente desafios cognitivos, além do contato por mensagens de “bom dia’’ e
gifs generalizados. Esta atividade é uma parceria com o SESC e é realizada nesta
instituição. Estão inscritos 22 adultos maiores, mas participam aproximadamente 15 por
encontro. Já foi possível perceber que o grupo mudou sua dinâmica e a interação entre
eles está se dando de forma menos cooperativa que em 2018. Devido a esta leitura, os
encontros estão sendo replanejados.
Na contemporaneidade, torna-se cada vez mais premente a necessidade de se
considerar a diversidade e a circulação do poder nas instituições, por meio do diálogo e
da instrumentalização de ferramentas cognitivas e socioafetivas. Uma das possibilidades
de trazer isso à realidade é através da Educação Cognitiva, o que ocorre de forma mais
eficaz se for possível a interdisciplinaridade. A valorização e o estímulo aos processos
cognitivos podem fornecer condições para que todos tenham oportunidade de ampliar o
potencial de suas operações mentais, aprendam e desenvolvam-se, permitindo assim
uma diminuição dos estereótipos relacionados à inteligência x dificuldades de
aprendizagem ou declínio cognitivo inexorável.
4. Considerações Finais
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Os projetos encontram-se em andamento, com prazos para de finalização para o mês de
dezembro. Em todas as instituições a parceria se revela cada vez mais forte, ampliando a
interlocução universidade e comunidade. A demora excessiva da liberação dos recursos
não chega a impedir a execução das atividades – o fomento de 2019 ainda não foi
liberado – mas dificulta e limita as ações. A utilização de recursos próprios e a
criatividade tentam compensar as dificuldades.
O grupo tem se esforçado para produzir material científico, de forma a divulgar
os resultados e atrelar à pesquisa
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1. Introdução
Produzir conjuntamente um projeto de extensão, na proposta de uma oficina pedagógica
como recurso didático, vinculado a disciplina estágio supervisionado I e II, para o 6º ano do
ensino fundamental, foi realmente instigante no que se refere à indissociabilidade do ensino,
pesquisa e extensão tendo os estudantes como protagonistas, ao mesmo tempo que,
contempla as diretrizes curriculares do curso de geografia que propõe elaborar projetos de
pesquisa e extensão no âmbito da área de atuação da Geografia; e, desafiador no processo
de mudança de metodologia frente a estrutura do cotidiano da escola campo de estágio.
Assim o projeto de extensão de fluxo contínuo na modalidade oficina, de caráter
prático, numa interação dialógica, teve como locus o Colégio Normal de Lajedo\PE. Que de
acordo com Fazenda (1991) Os projetos para as escolas devem ser elaborados pelos
estagiários e que esses projetos podem ter diversos encaminhamentos e modalidades de
atuação.
Trazemos como questão norteadora: de que forma a parceria universidade\escola
através dos projetos de extensão dos estágios supervisionados, contribui para o processo de
formação continuada dos professores e alunos da escola básica? E tem como objetivo propor
metodologias inovadoras no processo de formação continuada dos professores e
fortalecimento da aprendizagem para os estudantes no que se refere a prática de ensino de
cartografia no 6º ano do ensino fundamental através de oficinas didáticas.
Participam da pesquisa, a professora e 02 alunas do curso de licenciatura em geografia
da disciplina estagio supervisionado I e II de geografia\UPE- Campus Garanhuns; 02
professoras da escola objeto do estudo e 60 alunos de ambos os sexos, com média de idade
de 11anos da referida escola.
Na metodologia, utilizamos a pesquisa participante no entendimento de que essa
modalidade de pesquisa, considerada informal e dialética, pelo seu dinamismo pode gerar
mais pesquisas e, de acordo com Gil (2002) a pesquisa participante não encerra somente com
um relatório descritivo e analítico, ela pode gerar outros planos de ação.
Podemos inferir que produzir conjuntamente um projeto de extensão vinculado a uma
disciplina representa uma via de mão dupla entre a universidade e a escola. Assim, o projeto
justifica-se diante os argumentos expostos até o momento, pelos os objetivos propostos, que
268

somará ao fortalecimento do curso promovendo sinergia entre a instituição que forma e a que
recebe estimulando o protagonismo das redes de ensino na formação de professores.

2.Metodologia
Para execução das oficinas adotamos a pesquisa participante de natureza qualitativa, no
entendimento de que os métodos utilizados consideram fundamental a participação dos atores
envolvidos que de acordo com Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa participante representa
também natureza exploratória. Isso porque trata-se de um processo de investigação onde
todos os atores participam; e que o objetivo se encontra na formulação de questões ou de um
problema em que se encontra finalidades e resultados; e essa familiaridade com o ambiente,
fato ou fenômeno; proporciona ao pesquisador uma forma de observação participante em que
terá o contato direto permitindo retroalimentação e ajustes ao longo da sua execução.
O cenário da oficina foram as salas de aula do Colégio Normal de lajedo\PE, cujos
participantes foram a professora e 02 alunas do curso de licenciatura em geografia da
disciplina estagio supervisionado I e II do curso de licenciatura de geografia\UPE- Campus
Garanhuns; 02 professoras do 6º ano do ensino fundamental e 60 alunos(as) estes últimos
com média de idade de 11anos.
Assim a primeira etapa da construção da oficina ocorreu nos meses de março e abril
no laboratório do curso de geografia na Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns,
que, após a aprovação pela Pró Reitoria de Extensão através do projeto de extensão de fluxo
contínuo, apresentamos a proposta para a escola, voltada para os conteúdos de cartografia,
com uma carga horária de 15h na disciplina de geografia, distribuída ao longo dos meses de
maio, junho e agosto de 2019, ofertada de acordo com o dia e horário da escola - quarta-feira
pela manhã - no espaço da sala de aula do 6º ano.
Ficou acordado entre os pares, no ambiente da escola, que os encontros, para
possíveis propostas e encaminhamentos de potencializar as oficinas, com os professores da
escola, aconteceriam em horários fora do expediente de trabalho -quintas feiras – no horário
da tarde onde os professores estariam disponíveis na escola.

3. Resultados e Discussão
A Cartografia foi à principal ferramenta usada pela humanidade para ampliar os espaços
territoriais e organizar sua ocupação. Hoje ela está presente no cotidiano da sociedade,
levando soluções para problemas urbanos, de segurança, saúde pública, turismo e auxiliando
as navegações.
Para Souza & Catuta (2001), é preciso, portanto, encarar a cartografia além de seus
aspectos visuais e artísticos, propondo alternativas para sua utilização e objetivando a
compreensão da realidade que o indivíduo vive e que pode ser transformada.
Trabalhar na proposta de oficina pedagógica como recurso facilitador do processo de
ensino e aprendizagem de cartografia no 6° ano do ensino fundamental, remete um outro
conceito de “sala de aula “elucidado na interação professor aluno, bem como novos saberes
e fazeres no processo ensino e aprendizagem por esta, representar ações inovadoras no
cotidiano da sala de aula, contribuindo para o melhor engajamento dos estudantes envolvidos.
Foi possível perceber também, a construção do conhecimento dos estudantes através
do vivido e aprendido nesse contexto a partir da percepção do espaço no percurso de casa
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para escola, fazendo com que estes desenvolvam noções de espacialidade, de modo a
perceber o que está a sua volta. Que para Almeida e Passini (2002), a sociedade moderna
exige conhecimento de cartografia como instrumento necessário à vida das pessoas para
deslocamento, ambientação, bem como, possibilita uma visão consciente do espaço.
Diante do exposto, os resultados apontam que a cartografia faz parte do nosso
cotidiano, em razão disso, ensiná-la na escola é necessidade primordial, e que esses
estudantes precisam ser preparados para que construam conhecimentos fundamentais sobre
essa linguagem, como pessoas que representam e codificam o espaço através da
aplicabilidade desses conhecimentos que irão refletir no cotidiano da sala de aula através de
familiarização com os mapas, entendimento do que são mapas, leitura e uso desses
documentos em diversas escalas e que, ao apropriar-se da linguagem cartográfica, esses
estudantes estarão aptos a reconhecer representações através de leituras de mapas.
Assim, a oficina proposta trouxe um novo olhar no que se refere à prática de ensino
de cartografia no 6º ano do ensino fundamental. E de acordo com Almeida e Passini (2002)
a passagem da percepção para a representação espacial é feita sobre significante e
significado, isto é, sobre o pensamento (significado) e o desenho (significante) permitiu
ainda, desenvolver as noções de espacialidade a partir do local construído por eles.

4. Considerações Finais
Portanto, das considerações podemos destacar que o estudo da linguagem cartográfica
contribuí não apenas para que os estudantes compreendam os mapas, mas também para
desenvolver capacidades relativas à representação do espaço vivido e aprendido no contexto
escolar e fora dele.
Esse intercâmbio universidade escola, trouxe fortalecimento para o espaço da escola
com propostas de metodologias inovadoras na prática de ensino de cartografia do 6º ano no
processo ensino aprendizagem.
Destacamos que, professores e estudantes precisam ser preparados para que
construam conhecimentos fundamentais sobre essa linguagem, como pessoas que
representam e codificam o espaço, a partir da percepção da familiarização com os mapas,
leitura e uso desses documentos em diversas escalas e aplicabilidade em suas práticas de
ensino.
Assim, pretendemos convidar a escola a desenvolver oficinas pedagógicas no seu
projeto político pedagógico voltado para outras propostas com objetivos em torno dos quais
ela almeja se fortalecer.
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1. Introdução
Tendo em vista novas possibilidades de trazer o bem-estar para os espaços de
indivíduos com vulnerabilidade, a ideia de se utilizar da arte da palhaçaria como um
método vem sendo cada dia mais efetivo em todo o Brasil, e por esse motivo podemos
ver a presença de diversos projetos como, por exemplo, os conhecidos Doutores da
Alegria, que influenciaram a fundação de diversos outros projetos incluindo o da
Terapia do Riso em Garanhuns.
O projeto Terapia do Riso consiste em uma ação transformadora que tem como
objetivo a promoção da melhora do estado mental, emocional e da percepção dos
pacientes, familiares e funcionários dos hospitais e Instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPI), através do encontro, ouvindo, compreendendo as necessidades,
interagindo, promovendo o bem-estar e o humor terapêutico. Voltado principalmente
para crianças e idosas, o projeto busca auxiliar tanto essas pessoas, quanto seus
familiares em busca de uma melhor adaptação ao novo ambiente, reestabelecendo um
equilíbrio, levando escuta e leveza para o dia a dia monótono desses espaços, além de
proporcionar aos alunos de psicologia e medicina um trabalho conjunto em um processo
de fazer bem sem visões engessadas somente em teorias.
Tendo suas origens nas ideias de Patch Adamns, que se utilizava da medicina de
uma forma não convencional, já que fazia uso de meios de descontração para tentativa
de diminuir a dor de seus pacientes (apud Luchesi & Cardoso, 2012). O clown -a arte do
palhaço- investiga aspectos não estéticos do ser humano, através de uma metodologia de
formação em palhaço para atores, criada por Jacques Lecoq (2003), que busca treiná-los
tecnicamente, e também levá-los ao encontro sensível e profundo com eles mesmos
(LECOQ apud CAVALCANTI; LIMA, 2016). O clown se utiliza da máscara (o nariz
vermelho) que, segundo Lecoq, é “a menor máscara do mundo” (2001, p.145), e ao
contrário das outras, não esconde, mas revela o que existe de mais autêntico e
verdadeiramente humano nas pessoas. Noutro sentido, a máscara se opõe à verdade, no
universo da arte clownesca, está aliada a um estado de mobilização físico/corpóreo, põe
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os sujeitos em contato com a realidade com que se deparam no âmbito da vida, no
íntimo da sua existência (apud CAVALCANTI; LIMA, 2016).
O trabalho da Terapia do Riso não possui fins curativos, no entanto, Fassarella et
al. (2012) apresenta em sua pesquisa que a melhora no quadro de crianças que
vivenciaram a terapia do riso é significativa, havendo saída da apatia e inércia para um
estado enérgico e participativo, apresentando uma diminuição das reclamações por dor.
Isso nos faz perceber que o bom humor dos pacientes, principalmente crianças, ampara
a recuperação, sendo um impacto visível nos hospitais. Várias pesquisas já foram
realizadas com relação à eficácia da utilização da terapia do riso. O livro “Soluções de
Palhaços”, de Morgana Masetti, tem como foco a ideia de transformação em todas as
pessoas envolvidas no âmbito hospitalar e de instituições de longa permanência,
apresentando a importância desse trabalho para o social e para o desenvolvimento
acadêmico.
A saúde e a alegria expressas pela figura do palhaço nos apresentam as emoções
positivas e uma potente transformação. Na terapia do riso, os palhaços, especializados
em promover encontros, têm um papel de profissional de saúde capaz de promover o
cuidado, utilizando a arte da palhaçaria como método terapêutico. Este trabalho tem
como objetivo mostrar como foi desenvolvido, durante o ano de 2019, o projeto de
extensão “TERAPIA DO RISO EM INSTITUIÇÕES DE GARANHUNS - PE: UMA
PRÁTICA DE CUIDADO”, a fim de se ter uma visão do trabalho feito e suas
reverberações.

2. Metodologia
Para inspiração e capacitação do projeto, foram utilizados artigos da plataforma
SCIELO e Google Acadêmico, além de cursos profissionalizantes com especialistas na
área da palhaçaria. As propostas da Terapia do Riso são desenvolvidas no Abrigo São
Vicente de Paulo e no Hospital Regional Dom Moura (HRDM), ambos em Garanhuns –
PE, e têm como público alvo as idosas da Instituição de longa permanência e os
pacientes da ala pediátrica no hospital supracitado. As ações são diferentes a depender
do público, mas no geral envolvem brincadeiras e o cuidado com o próximo por meio
de conversas fluidas e criativas que o tragam alegria.
O projeto dispõe de 27 integrantes, entre eles, discentes do Curso de
Bacharelado em Psicologia e discentes do Curso de Bacharelado em Medicina, ambos
do Campus Garanhuns. Os componentes são dispostos em seis grupos para a realização
das atividades ao passo que as equipes são compostas por 3 ou 4 integrantes, e realizam
8 ações por semestre, que acontecem quinzenalmente, alternando os locais de atuação
de cada grupo. Assim, a interação entre os participantes se dá por meio das recorrentes
reuniões e ações grupais onde ocorre o planejamento de ações extras e trocas de
experiências acerca das vivências de cada equipe. Anualmente é realizada uma seleção
de novos membros, os quais recebem uma formação de 52 horas, elaborado por um
especialista. Tal curso busca capacitar os novos membros, introduzindo-os na realidade
do projeto, para que compreendam a lógica do seu olhar e atuação. Além disso, também
são realizados aprofundamentos como forma de auxiliar nas possíveis dificuldades da
atuação dos integrantes.
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3. Resultados e Discussões
Há vários séculos, filósofos e estudiosos, como Aristóteles e Freud, acreditavam que a
alegria, o humor e o riso, mecanismo fundamental de atuação desses grupos,
promoveriam saúde, bem-estar e defesa psicológica às adversidades; consistindo assim
em um mecanismo inato de enfrentamento de situações estressantes, dolorosas e
amedrontadoras (Pires et al., 2015). O termo Clown se traduz por palhaço e, por esta
razão, alguns autores os utilizam como sinônimos. Porém existem algumas importantes
diferenças entre os dois, não somente relacionadas à terminologia, mas também
referentes à ação própria de cada um. Apesar de ambos terem sua essência cômica, o
palhaço objetiva divertir, fazer graça e, para isso, se utiliza de cenas montadas ou
minimamente pensadas.
O clown não objetiva nada, não planeja, é espontâneo, é autêntico, trabalha
apenas com o que surge no aqui e agora. É uma figura que provoca o riso por sua
imagem ridícula, por deixar transparecer seu lado torpe, bobo, ingênuo, sensível e, ao
mesmo tempo, questionador e crítico, tendo ele sua função social direta e sem nenhum
disfarce (Cavalcanti & Lima, 2016). Na perspectiva de promover o cuidado, as ações do
projeto promovem saúde através do lúdico, paralelamente com a humanização e
conforto na comunidade atingida. Durante o processo, com o objetivo de superar o
sentimento de solidão, o que predomina é o incentivo às afinidades que transmitem
amor, cuidado e zelo. A expressão artística dos estudantes leva à promoção do bemestar psicossocial, além de que a interação entre os participantes das atividades
desencadeia a socialização e convivência mais harmoniosa que surgem de forma fluida.
Com a finalidade de abranger uma quantidade maior de pessoas, o projeto também se
direciona para funcionários e familiares, principalmente pelo fato de que o humor lúdico
desenvolvido pelos discentes do projeto perpetua-se e, na perspectiva atual, é integral e
não seletivo.
Adicionalmente, nota-se que o desenvolvimento da sensibilidade dos estudantes
é fator essencial para o contínuo progresso da promoção de saúde mental, estimulando a
impressão da empatia também na prática acadêmica e, futuramente, na prática
profissional. O encontro, que é o principal ponto das ações, é responsável por
reconhecer a pessoa humana em meio à adversidade da doença, sendo ideal para o
desenvolvimento social e humanístico de ambos os cursos abrangidos. Dessa forma, a
cada ação promovida pelo estudante é eminente a supremacia constante da desenvoltura
necessária para a promoção do cuidado.
No ano de 2018 houve uma seleção para receber novos membros no projeto para
que se pudesse aumentar a quantidade de pessoas contribuindo na transformação, no
cuidado e no olhar-escuta das idosas e crianças nas instituições que fazemos parceria.
No mês de maio de 2019 tivemos a inserção de um formador diferente Neto Alves no
qual fez o curso de formação em palhaçaria com todos os membros do projeto na
Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns, e a partir dessa formação
descobrimos o nosso palhaço interior e desabrochamos para contribuir nas ações nas
instituições de Garanhuns – PE.

4. Considerações Finais
Levando em consideração as informações atinentes, verifica-se que as atividades
lúdicas, a exemplo da caracterização de palhaços, contribuem para diminuir o
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sofrimento e disponibilizar à criança a devida atenção humanizada, durante a
hospitalização, e também ao idoso, no transcurso de sua estadia na instituição de longa
permanência. As ações descritas no decorrer do presente texto, as quais viabilizaram
encontros, brincadeiras, conversas e acolhimento e estão em comum acordo com a
Política Nacional de Humanização, trazida por cartilhas disponibilizada pelo SUS, as
quais visam valorizar os diferentes sujeitos buscando ainda, estabelecer vínculos
solidários capazes de auxiliar no processo de promoção de saúde, melhorando assim as
condições de estadia, atendimentos e trabalho, de maneira que seja possível facilitar o
processo de identificação das necessidades sociais de saúde, a depender de cada campo
de ação.
O projeto demonstra que, por meio da responsabilidade social e do exercício da
cidadania, torna-se factível um diálogo entre o indivíduo e a coletividade, assim como
estabelecer comunicação entre o público e o privado. Por um lado existem indivíduos
que desejam ceder seu tempo em benefício de outros seres humanos e, de outro,
instituições que acolhem esses indivíduos para que seja possível transformar, ainda que
brevemente, a difícil realidade de diversas pessoas que se encontram em situação
vulnerável. A equipe da Terapia do Riso age com o intuito de formar um círculo de boa
vontade, no qual se insere a figura do palhaço, atuando como um ser que contraria
todas as regras, e que, ao adentrar as instituições já citadas, leva sua perpétua inocência
e seu encantamento para o público.
É na figura do palhaço que se ancora este círculo e, ao provocar o cotidiano
milagroso do encontro, tem-se a certeza que o projeto faz a diferença na vida de todos
os envolvidos. Diversas vezes o riso ressoa nos quartos do hospital, pelos pacientes,
acompanhantes e, também, pelos servidores do hospital ou da instituição de longa
permanência. De forma sutil, mas definitiva, esse elemento possibilita uma aproximação
entre seres humanos e cria uma cumplicidade no olhar e no contato humano por meio do
encontro e é nessa possibilidade de tornar a realidade mais leve e mais generosa que a
Terapia do Riso elabora e amplifica suas bases.
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1. Introdução
A adolescência corresponde ao período da vida entre os 10 e 19 anos, no qual ocorrem
profundas mudanças, caracterizadas principalmente por crescimento rápido, surgimento das
características sexuais secundárias, conscientização da sexualidade, estruturação da
personalidade, adaptação ambiental e integração social.
A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública e um desafio para os
profissionais de saúde, visto que tal fenômeno impacta negativamente na integralidade da
saúde materno-fetal. A gravidez precoce tem sido associada à maior morbimortalidade
materna, prematuridade e baixo peso ao nascer (GOMES; FONSECA; VEIGA, 2002).
Sabe-se que, independente da maternidade, esta é uma fase frágil devido às mudanças
biopsicossociais sofridas e assim, a gravidez na adolescência potencializa um processo já
conflituoso e complexo. Assim como no cenário nacional, no município de Garanhuns
ainda existe um alto índice de gravidez neste ciclo de vida. Nesta perspectiva, ações
educativas que visam prevenir a gravidez na adolescência são necessárias. É imperioso
considerar que os comportamentos e decisões sexuais do adolescente são influenciados
pelas interações que ele desenvolve com outros jovens do seu vínculo familiar e social, e
inclusive no ambiente escolar.
Dessa maneira, é importante, na abordagem de medidas preventivas voltadas para o
adolescente, considerar as Unidades de Saúde da Família e as escolas como lugares
propícios e adequados para se desenvolver atividades educativas e trabalhar conhecimentos,
habilidades e mudanças de comportamento, tendo em vista serem locais que acompanham o
indivíduo desde o nascimento e instituições na qual o adolescente permanece o maior
tempo do seu dia, respectivamente. Além disso, a maternidade precoce necessita de um
grande apoio social e os serviços de educação e saúde tem papel fundamental, em especial
as consultas de pré-natal e ações educativas de orientações que são essenciais para a
superação da vulnerabilidade e dos fatores de risco da gestação na adolescência. É neste
contexto que se retrata a importância de projetos de extensão que viabilizem além de ações
de prevenção à gravidez na adolescência, o cuidado e apoio a esse público alvo que se
encontra em situação de vulnerabilidade.
Assim, através de atividades educativas com adolescentes e ações de orientações
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com gestantes adolescentes, os acadêmicos de medicina podem contribuir com uma
redução do número de casos e dos índices de mortalidade relacionados à gestação precoce.
A viabilização deste projeto contribui de forma significativa para a prevenção de novos
casos e para promoção da saúde de gestantes adolescentes no município envolvido, assim
como atuará como um método ativo em se formar profissionais críticos-reflexivos capazes
de atuarem de acordo com a realidade em que estiverem inseridos.
O objetivo geral está sendo executar ações educativas que contribuam para a
prevenção e diminuição do número de casos de gravidez indesejada na adolescência e
realizar ações de apoio e orientações para conscientizar adolescentes grávidas sobre
promoção de uma gestação segura para o binômio materno-fetal, no município de
Garanhuns-PE. E os objetivos específicos do referido projeto são: Revisar a literatura
referente ao planejamento familiar na adolescência, gravidez na adolescência e suas
peculiaridades, humanização do parto, amamentação e desafios da maternidade na
adolescência; realizar uma capacitação dos integrantes do projeto através do apoio de uma
equipe multiprofissional de saúde, com profissionais como médicos, enfermeiros,
psicólogos e assistentes sociais, visando entender as necessidades de adolescentes gestantes
como um todo; elaborar atividades educativas com ênfase na prevenção à gravidez na
adolescência, bem como, materiais didáticos para apoio e conscientização de adolescentes
grávidas; incentivar a realização do pré-natal e dos cuidados que devem ser tomados
durante a gravidez; executar atividades de instrução e incentivo ao aleitamento materno
utilizando material didático demonstrativo de suporte; elaborar e disponibilizar informações
sobre humanização do parto, puerpério e cuidados com a criança sob a forma de folder,
palestras, oficinas e dinâmicas; avaliar o aprendizado dos adolescentes após as intervenções
educativas.

2. Metodologia
Trata-se de um relato de experiência através da ação do projeto de extensão que está sendo
desenvolvido pela Universidade de Pernambuco – campus Garanhuns - através do
departamento de Medicina, representado pelos participantes do projeto, em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde de Garanhuns, que expõem as propostas a Unidades de
Saúde da Família e instituições vinculadas a seu território, como escolas. As visitas estão
ocorrendo de acordo com o grau de interesse demonstrado pelas Unidades de Saúde em
viabilizarem o acesso a tais, sendo pautadas de atividades lúdicas como palestras,
dinâmicas e rodas de conversa. Tais ações que basearam o relato foram realizadas entre os
meses de julho e setembro de 2019.
Todos os alunos extensionistas, ao integrarem no projeto, passaram por uma
capacitação que envolve o estudo da literatura sobre a gravidez na adolescência em artigos
científicos e cursos relacionados ao tema disponibilizados pelo UNA-SUS – Universidade
Aberta do Sistema Único de Saúde, aprofundando, dessa forma, os conhecimentos sobre a
saúde materno-infantil, com ênfase na adolescência. Essa capacitação foi de fundamental
importância para que os extensionistas pudessem transmitir as informações de forma coesa
e de fácil assimilação.

3. Resultados e Discussão
Com o desenvolvimento do projeto espera-se uma redução das gestações não planejadas
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durante a adolescência, assim como a promoção da saúde de adolescentes grávidas,
contribuindo para uma gestação segura para o binômio materno-fetal no município de
Garanhuns-PE.
Ademais, as atividades realizadas para estes propósitos têm mostrado relevância
tanto para complementar as ações práticas de estudantes do curso de Medicina da
Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns, quanto para oferecer as Unidades de
Saúde da Família e escolas, onde o projeto está sendo trabalhado, suporte para o manejo
adequado de adolescentes grávidas.
Visando uma maior promoção e prevenção de situações de risco, como a gravidez
na adolescência, buscou-se transmitir a informação e o conhecimento sobre o assunto para
as adolescentes como forma de realizar a forma mais eficaz de prevenção que é a educação
em saúde.
Nas ações já realizadas obtivemos um excelente resultado, nas quais os adolescentes
mostraram-se muito atentos e interessados pelo assunto, realizaram perguntas e tiraram suas
dúvidas. Notou-se que esse assunto não é abordado com a frequência que deveria ser tanto
nas escolas quanto nas famílias, evidenciando que tal realidade seja devido ao estigma que
esse assunto ainda apresenta.
3.1 Imagens das ações realizadas

Figura 1. Palestra sendo realizada em uma escola pública que contém alunos do
ensino médio.

Figura 2. Alunos do 2° e 3° ano participando da atividade educativa.
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4. Considerações finais
Diante das informações trazidas sobre o projeto e suas competências, é possível identificar
sua relevância em criar, nos adolescentes alcançados, a conscientização e educação em
saúde reprodutiva e sexual, visando reduzir a vulnerabilidade à qual esse público está
exposto.
As ações buscam incentivar os jovens a compreenderem a problemática e
consequências de uma gravidez na adolescência, além dos riscos a possíveis doenças
sexualmente transmissíveis (DST). É importante ressaltar que as ações também objetivam
acolher e orientar as adolescentes gestantes, visto que essas estão sujeitas a instabilidade
psicossocial e podem estar reagindo negativamente a nova realidade, precisando de
direcionamento para a saúde gestacional e acompanhamento pré-natal.
5. Referências Bibliográficas
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1. Introdução
Nas últimas décadas as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) lideraram as causas
de óbito no país, ultrapassando até as altas taxas de mortalidade por doenças infecciosas e
parasitárias (DIP) que se teve na década de 80 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Dentre
o conjunto dessas doenças, as mais expressivas e comuns para o amplo aspecto da
população brasileira são a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus, sendo que a
primeira pode levar a comprometimentos em nível neurológico e a segunda pode resultar
em invalidez parcial ou total do indivíduo em virtude de suas complicações futuras.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001) A hipertensão arterial é uma doença de natureza
multifatorial, normalmente associada às alterações metabólicas, hormonais e fenômenos
tróficos (MIRANZI et al, 2008) cujos casos documentados aumentam anualmente em todas
as faixas populacionais. Segundo o Ministério da Saúde (2018) em confluência com o
Sistema de Vigilância de Fatores de Risco Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (VIGITEL) no ano de 2017, a prevalência da doença passou de 22,6% em 2006
para 24,3% no ano de 2017 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018) Já o diabetes mellitus, se
refere a um transtorno metabólico de etiologias diversas, caracterizado por distúrbios no
metabolismo de carboidratos e dislipidemias resultantes de defeitos de secreção ou ação da
insulina (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999, apud MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2013). É uma das doenças crônicas de maior impacto global e possui uma elevada
prevalência, causando 4,9 milhões de morte ao redor do globo em 2014, com um gasto total
de 11% da verba direcionada para a saúde de adultos no mesmo período. Dessa maneira, o
enfoque principal na manutenção da qualidade de vida — conceito que a sociedade associa
a elementos padronizados que configuram conforto e bem-estar — que a Estratégia Saúde
da Família, enquanto uma política nacional, tem destacado se baseia na reorganização do
enfoque da atenção básica, voltando-se para pontos essenciais como prevenção, promoção e
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recuperação da saúde do indivíduo. Esse novo modelo busca detectar as razões que
impedem uma maior adesão ao tratamento além de estimular a formação de parceria para
disseminar a importância do cuidado aos pacientes e familiares. (ISER et al, 2013)
Percebendo a importância que a prevenção possui no combate à hipertensão e
diabetes, nós enquanto estudantes do curso de bacharelado em Medicina da Universidade
de Pernambuco organizamos essa extensão com o objetivo principal de promover palestras
e rodas de conversas esclarecendo dúvidas sobre o que são essas patologias, o que fazer
para preveni-las e, caso acometido por elas, o que fazer para evitar possíveis complicações
futuras. Além dos ganhos que a comunidade pode usufruir com essas palestras, existem
benefícios para os estudantes que aprendem como adequar a linguagem médica para a
população e compreendem o contexto social no qual o público alvo está inserido.
2. Metodologia
O projeto ocorrerá em Unidades de Saúde da Família (USFs) do município de Garanhuns,
sendo desenvolvido integralmente por alunos do curso de medicina, tendo como público
alvo a população em geral, de todas as idades, raças e gêneros, com o foco dividido entre os
portadores de hipertensão arterial sistêmica e/ou diabetes mellitus e pessoas com maior
tendência de desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis referidas.
Esse projeto foi dividido em três fases:
A) Revisão de literatura extensa e integrada na qual pontos como epidemiologia,
etiologia, fisiopatologia, complicações, profilaxias, tratamento e medidas de
urgência foram estudadas.
B) Elaboração do material didático em formato de cartilha para distribuição nas USFs.

Figura 1. Panfleto sobre hipertensão
Fonte: Material produzido por membros do projeto
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Figura 2. Panfleto sobre diabetes
Fonte: Material produzidos por membros do projeto

C) Ações do projeto de extensão na comunidade na qual palestras serão ministradas
mensalmente.
3. Resultados e discussões
Como esse projeto está em fase inicial, os principais resultados foram aquisição de
conhecimento teórico sobre hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus e
aprendizagem sobre adequar a linguagem médica para o público em geral. Para isso,
cartilhas do Ministério da Saúde foram estudadas por todos os membros do grupo e livros
de fisiologia e de patologia foram consultados para melhor firmar o conhecimento. Quanto
à adequação da linguagem, a maior contribuição para o aprendizado foram as experiências
adquiridas acompanhando as consultas nas UBSs no primeiro e segundo período do curso,
o que nos permitiu obter maior proximidade e conhecer o público alvo a quem essa
extensão se destina.
Com essas ações planejamos levar conhecimento sobre essas duas patologias
presentes na sociedade, mostrando formas de prevenção, quais sinais físicos devem ser
observados com atenção e quando é necessário procurar auxílio médico. Além disso, há o
objetivo de frisar a importância da medicação para quem é portador dessas doenças,
mostrando as complicações advindas do não cuidado, como também encorajar os hábitos de
vida saudáveis.
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Concluído o período de ações dessa extensão, a perspectiva de resultado é a
modificação dos hábitos de vida e o fomento de mudanças positivas de estilo de vida para o
público alvo. Além disso, são almejados ganhos também para os estudantes da extensão
que planejam aprender mais sobre essas patologias, conhecer melhor as necessidades das
pessoas atendidas pelos PSFs e desenvolver uma linguagem que permita melhor
entendimento das informações transmitidas.
4. Conclusão
Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus são duas enfermidades que atingem
significativamente parcela da população brasileira atual e é perceptível para quem
acompanha o trabalho nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) como o conhecimento sobre
o que é essa doença e quais as suas complicações não está ao alcance de todos.
Com as atividades dessa extensão, pretendemos contribuir para a redução dessa
problemática nas comunidades em que agirmos. Além de conseguir uma mentalidade
menos mecanicista com relação ao campo de prática da nossa graduação.
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1. Introdução
O XIII SIMPÓSIO NACIONAL DE PRÁTICAS PSICOLÓGICAS EM
INSTITUIÇÕES E I COLÓQUIO INTERNACIONAL DO LABORATÓRIO DE
ESTUDOS EM AÇÃO CLÍNICA E SAÚDE/LACS teve como proponente a Profª Dra.
Ana Maria de Santana; Profª Dra. Suely Emilia de Barros Santos e Profª Ms. Wanessa
da Silva Gomes, realizado nos dias 16 e 17 de setembro de 2019 com a carga horária de
20 horas. Foi promovido pelo Laboratório de Ação Clínica e Saúde – LACS, da
Universidade de Pernambuco, em parceria com o Grupo de Trabalho (GT) - Práticas
Psicológicas em Instituições: Atenção, Desconstrução e Invenção da ANPEPP. Teve a
participação de docentes pesquisadores do referido GT, da Universidade de Évora
(Portugal) e da UERJ; psicólogas/os; profissionais de Saúde, Educação e Políticas
Públicas; estudantes da Graduação e da Pós-Graduação e integrantes da sociedade,
vinculados às ações territoriais ou interessados pela temática – Práticas Psicológicas na
Travessia pelos Territórios. Os parceiros foram: Docentes pesquisadores convidados das
IES: Universidade de Pernambuco (UPE); Universidade de São Paulo(USP);
Universidade Federal de Santos(UFS); Universidade Federal do Vale São Francisco
(UNIVASF); PUC/São Paulo; Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP);
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade de Évora/Portugal.
Realizado no Campus Garanhuns nos dias 16 e 17 de setembro.
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Nas discussões do GT, encontram-se ressonâncias com as ações de pesquisa,
extensão e ensino do LACS/UPE. Pensar a prática psicológica a partir de ações nos
territórios, de certo, é assinalar uma práxis em conversação com a comunidade. Nessa
direção, o evento inovou ao propor o diálogo entre conhecimento acadêmico e a
sabedoria popular/tradicional na procura de um saber-prático com a participação do ator
social. A intenção foi de favorecer atividades complementares ao aluno do Curso de
Psicologia e da Pós-Graduação da Universidade de Pernambuco, contemplando sua
formação por meio do diálogo com autores e atores sociais do campo profissional e pela
produção científica no âmbito da prática psicológica em territórios. Outro propósito foi
de discorrer junto a centros acadêmicos de referência da prática clínica, numa
interlocução que venha contribuir com o Serviço de Atenção Psicológica-SAP/UPE em
seus procedimentos de atenção à comunidade.
As atividades do Evento ampliaram e fundamentaram a intervenção do
psicólogo em âmbitos complexos, interdisciplinares e transdisciplinares, realçada nas
Disciplinas da Graduação do Curso de Psicologia/UPE – Intervenção Psicossocial;
Plantão Psicológico; Aconselhamento Psicológico; Psicologia Fenomenologia
Existencial, Políticas Públicas e Psicologia Clínica; do Mestrado Profissional em
Psicologia - práticas e inovação em saúde mental/PRISMAL/UPE e das atividades da
Residência Multiprofissional de Saúde Mental - Ênfase no Cuidado com o Usuário e a
Família. Desse modo, foram exploradas reflexões teóricas e de investigação, na procura
de comunicar os desafios das práticas em ação. Tal forma aludiu implicações da prática
psicológica em territórios, em que não existe um saber dado, mas um conhecimento a
ser produzido por envolvidos no processo. Recorreu a situações variadas da prática
psicológica em comunidade bem como sua repercussão na pesquisa, pós-graduação,
repensando a atuação do psicólogo frente demandas socioculturais inserido em rede de
serviços em saúde mental para a população. O Evento em sua proposta básica, dirigiu
suas atividades para as relações tensionais entre prática psicológica e territórios visando
transformações tanto para o campo de atuação do psicólogo e de outros profissionais de
saúde e educação, quanto para sua formação e ofertas de serviços com qualidade à
comunidade. Reafirmou-se a condição de invenção, outra atitude que passa a ser de
pesquisadores imersos no tecido social que envolve suas práticas interventivas. O
objetivo foi de favorecer a interação dialógica entre comunidade acadêmica e sociedade
a partir da articulação entre atividades de formação teórica, de comunicação de pesquisa
e de práticas, como caminho para ampliar horizontes compreensivos da prática
psicológica em contextos sociais.
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2. Metodologia
Elaboração de trabalhos científicos – articulando fundamentos teórico-práticos com
fenômenos da experiência clínica, realçados nos componentes curriculares da formação
profissional; Elaboração de trabalhos acadêmicos na área de clínica em contextos
sociais de vulnerabilidade, tanto por docentes como por discentes; Colóquios junto a
autores e atores sociais da comunidade sobre temáticas acerca da promoção do cuidado
em territórios. Público alvo: discentes de Graduação, Pós-Graduação de Psicologia;
atores sociais e docentes de IES. Os nortes avaliativos foram: elaboração de uma síntese
do encontro com explanação oral dos informes significativos e enunciadores da prática
psicológica, debatidos nas interlocuções realizadas, apresentada no final do Evento e
disponibilizada por escrito para todos participantes; leitura contextualizada das práticas
psicológicas em territórios e ressignificação de atenção psicológica como eixo norteador
atitudinal das práticas psicológicas em instituições. Produto final: produção
bibliográfica: Anais do XIII SIMPÓSIO NACIONAL DE PRÁTICAS
PSICOLÓGICAS EM INSTITUIÇÕES E I COLÓQUIO INTERNACIONAL DO
LABORATÓRIO DE ESTUDOS EM AÇÃO CLÍNICA E SAÚDE/LACS.
Modalidades de apresentação: conferências de abertura e de encerramento realizadas
por docentes convidados; mesas redondas compostas por integrantes do GT Práticas
Psicológicas em Instituições: Atenção, Desconstrução e Invenção de ANPEPP com
participação de convidados da comunidade. Rodas de conversa realizadas por
integrantes do GT - Práticas Psicológicas em Instituições: Atenção, Desconstrução e
Invenção – ANPEPP com participação de comunitários; Comunicação Oral profissionais, graduandos e pós-graduandos de Psicologia, Saúde, Educação e Políticas
Públicas e Territórios Vivos - docentes, profissionais e discentes que participam de
projetos de Extensão Universitária de acordo com os eixos temáticos propostos .O
projeto foi dividido em quatro módulos extensionistas. Os módulos abordaram os
seguintes eixos: prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; prevenção
das violências e dos acidentes, promoção da cultura de paz, cidadania e direitos
humanos e direito sexual e reprodutivo e reprodução de DST/Aids.

3. Resultados e Discussão
Foram discutidos trabalhos interventivos nos mais variados territórios, fomentando a
construção de novas parcerias entre professores/pesquisadores e atores sociais. O
discente da UPE foi inserido no circuito acadêmico dos centros de estudos da prática
psicológica, instigado para participar com sua produção científica, evidenciando dessa
maneira o Curso de Psicologia da UPE como campo que contribui com reflexão críticoclínica voltada para demandas de sujeitos sociais em situações de crise. No que
concerne a competências e habilidades requeridas na formação profissional dos
psicólogos, contribuiu com a aprendizagem de ações de prevenção, promoção, proteção
e reabilitação da saúde e da intervenção psicossocial, tanto em nível individual quanto
coletivo, bem como da atuação profissional em diferentes contextos institucionais e
sociais, de forma articulada com profissionais de áreas afins.

4. Órgão de fomento
Esta extensão foi aprovada com fomento – PFA 1/2019, na categoria de evento.

4. Considerações Finais
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O Evento está relacionado com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
Psicologia (DCN 05/2011) que tem como meta central a formação do psicólogo voltada
para a atuação profissional, para a pesquisa e para o ensino de Psicologia. Em
consonância com o perfil desejado auxiliou na construção e desenvolvimento do
conhecimento científico em Psicologia; na compreensão crítica dos fenômenos sociais,
econômicos, culturais e políticos do contexto das práticas clínicas, fundamentais ao
exercício da cidadania e da profissão; na evidência da atuação profissional em diferentes
contextos, considerando as necessidades sociais e os direitos humanos, em vista da
promoção e qualidade de vida de pessoas, grupos, organizações e comunidades.
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1. Introdução
Neste trabalho, buscaremos discutir e apresentar as experiências vividas num percurso de
mais de um ano, junto à população campesina da cidade de Sertânia/PE, através do
programa de extensão TransVERgente originado a partir de um projeto anterior
denominado: “Direito à saúde: ressonâncias da transposição do rio São Francisco”,
ocorrido em 2018. O programa atual assim intitula-se a fim de fazer referência a sua razão
de ser, a qual ancora-se na necessidade de transpor as manchetes de jornais acerca da
transposição e olhar e para a “gente” que se encontra às margens desta obra de números
gigantescos, iniciada em 2007 pelo então Ministério da Integração Nacional. Nesse sentido,
visando olhar para essa população, escutá-la e compreender suas demandas, o projeto, que
acontece da parceria entre a Universidade de Pernambuco – UPE Campus Garanhuns e
Arcoverde, juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ/PE, desenvolve um
calendário de idas regulares ao território, localizado no sertão pernambucano.
Partindo de uma perspectiva de intervenção multi e interdisciplinar, contando com
estudantes e profissionais das áreas de Psicologia, Medicina, Enfermagem, Assistência
Social, Direito, Saúde Mental e Saúde Coletiva, as ações do programa buscam criar espaços
de cuidado e de conversação, em interface com o direito à saúde, para a população
vulnerabilizada com o impacto causado pela passagem do canal da transposição pela
extensão de 9 comunidades rurais do município, compreendemos a importância das
interlocuções que podemos fazer com outras instâncias locais, a depender das demandas
reveladas. Para tanto, esse programa conta também com a parceria do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Sertânia – STR/PE, que tem colaborado e intermediado as ações
extensionistas do TransVERgente.

2. Metodologia
Este trabalho utiliza-se do método qualitativo, visto que buscamos fazer uma leitura
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compreensiva acerca dos fenômenos desvelados na experiência de extensionistas, como
apontam Silva e Santos (2017), a partir do projeto de extensão “TransVERgente”. Trata-se
de um relato de experiência numa perspectiva fenomenológica existencial ao lúmen
heideggeriano.
Como já citado, o programa de extensão acontece na cidade de Sertânia/PE, no
Sertão do Moxotó de Pernambuco. Nessa direção utilizamos o método da cartografia
clínica para transitar pelos territórios, o qual, para Braga, Mosqueira e Morato (2012, p.
560), “parte da escuta psicológica visando tanto à investigação quanto à intervenção: busca
compreender o cenário social, criar modos de atuação possíveis e pesquisar a própria
intervenção em ação”. Nesse viés, foi possível entrar em contato com as particularidades do
território, bem como de cada comunidade por onde pôde-se transitar, pois em dois
contextos diferentes, os extensionistas comunicam-se com os moradores que já foram e que
ainda serão afetados pelas obras da transposição do rio São Francisco.
Desse modo, é nesse contato com a população e através das narrativas dos
moradores que temos a possibilidade de compreender as experiências vivenciadas por
camponeses e, ainda, utilizando-se da escrita das narrativas, compreendidas por Benjamin
(1987, p. 205) como uma “[...] forma artesanal de comunicação”, os extensionistas têm a
possibilidade de comunicar suas experiências a partir das andanças pelos territórios, bem
como o modo como foram afetados e como elas lhe atravessam. Nesse sentido, as
narrativas foram registradas em diários de bordo, sendo este, de acordo com Aun (2005, p.
18), “um tecer de muitas estórias interligadas. Estórias essas também tecidas por entre
outras narrativas”. Para a interpretação dos fenômenos, utilizamos o método da “Analítica
do Sentido” de Critelli (1996).
Diante disso, o movimento de inserção dos extensionistas no território solicita uma
atitude serena e uma atenção cuidadosa ao transitar por esses espaços coletivamente
habitados, num constante movimento de perceber os diferentes modos como ocorrem os
compartilhamentos de experiências junto a outros.

3. Resultados e Discussão
Diante das escutas coletivas e individuais que realizamos em nossas idas ao território,
identificamos que a queixa quanto a falta de água é muito presente entre os moradores
afetados com a obra. Observamos a contradição presente no fato da obra se propor a levar
água aos pequenos agricultores do Sertão e estes, que são a população mais afetada
diretamente pela obra, estarem sem livre acesso a este bem tão precioso para a sua
subsistência, visto que a atividade econômica predominante é o plantio e a criação de
animais, e ambas são impossíveis sem água.
A partir de nossas cartografias das vivências que as idas às comunidades de Sertânia
nos proporcionaram e da escuta das narrativas da população com quem encontramos,
compreendemos que para além do fato de ter ou não acesso à água, as obras da transposição
do rio São Francisco reverberam em vários aspectos da vida da população afetada, trazendo
à tona questões como relações de poder entre as autoridades responsáveis pelas obras e a
população atingida, bem como à queixa da população em relação à falta de informação
sobre as obras, por exemplo. Entendemos também que a perda do direito à terra, em função
da desapropriação compulsória a qual muitas famílias foram submetidas, juntamente com a
negação do direito à água, refletem diretamente na perda do direito à saúde, por serem um
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impedimento para a manutenção dessas pessoas no lugar que a vida inteira habitaram e
onde se identificam, gerando adoecimentos, uma vez que a relação dos agricultores com
terra, muitas vezes vai muito além de uma relação econômica somente, mas diz de uma
vinculação simbólica em função das memórias individuais e coletivas construídas com o
território no qual, inclusive, as comunidades desenvolvem suas próprias estratégias de
cuidado e prevenção em saúde, diante da inexistência de dispositivos efetivos de assistência
à saúde próximos a essas comunidades.
Ademais, outras questões presentes nas narrativas trazem a desapropriação de casas,
as rachaduras causadas pelas explosões das obras, a insatisfação quanto às indenizações
irrisórias, insuficientes para reparar os danos materiais e simbólicos causados, queixas em
relação ao ócio pela impossibilidade de exercer a atividade na terra e o aparecimento de
adoecimentos de diversas naturezas como hipertensão, ansiedade e depressão.
A partir da caminhada por Sertânia, passamos a pensar sobre como esse afastamento
das raízes, que tem sido vivido pelos povos tradicionais do Sertão do Moxotó, foi um
processo de desenraizamento. Tendo em vista as questões trazidas em narrativas, refletimos
sobre como a agressão à terra se mostra forte, a qual imprime a marca dessa violência
também na população. Em reflexões sobre a maneira como o espaço urbanizado vem
invadindo cada vez mais os lugares marcados por raízes tradicionais, recordamos de Critelli
(1988, p. 72), quando escreve: “A urbanização é a acirrada tentativa de desenraizamento do
homem de suas possibilidades mais peculiares de ser si mesmo.”.
Além disso, destacamos outras questões também de forte impacto social, como a
violência vivida por meninas e mulheres das comunidades que se relacionaram com
trabalhadores das obras, ficaram grávidas, o abandono paterno sofrido pelos chamados
“filhos da transposição”, e o relato da inserção de drogas antes desconhecidas pela
comunidade, através da presença desses mesmos trabalhadores.

4. Considerações Finais
Diante do que escutamos, observamos e experienciamos em nossos encontros com a
população das 9 comunidades, pudemos compreender que as obras da transposição do Rio
São Francisco atravessam os modos de viver das pessoas afetadas, causando muitas
mudanças e limitações que lhes são impostas. Além disso, a falta de assistência, cuidado e
acolhimento vivenciados cotidianamente por essa população provocam sofrimentos, e a
negação de direitos em várias esferas por eles sofrida, refletem diretamente em prejuízo a
sua saúde.
Em enfrentamento a essa realidade, se faz necessário oportunizar espaços de
assistência e educação em saúde, sob uma ótica interdisciplinar, além de viabilizar o acesso
a informações jurídicas que orientem os pequenos proprietários rurais acerca dos seus
direitos frente às ações do Estado. Ademais, entendemos que iniciativas como o
TransVERgente reforçam a importância do papel da extensão para a formação em saúde,
unindo o saber científico aos saberes populares, e oportunizando diálogos que engendram
novas possibilidades de se pensar o viver digno no cotidiano de comunidades campesinas
que se encontram distantes geograficamente dos muros universitários, dando sentido a
relação universidade e sociedade. Acreditamos, por fim, que nossas vivências nas
comunidades de Sertânia são importantes para a nossa formação acadêmica, bem como
para essas comunidades às quais oferecemos um espaço de cuidado.
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1. Introdução
No ano de 2015 o surto da doença causada pelo vírus Zika se alastrou no País, predominando
na região Nordeste. Após esse evento epidemiológico, registrou-se aumentos nos casos de
microcefalia em neonatos, de maneira que a relação causal entre ambos os fatos culminou na
percepção de um novo conjunto de sinais e sintomas, caracterizando a Síndrome Congênita
do Zika Vírus (SCZV).
A SCZV possui diversas manifestações clínicas neurológicas, musculares,
oftalmológicas e auditivas, de forma que os portadores necessitam de cuidados constantes e
especializados para garantir seu crescimento e desenvolvimento. Para endossar esse cuidado,
é primordial reconhecer o indivíduo como um todo, incluindo o seu contexto de vida, para
além do viés patológico que o inflige, buscando uma compreensão biopsicossocial (CRUZ;
CHICATI; BARSAGLINI, 2018).
Prezando pela integralidade, se encontra a relevância de um projeto de extensão de
humanização dos serviços, sendo de extrema importância a participação dos alunos da
Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns, através da realização de palestras
educativas e motivacionais para a exposição dos ensinamentos teóricos de forma acessível à
população, pois, compreende-se a importância de assegurar um cenário de desenvolvimento
contínuo às crianças, o qual seja respaldado em saberes diversos, tanto científicos quanto
humanísticos, a fim de que as circunstâncias inéditas não desestimulem os familiares no que
tange à estimulação cognitiva e funcional das crianças.
Para tanto, este projeto tem como objetivo acolher e conscientizar as famílias das
crianças com a SCZV sobre a importância do ambiente e da relação familiar na estimulação
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do desenvolvimento neuropsicomotor das mesmas. Também visa arrecadar quantias através
de diferentes estratégias a fim de adquirir utensílios que melhorem a qualidade de vida das
crianças com a SCZV, além de fazer a divulgação de informações e das atividades do projeto
na rede social Instagram, bem como preparar os discentes para manejar a comunicação e a
escuta qualificada imprescindíveis à execução de serviços de saúde de forma humanizada.

2. Metodologia
Esse projeto possui como público alvo crianças portadoras de SCZV e seus familiares, os
quais realizam tratamento no Centro de Reabilitação Mens Sana, localizado na cidade de
Arcoverde-PE. A equipe é composta por 9 alunos dos cursos de Medicina, Psicologia e
Biologia, selecionados e orientados pela professora orientadora.
As visitas são semanais ao Centro de Reabilitação, acompanhando o trabalho da
equipe multidisciplinar, onde as atividades dos discentes consistem em coletar dados a
respeito das principais preocupações dos familiares com relação à criança portadora do
SCZV; prestar apoio necessário por meio de oficinas, palestras e atividades que pretendem
instruir os familiares sobre os principais aspectos e cuidados aos portadores dessa síndrome
e realizar atividades proativas com as crianças e as mães.
Além disso, a equipe se reúne semanalmente com a professora orientadora para traçar
metas, receber supervisão, partilhar sobre as visitas e realizar o planejamento do I Simpósio
Pernambucano sobre Síndrome Congênita do Zika-Vírus.

3. Resultados e Discussão
Apesar da causa da SCZV estar bem elucidada, ainda não há conhecimentos consolidados
acerca do espectro e das consequências da Síndrome para o crescimento e o desenvolvimento
das crianças. A gravidade dos casos, muitas vezes influencia na esperança com a qual as
famílias lidam com o tratamento. Além das dificuldades impostas pela própria síndrome, os
cuidadores enfrentam dilemas quanto à ausência de participação familiar, ao preconceito
social, à rotina de vida extenuante e às interferências econômico-financeiras.
Muitas vezes, os pais se reconhecem como vítimas da epidemia, sendo comuns os
casos de mães e/ou pais que abdicaram de suas vidas profissionais, devido à necessidade de
dedicar tempo integral a exames e consultas dos filhos acometidos pela síndrome. Nesse
sentido, buscamos participar dos momentos de interação entre os familiares, as crianças e os
profissionais que as atendem, a fim de compreender as necessidades de cada grupo e, assim,
conseguir auxiliá-los no processo de desenvolvimento do infante (FRANÇA; PEDI;
GARCIA et al., 2018; FREIRE; PONE; RIBEIRO et al., 2018).
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Figura 1. Integrantes do projeto participando de reavaliação de criança portadora da SCZV.

Ainda no que cerne aos familiares, tem-se percebido o papel oportuno das redes
sociais. Estudos observacionais realizados por Freire et al. (2018), mostram que, quando o
surto de microcefalia se alastrou no Brasil, as gestantes cujos fetos possuíam SCZV sentiramse amparadas pelo interesse crescente da mídia, de forma que ações de saúde foram
destinadas especificamente para essa situação, através de uma rede de atendimentos
especializados. Entretanto, nos últimos anos, com a diminuição do encanto midiático pela
síndrome, as famílias se viram em um contexto de desleixo e marginalização, refém de
entraves psíquicos e sociais. É nesse contexto que surgem mães e associações as quais,
através de redes sociais, manifestam apoio e expõem referências para superar os desafios
impostos pela SCZV. Baseado nesse cenário e entendendo o poder de divulgação que a
internet possui atualmente, este projeto atua também mediante meios de difusão eletrônicos.
Diante das adversidades enfrentadas diariamente pelas famílias e crianças portadoras
da SCZV, o presente projeto compreende a importância dos processos de humanização na
rede de cuidado. A necessidade de humanização nos leva a ampliar nossos horizontes para
além da visão tecnicista e hospitalocêntrica geralmente empregada em conjunturas relativas
à saúde.
Assim, um trabalho que permite a interação social, de maneira horizontal e flexível,
no que tange aos diferentes saberes, conduz à oportunidade criativa e à integração de equipes
em prol de um objetivo comum (COELHO; JORGE, 2009). Sendo assim, as propostas de
ação almejadas por este projeto empregam esses valores durante sua execução, concebendo
benefícios tanto para as famílias das crianças com SCZV, como para os estudantes
integrantes do projeto, que aprendem a desenvolver uma visão humanitária ao longo da
graduação.

4. Conclusões
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Vê-se, portanto, que o projeto tem propostas e metas bem estruturadas para ajudar as famílias
afetadas pela epidemia tanto em questões de melhorar a vida dos familiares ao projetar
oficinas, palestras e eventos, quanto por novamente trazer o assunto da síndrome congênita
do zika-vírus à pauta acadêmica.
Ademais, o projeto também auxilia os estudantes selecionados ao colocá-los numa
nova realidade de prática que contribui para o desenvolvimento profissional em âmbitos
técnicos, por acompanhar os procedimentos realizados, e humanitários, visto a
heterogeneidade da realidade das famílias atendidas.
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1. Introdução
Este trabalho pretende apresentar as ações desenvolvidas pelo Programa de Extensão
“Um Pé de Saúde”: Um Estudo Interdisciplinar Sobre a Cultura das Comunidades
Quilombolas no Município de Garanhuns/PE. O programa é construído em
coparticipação com os cursos de Bacharelado em Psicologia – Formação de Psicólogo,
Bacharelado em Medicina e Licenciatura em Ciências Biológicas.
Na data de escrita deste trabalho, o projeto completa dois anos de andamento e
segue utilizando como base para todo trabalho a Educação Popular em Saúde, que
pretende unir os conhecimentos da comunidade com os da universidade, promovendo
ações dos cursos participantes a partir das demandas que a comunidade relata, sendo
sempre uma articulação comunidade-universidade atuando na direção da interface entre
territorialidade em saúde.
No período de 2018-2019 foram desenvolvidas as seguintes ações: (a) censo
demográfico para a comunidade, (b) ação do dia da consciência negra, (c) ação de saúde
com o foco na beleza negra, (d) exposição beleza negra com roda de conversa (e)
territórios vivos com participação das comunidades. As atividades foram desenvolvidas
em conjunto com a comunidade de Castainho e de Estivas, contando com o apoio e/ou
parceria com a da Associação dos Moradores da Comunidade do Castainho (AMCC), a
Unidade Básica de Saúde (UBS) Estivas, o CRAS Quilombola em Castainho e com as
escolas de ambas as comunidades.

2. Metodologia
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A extensão tem como proposta principal a educação em saúde em coparticipação
com a comunidade quilombola e a universidade, visando unir os conhecimentos populares
e acadêmicos através do compartilhar de saberes. É através da cartografia clínica à luz da
Fenomenologia Hermenêutica heideggeriana, que segundo Morato é “parte da escuta
psicológica visando tanto à investigação, quanto à intervenção: busca compreender o
cenário social, criar modos de atuação possíveis e pesquisar a própria intervenção em
ação.” (BRAGA; MOSQUEIRA; MORATO, 2012, p. 560)
Logo, a cartografia clínica é a “método logia” escolhida, pois através dela as
demandas das comunidades são reveladas, havendo assim a possibilidade de pensar em
coparticipação uma ação clínica de atenção e cuidado, no viver cotidiano. Para além da
educação em saúde, os extensionistas do curso de Psicologia, em suas andanças pela
comunidade, têm feito um trabalho sob o olhar da Ação Clínica no Viver Cotidiano
(SANTOS, 2016), que também é uma das coordenadoras do presente projeto. Segundo a
autora, a Ação Clínica é o movimento do psicólogo, o modo como este se inclina ao outro
e ao seu modo de cuidado; é partindo desse ponto, que Santos (2016) aponta em sua tese
a plasticidade da Ação Clínica, sendo esta feita e vivida nos espaços coletivamente
habitados, podendo assim, acontecer intervenções de cuidado nas andanças pelos
territórios.
Também foram realizados nas comunidades trabalhos de grupo com crianças, a
partir da modalidade de prática psicológica, denominada de oficina de criatividade, visto
que essa se propõe através de recursos expressivos como desenho, dança, poemas, a
expressão dos sentimentos e vivências singulares, buscando a partir da arte, da expressão
artística a compreensão das experiências compartilhadas com-outros (CUPERTINO
2006). Comungando desse modo de pensar, Valladares et al (2003) afirma que as oficinas
terapêuticas possibilitam a expressão e a convivência de pessoas em sofrimento, através
da arte. Com uma proposta de um trabalho de grupo, as vivências lançam mão de variados
recursos expressivos, cuidando para que haja um espaço de compartilhamento de
experiências e de reflexão acerca de histórias próprias da comunidade quilombola e sobre
o modo como esse povo tradicional vive o seu dia a dia.

3. Resultados e Discussão
3.1 Censo Demográfico
O censo demográfico foi trazido enquanto demanda da comunidade, visto que os dados
apresentados pelo governo do Estado não eram compatíveis com a atual realidade da
população. Sendo assim, extensionistas e residentes de saúde mental, contribuíram com
o levantamento desses dados ao longo do semestre 2018.2, visitando as casas dos
moradores para contribuir com a AMCC, nessa atividade. As fichas entregues a nós,
questionava sobre o uso de serviços públicos e assistenciais, como o CRAS, o posto de
saúde e o atendimento dos profissionais desses serviços. Para além disso, buscava
identificar a renda da família, a inserção das crianças e adolescentes na escola, o acesso a
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água e saneamento, uso de psicoativos, os problemas de saúde que os membros da família
possuíam, dentre outros que caracterizam os modos de vida das famílias quilombolas.
Nessa ação percebeu-se diversas denúncias, de negligência médica ao preconceito
de alguns professores. Além disso, essa ação possibilitou uma aproximação com a
comunidade uma vez que adentramos em suas casas, sendo um momento de
conhecimento do território vivo.
3.2 Ação do Dia da Consciência Negra
O dia da consciência negra é comemorado na comunidade e nesta semana ocorreu uma
ação que durou o dia todo e foi realizada tanto na escola de Estivas, na AMCC, como em
atendimentos domiciliares. Na escola e na AMCC, foram desenvolvidas oficinas de
criatividade com as crianças em relação ao que eles compreendiam sobre o Dia da
Consciência Negra. Cartazes, desenhos e conversas foram confeccionados e realizadas
acerca do tema. Nessas ações, revelou-se a compreensão da história de resistência do
povo quilombola, retratada no período da escravidão como exploração e os negros
escravizados como vítimas, no sentido de que os ancestrais eram reis e rainhas que foram
tirados de suas terras e foram escravizados, e não simplesmente “ancestrais escravos”.
Ainda neste dia houve atendimentos domiciliares junto a profissionais dos
serviços de saúde e assistência social que trabalham na comunidade, e foi neste caminhar
que fenômenos apareceram e demandas foram desveladas, dirigindo-nos para a próxima
intervenção. Dentre tudo que emergiu durante os atendimentos, a escuta de uma mulher
quilombola que narrava o seu sofrimento perante ao preconceito racial advindo de seus
vizinhos nos levou a construir a ação que intitulamos o Dia da Beleza Negra, sendo esta
uma ação de cuidado e promoção de saúde.
3.3 Ação de Saúde no Dia da Beleza Negra, e Exposição Beleza Negra com Roda de
Conversa
Na ação de saúde no dia da beleza negra diversas ações de cuidado foram vivenciadas
pela comunidade e pelos profissionais, tais como oficina de turbantes, manicure e
pedicure, maquiagem, auriculoterapia e tranças nagô nos cabelos. Durante as atividades,
que eram de livre escolha a participação, os extensionistas e os residentes presentes na
ação iam conversando sobre como aquilo era realizado como cuidado, a fim de lançar
reflexões sobre o cuidado e a beleza na cultura quilombola. Durante toda a ação foram
tiradas fotos, na medida em que autorizaram.
Para intensificar as reflexões, posteriormente (no início do ano de 2019), foi
realizada uma exposição das fotos que passaram por edição e curadoria na AMCC.
Durante a exposição aconteceu uma roda de conversa tendo as fotos como mote, as
principais participantes foram as crianças (algumas delas estavam na ação anterior e nas
fotos da exposição) e algumas mães, além dos líderes da comunidade. A roda promoveu
uma reflexão acerca das diferenças, da beleza, da estética e do cuidado, tudo isso
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relacionado a questões culturais. É importante ressaltar que assim como em todas as
ações, sempre se preza pelo cuidado de escutar o que o outro traz e refletir em cima disso,
pois nenhum dos extensionistas eram quilombolas, porém, na narrativa do outro é que se
elabora o sentido, se configurando como uma convers(ação).
3.4 Território Vivo
A atividade foi realizada no XIII Simpósio Nacional de Práticas Psicológicas em
Instituições (GT da ANPEPP) e I Colóquio Internacional do Laboratório de Estudos em
Ação Clínica e Saúde – LACS/UPE, que ocorreu em setembro de 2019 na Universidade
de Pernambuco - Campus Garanhuns. O objetivo da proposta foi trazer as realidades das
comunidades quilombolas de Garanhuns para dentro da Universidade, e que neste local
pudessem acontecer vivências e compartilhar de saberes. Representantes das
comunidades participaram na construção da atividade junto aos extensionistas e puderam
falar com propriedade dos lugares em que habitam, demonstrando através de danças e
narrativas de suas vivências os diversos modos de existir, resgatar e manter sua
ancestralidade. Além disso também foi apresentada na universidade a Exposição Beleza
Negra e desenhos criados pelas crianças em oficinas de criatividade na comunidade.

4. Considerações Finais
Perante ao que foi apresentado, constata-se a importância das ações extensionistas
realizadas junto à comunidade, em especial por voltarem uma atenção de cuidado para
uma população que sofreu discriminação e exclusão. Com ações coparticipativas, realçase a magnitude das raízes ancestrais, destacando que sua história não está resumida na
dor e nas dificuldades apenas. Sem negar a narrativa da escravidão e do racismo,
propusemos e acompanhamos a identificação com a beleza negra quilombola, buscando
a emancipação da sua singularidade/identidade e da sua história que foi contada pelo viés
colonizador embranquecido.
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1.Introdução
Onde o tempo impõe sua finitude e as experiências vividas compõem narrativas, o
envelhecer traz consigo características demarcadas pela sociedade que põem em
questionamento a possibilidade de construir a própria subjetividade. O corpo que traz
consigo marcas de uma vida denuncia que ali já não há a jovialidade de antes e, espanta
aqueles que o tempo todo tentam fugir do inevitável, que encaram o envelhecimento como
um problema e/ou enfraquecimento. Torna-se então uma difícil tarefa, desmistificar a
idealização negativa e restritiva da maior idade, que se acentua com os eventuais
problemas de saúde e de mobilidade que o idoso possa ter. No CAP (Centro de Apoio
Pedagógico) o Núcleo de Cartografias da Subjetividade (NUCAS) acompanha um grupo
de idosos que perderam a visão em sua maioria por conta de um processo de adoecimento.
Desfazendo a ideia do envelhecer como uma questão que se constituí como
problema social (DEBERT, 1998), é possível dispor de novos sentidos e percepções
juntamente com o grupo. A deficiência visual traz consigo um sentimento de perda, onde
cada um passa a trabalhar o processo de luto, de enfrentamento e reabilitação de formas
diferentes. Aqui, o olhar é reinventado, a visão sobre o mundo é ressignificada, tal como
a construção de uma nova linguagem. Porque não um olhar a partir do toque, do cheiro,
da voz?
O grupo pode ser visto como um dos cenários acolhedores deste processo, onde a
construção passa a ser única e transversal. O processo se constitui a partir de disparadores
que se põem de forma que não se espera um resultado premeditado, preservando sempre
a liberdade dos presentes e buscando autonomia, de modo que:
“A partir do momento em que as grupos adquirem essa liberdade de viver seus
processos, eles passam a ter uma capacidade de ler sua própria situação e
aquilo que se passa em torno deles. Essa capacidade é que vai lhes dar um

302

mínimo de possibilidade de criação e permitir preservar exatamente esse
caráter de autonomia tão importante.” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p. 46).

Nesse sentido, esse relato além de dar visibilidade a instituição do CAP, também
contribui para se pensar em ações de extensão junto a idosos e deficientes visuais,
públicos ainda marginalizados socialmente, no âmbito da graduação em Psicologia.
Assim, tomamos como objetivo elucidar a prática extensionista na imersão com encontros
realizados junto aos idosos com deficiência visual do Centro de Atenção Pedagógica CAP e suas ressonâncias na formação profissional de psicólogos. Tomando como ponto
de partida discussões sobre o envelhecimento a partir da cartografia de Deleuze e Guattari
(1995), realizaram-se encontros em grupo onde suas produções se deram a partir de
disparadores como a música, contação de histórias e narrativas de vida.

2.Metodologia
Como referência metodológica, buscou-se a inspiração da cartografia inspirada no
pensamento de Deleuze e Guattari (1995). Ela é tomada como distanciamento dos
modelos que enaltecem a essência das coisas, pensados de maneira apriorística e sem
relação com o dinamismo dos fenômenos e das subjetividades. E como sistema aberto,
está dentro de um princípio de mobilidade e de atenção flutuante para com o dinamismo
dos acontecimentos que vão se implicando no caminho das pesquisas e das intervenções.
Tomamos como território o Centro de Apoio Pedagógico para atendimento às
pessoas com deficiência visual - CAP. Segundo Menezes e Santos (2001) é uma iniciativa
nacional da Secretaria de Educação Especial que busca acesso ao ensino de qualidade
aliado a materiais de suporte que o garante, como a produção do Braille. Especificamente
na unidade de Garanhuns, há um grupo terapêutico formado por idosos chamado Alegria
Renovada, seus encontros quinzenais se dão com ênfase na potência dos afetos geradores
de sociabilidade através da partilha das experiências sobre as contingências da idade, da
deficiência visual, mas, sobretudo, na possibilidade de reinvenção da própria vida que
tais contingências podem produzir.
É a processualidade dos encontros com os idosos que aparece como disparador
primeiro para construções subjetivas e composição das atividades, seguindo um ritmo
próprio do grupo. Nesse cenário, os diários de bordo escritos pelos extensionistas toma
um papel fundamental para a realização da prática por sua escrita e leitura em supervisão,
serem formas de elaboração daquilo que foi vivenciado no encontro da Alegria Renovada.
Essa política de elaborações dos encontros em rede, deixa explícito aquilo que está ‘‘fora
do texto’’ acadêmico, tão prezado, fazendo dos diários de bordo uma prática marginal
disto (LOURAU, 1993).

3. Resultados e Discussões
A partir da vivência junto aos idosos, foi possível desenvolver uma prática da
micropolítica dos afetos através das experiências de vida, sentimentos e sentidos
compartilhados, utilizando meios como a musicalidade, dança, autonomia e o romance.
Saindo, assim, de uma representação que se tem sobre a pessoa idosa e com deficiência
visual e, construir novos olhares sobre essas realidades.
A música acaba sendo um instrumento valioso que nos permite acessar um pouco
dos sentimentos e memórias individuais do grupo. A partir desse registro, diversas zonas
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afetivas emergem, muitas vezes de maneira saudosista. As histórias de vida se relacionam
de forma íntima com as canções, suscitando narrativas e fragmentos de suas vivências.
A dinâmica musical desperta no “Alegria renovada” reações diversas - não se sintetizando
apenas à felicidade, mas perpassando por outros sentimentos como a tristeza e
apatia. Assim, Romagnoli e Santos (2012) pontuam que a partir do contato com o
dispositivo musical novas possibilidades surgem:
Música-sensação que faz do corpo um corpo dançante e cantante, abrindo
caminhos para que percorram forças, delineiem-se realidades não
representativas, campo de sensações. Nesse contexto, a sensação não
corresponde ao sentimento, mas sim a algo que nasce “entre”, nas
experimentações que efetuamos e nos conduzem a outras formas de perceber,
sentir o mundo. (ROMAGNOLI; SANTOS, p. 10)

A sensibilidade produzida pela música nos permite um vínculo mais íntimo e nos
dá abertura para explorarmos e conversamos sobre marcadores importantes como saúde
mental, religiosidade, família, gênero e sexualidade. A forma espontânea como emergem
essas produções dá um tom rigoroso para a ética do cuidado de si dos encontros,
rompendo o tabu da sexualidade, por exemplo, e deixando de forma mais leve, não só
essa temática, mas todas as outras.
Nesse plano, onde não há um roteiro previsto com início-meio-fim, a cartografia
nos permite uma visão menos tecnicista, mas, sensibilizada e potencialmente aberta às
transformações pela dinâmica da vida e do momento. Com o grupo Alegria Renovada,
encontramos através da cultura, das narrativas produzidas na e pela partilha de impressões
sensíveis, uma forma de conectarmos com o humano como algo fervente e revolucionário,
produzindo a afirmação do olhar na limitação da visão ou até na ausência dela.

4.Consideraçes Finais
O método cartográfico, operador de uma nova geografia do pensamento e, portanto, de
uma ruptura epistemológica, traz consigo a provocação de práticas fora do âmbito
universitário da sala de aula, o que tem tudo a ver com as atividades extensionistas: onde
alunos e público podem criar laços e fluxos de relações a partir de um território comum
produzido pelos acontecimentos dos encontros. A atividade extensionista acaba servindo
então, como disparadora de acessos da prática e provocadora de uma Psicologia imersiva,
intensiva e inventiva. Enquanto potência criadora, Deleuze e Guattari (1995, p.36) trazem
o conceito de rizoma:
Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as
coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma éaliança,
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. Para onde vai você? De onde você vem? Aonde quer
chegar? São questões inúteis. Fazer tabula rasa, partir ou repartir de zero, buscar
um começo, ou um fundamento, implicam uma falsa concepção da viagem e do
movimento (metódico, pedagógico, iniciático, simbólico...).

Ou seja, a lógica do Rizoma – diferentemente da lógica inspirada na representação
do mundo, enraizada e orientada verticalmente tal qual a árvore se organiza - é um
processo de rede móvel que aponta diversas direções e, nestas, as fragmentações e
diferenças que podem se entrelaçar e produzir efeitos, o que acontece de forma natural e
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coletiva, junto às atividades com idosos e o que deles e por eles são atravessados e
compartilhados.
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1. Introdução
Diante do cenário hodierno de transição demográfica, reafirma-se a demanda pela
criação de políticas que garantam aos idosos um envelhecimento saudável sem
segregação social. Nesse contexto, visando atender às necessidades vigentes de
formação de profissionais para o cuidado integral ao idoso, surgiu na UPE Garanhuns,
em 2016, o “Projeto Neto: aprendendo a cuidar dos nossos idosos” com o fito de
promover melhorias na saúde física e mental de idosos do Abrigo São Vicente de Paulo,
localizado em Garanhuns-PE, acompanhando sua evolução ao longo do
desenvolvimento do projeto. Nos dois primeiros anos (2016-2017) foram desenvolvidas
ações integradas com a população-alvo, aplicando conceitos aprendidos na sala de aula
em um compromisso social. Durante o ano de 2018, foram desenvolvidas ações
integrando alunos regulares do primeiro período do curso de Medicina com a
população-alvo de idosos do mesmo abrigo, curricularizando a extensão, com o objetivo
de estreitar ainda mais essa relação dialógica entre universidade e comunidade, além de
contribuir para a formação de profissionais mais conscientes de seu papel na mudança
social.
Em sua quarta edição, pretende-se consolidar o projeto como meio de
curricularizar a extensão para o primeiro período do curso de medicina (2019.2), além
de ampliar os objetivos para o segundo semestre da ação (2020.1) por meio de consultas
médicas específicas para as necessidades identificadas previamente pelo contato com a
população. Esse trabalho tem por objetivo descrever a experiência do projeto de
extensão na temática da curricularização por meio da avaliação da vivência dos
estudantes que passaram pelo processo enquanto estudantes e agora desempenham o
papel de monitores do mesmo processo. Aqui, serão descritos as bases teóricas e o
percurso prático utilizados na curricularização da extensão universitária no curso
médico da UPE-Garanhuns com o seguinte objetivo: Desenvolvimento de ações de
extensão visando o bem-estar de idosas de uma Instituição de Longa Permanência
(ILP).

2. Metodologia
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Este estudo é descritivo, do tipo relato de experiência, com exposição da organização
curricular e vivência da extensão no curso médico da UPE-Garanhuns durante um
semestre letivo. A população-alvo do projeto Neto é a idosa de uma ILP cujo objetivo é
acolher pessoas idosas em caráter permanente e atende, exclusivamente, a mulheres. A
instituição está localizada na cidade de Garanhuns e contava no período de execução
com cerca de 70 idosas, das quais 30 eram acamadas. As atividades desenvolvidas
foram aprovadas pelo Comitê de Ética institucional (CAAE: 68586217.9.0000.5207).
O modelo usado para organização das atividades foi o descrito por Branch
(2015) que combina os seguintes métodos: (1) aprendizagem de habilidades por meio da
experiência; (2) reflexão crítica sobre as experiências; (3) ambiente em pequeno grupo
para suporte e validação; e (4) programa longitudinal coeso para desenvolvimento total.
Para a vivência das atividades, a turma do primeiro período composta por 36 estudantes
foi dividida em 3 grupos de 12 integrantes cada e contou com a orientação de um
professor. Semanalmente, um grupo visitava a ILP, enquanto os demais planejavam ou
refletiam sobre visitas realizadas. As atividades estão sendo vivenciadas de agosto a
dezembro de 2019.
Cada visita tem objetivo previamente definido com proposição de atividades
específicas. Os objetivos foram os seguintes: (a) Conhecer e treinar a escuta qualificada
por meio da coleta de história de vida das idosas da ILP; (b) Utilizar a música e dança
para movimentação corporal e como elo entre as gerações; (c) Trabalhar contação de
história das vivências prévias na ILP para recordação recente das memórias construídas
(SOHLBERG, 2015); e (d) Reconhecer e tentar atender as necessidades afetivas do
idoso. Após cada visita, os estudantes confeccionavam uma narrativa sobre as
experiências vividas para compartilhamento e reflexão em grupo. Esses momentos
foram mediados pelo professor por meio da facilitação (ROGERS, 1969).
Para explicitar as emoções e sentimentos dos estudantes e proporcionar o
diálogo entre as experiências vividas e o perfil de competência profissional almejado,
foi utilizada a atividade denominada “viagem educacional” conforme Mourthé Jr., Lima
e Padilha (2018) por meio de filmes e visitas realizadas. Foram selecionados 4 filmes
que tinham o envelhecimento como tema, sendo eles: Minhas tardes com Margueritte;
O estagiário; Sabor da vida; e Para sempre Alice.
O acompanhamento do processo singular vivido por cada estudante foi feito por
meio do compartilhamento das narrativas e relatório. As últimas versões dos relatórios
foram lidas e analisadas como dispositivos comunicativos metodologicamente
desenvolvidos na construção de versões sobre os eventos vivenciados, considerando os
contextos, os objetivos propostos, atividades e respectivas intencionalidades
educacionais. A análise qualitativa foi feita pela síntese da análise de conteúdo descrita
por Mayring (2000).

3. Resultados e Discussão
Entendendo que a sociedade necessita do olhar atento da universidade, a expressão do
potencial acadêmico de melhoria dos espaços extramuros permite que populações mais
vulneráveis sejam atendidas em aspectos do cuidado. Sob essa óptica, para a vivência
das atividades desse trabalho, foi selecionada uma população-alvo de uma ILP
composta por indivíduos que foram maioritariamente abandonadas e que não tem um
suporte familiar por meio visitas, tampouco suporte afetivo. Além disso, reafirma-se o
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ganho bilateral, uma vez que a curricularização da extensão também se apresenta como
via de desenvolvimento de consciência e compromisso social dos estudantes.
A primeira visita teve por finalidade o desenvolvimento da habilidade de escuta
e compreensão. Conforme o esperado, a maioria das narrativas relatou dificuldade na
construção de vínculos no primeiro contato, pautada em relatos de timidez e de receio
em mostrar-se invasivo. Através da reflexão e do compartilhamento das narrativas no
pequeno grupo, foi constatada disponibilidade e desejo de interagir melhor com as
idosas. Além disso, a maioria dos estudantes identificou sinais de abandono e de
saudade do passado familiar, o que desencadeou uma preocupação com o seu próprio
envelhecimento e dos seus familiares, com reconhecimento da importância de projetos
sociais para melhoria de aspectos da vida da população idosa. Os sentimentos
compartilhados com relação ao primeiro contato englobaram alegria, por se sentir útil e
incapacidade por não conseguir modificar aspectos da vida das idosas acompanhado de
satisfação por estar naquele ambiente e poder aprender com os relatos de vida. Após o
compartilhamento em grupo, foi sugerida a reflexão sobre as conquistas e desafios a
serem enfrentados nos próximos contatos.
A segunda visita teve como foco a vivência de momento lúdico com a música e
dança, elementos utilizados recentemente para curricularização da extensão numa
comunidade escolar e em oficinas por Ruas et al. (2018) e em projeto de extensão entre
idosos e estudantes de medicina conforme descrito por Andrade et al. (2012). Nessa
segunda visita, os estudantes usaram de criatividade, mostraram disponibilidade para
tocar instrumentos e cantar músicas antigas que envolvessem as idosas e não recearam
em dançar ou ajudar na movimentação, mesmo que limitada, de muitas das senhoras. As
narrativas dos estudantes reportaram o momento como mágico e útil para construção de
vínculos e capaz de proporcionar bem-estar a população-alvo, atribuindo ao poder da
música o querer cantar de quem já não tem tanta voz e dançar em meio as limitações
físicas. A proposição de atividade com música permitiu uma abordagem alegre, pois foi
possível animar o ambiente e quebrou o silêncio que se instalava entre os diálogos da
primeira visita.
Os vínculos construídos a partir das duas primeiras visitas foram o mote para a
terceira, na qual os estudantes utilizaram o recurso da fotografia para contar a história
construída entre eles. Entendendo essas fotos como experiência capturada, intencionouse utilizá-las como um substituto da memória para as idosas e um meio para memorar
momentos de alegria vividos dentro da ILP. Nesse momento, os estudantes deveriam ser
sensíveis para perceber quais idosas tinham a capacidade de recobrar as memórias
preservadas e aquelas que não lembravam dos momentos vividos. Os estudantes ficaram
surpresos com a capacidade mantida de algumas e tristes com a inabilidade de outras.
Independente dos sentimentos despertados, as fotos foram recursos didáticos
importantes para trabalhar com os idosos aspectos relativos à memória (SOHLBERG,
2015).
As reflexões em grupo visavam expandir as aptidões dos estudantes nos
seguintes domínios: (1) Conhecer as próprias emoções – ser autoconsciente dos
sentimentos que brotam em variadas situações; (2) Lidar com as emoções – após
identificar a emoção, saber livrar-se daquelas que atrapalham seu rendimento
(ansiedade, tristeza, irritabilidade); (3) Motivar-se – saber canalizar as emoções alcançar
os objetivos que se deseja alcançar; (4) Reconhecer emoções nos outros – ter empatia,
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saber escutar as emoções dos que estão ao nosso redor; e (5) Lidar com relacionamento
– a partir do desenvolvimento ou treinamento das habilidades anteriores, o indivíduo
saberá a arte de relacionar-se (GOLEMAN, 2012). Após cada visita e viagem
educacional por meio dos filmes assistidos, os estudantes puderam compartilhar os
sentimentos relacionados às experiências.

4. Considerações finais
Nesse trabalho foi relatada a experiência da curricularização da extensão no primeiro
período do curso médico. A estratégia utilizada foi o modelo combinado de atividades
numa ILP com população idosa, vivenciadas em grupos e com criação de um espaço de
reflexão em pequeno grupo com supervisão de um professor. O modelo utilizado
mostra-se potente para o desenvolvimento dos indivíduos em formação, por causa do
uso de metodologias ativas pautadas na reflexão das experiências vividas, prática da
facilitação das atividades em pequenos grupos com valorização da dimensão afetiva
com a premissa da indissociabilidade entre razão e emoção. Contudo, faz-se necessário
acompanhamento longitudinal dos estudantes após o primeiro semestre e em outras
turmas para consolidação do modelo proposto.
5. Financiamento e agradecimentos
Esse trabalho recebeu financiamento do Edital PFA Extensão - 01/2019, UPE.
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1. Introdução
O Movimenta Campus faz parte das ações para o ano de 2019 realizadas pelo Núcleo
de Cartografias da Subjetividade (NUCAS), que consiste em um laboratório de ensino,
pesquisa e extensão presente na Universidade de Pernambuco — Campus Garanhuns,
mobilizando o tripé do ensino, pesquisa e extensão, tendo suas atividades contando com
estudantes da graduação, mestrado e egressos. O projeto nomeado Movimenta Campus,
parte de uma crítica à forma como o espaço acadêmico tem sido vivenciado, retratado, e
em que bases está sendo sustentado. É levado a uma rotina exaustiva, repleta de
compromissos, onde discentes e docentes se queixam e são frequentes as ondas
compostas por competitividade e segregação, entre e intracursos. Estes, como suas
implicações, possuem caráter danoso que perpassa o indivíduo, correndo à coletividade.
Trazendo esta situação como problemática central à sua atuação, o Movimenta Campus
busca forma de acessar uma experimentação além, trazendo novas perspectivas de como
atuar nos muros da instituição.
O Núcleo de Cartografias da Subjetividade traz como epistemologia a
Cartografia proposta por Gilles Deleuze e Félix Guattari. Desde 2016, produz ações
extensionistas em diversos projetos na Universidade de Pernambuco, tendo como uma
de suas principais facetas a multiplicidade dos saberes nas construções de novos jeitos
de pensar, criar, produzir. Esse ano, sua proposta de extensão se divide em ações em
diferentes espaços, como no Campus Garanhuns da UPE e no Centro de Apoio
Pedagógico à Pessoa com Deficiência Visual (CAP), instituição pública do município
de Garanhuns.

2. Metodologia
Parte-se da cartografia proposta por Deleuze e Guattari (1995) e autores outros autores
da filosofia da diferença (como Foucault, Agamben, entre outros) como inspiração. Este
não possui um roteiro pré-definido, estrutura fixa ou preza pela neutralidade do
pesquisador. As pesquisas e intervenções são construídas a partir de um movimento
flexível, o qual tem como base os acontecimentos que se dão durante o processo e
movimentam os desejos do pesquisador-interventor, a experiência é protagonista junto a
criação e o conhecimento, e não uma observação esterilizada ou impessoal daquilo que
se investiga (POZZANA, 2013).
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Em todos os contextos, a cartografia demanda o desenvolvimento de uma atenção
flutuante, capaz de perceber a construção de mapas e territórios ao longo do caminho,
como também criar uma elaboração através disso (POZZANA, 2013). Uma boa
ilustração da ideia é a figura do rizoma, trabalhada por Deleuze e Guattari, sendo uma
forma não detentora de linearidade ou hierarquia, este se configura como diversas
ramificações que vão construindo ou rompendo conexões à medida que se
desenvolvem:
Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as
coisas, inter-ser, intermezzo. 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. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.4)

A escrita de diários de bordo se torna essencial, pois através dessa o
pesquisador-extensionista possui condições de elaborar aquilo que experimentou na
prática, registrando a partir de sua ótica, tomando uma posição ao expressar suas
impressões em uma narrativa que dizem de si e do mundo (PASSOS; KASTRUP;
ESCÓSSIA, 2015). Em relação a isso, durante as práticas envolvidas no projeto do
Movimenta Campus, todos os extensionistas têm direito a redigir acerca das atividades,
trazendo uma dimensão de autoria e protagonismo no grupo, o que coaduna com a visão
de qualquer componente ser autorizado a manifestar suas ideias em relação ao executar
das ações.
Utilizando as estratégias dessa perspectiva, são vários os dispositivos em que
podem ser trabalhadas as propostas de experimentações. Na extensão, o cinema, a
dança, a música, como também a veiculação de narrativas por rodas de conversa, são
instrumentos comumente recorridos.

3. Resultados e Discussões
No primeiro semestre o grupo se dividiu em “braços” para compor o corpo do projeto.
Uma parcela dos extensionistas se dispôs ao acompanhamento de grupo terapêutico
formado por idosos que possuem deficiência visual, no Centro de Apoio Pedagógico à
Pessoa com Deficiência Visual (CAP), ganhando a denominação de "primeiro braço".
Os encontros, configurados no primeiro semestre semanalmente e no segundo
quinzenalmente, carrega, como objetivo, a experimentação cartográfica e o
entendimento dos possíveis territórios, afetos e narrativas construídos por um grupo
chamado “Alegria Renovada” - que existe há mais de 07 anos. O “Alegria Renovada”
proporciona a convivência entre idosos que tenham perdido ou estejam perdendo a
visão. São levadas diversas atividades como dispositivos de integração e despertador de
potencialidades.
O "segundo braço" tomou como objetivo a atuação dentro da Universidade,
tratando da questão de direcionar os alunos para pensá-la não somente no papel de
estrutura com a qual possuem um compromisso enrodilhado em deveres, atividades
exaustivas, nivelamento de conhecimentos, como também situações ligadas à autoridade
que permeia o espaço. Entre reuniões veio a proposta de, dentro dessa situação,
organizar um quadrante destinado a uma atividade que permitisse exploração, dentro
das dependências institucionais, permitindo às pessoas enxergarem o local enquanto
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reunião de múltiplas narrativas, formas de vivência próprias, dispersas em um coletivo.
A proposta de intervenção em tal território, conceito entrelaçado a concepções
tanto geográficas, de lugar delimitado, como um amontoado representativo, traçado em
razão de dinâmicas estabelecidas por razões afetivas (HAESBAERT; BRUCE, 2002),
teve como resultado a elaboração do Espaço Nômade.
Consistindo em uma cabine com aproximadamente um metro e noventa de
diâmetro, altura e largura, inteiramente coberta pela cor preta, sendo estrategicamente
pensada para passarem despercebidos os movimentos de quem está dentro, como forma
de lhe garantir conforto, permitindo isolamento, o Espaço Nômade é configurado, em
seu interior, por imagens. Além disso, há uma mesa com dispositivos que permitem aos
visitantes ouvirem músicas e assistirem a vídeos. Também adornando suas paredes
estão cartazes, contendo diversas citações literárias, sem assunto delimitado. São
disponibilizados marcadores, canetas e post-its na mesa de apoio, materiais os quais
podem ser usados conforme a preferência dos participantes, sua relação com o
momento, ou qualquer noção que possuam desejo de expressar.
Visando a integração da extensão, suas atividades realizadas com a
Universidade, foi estruturado o Nucas em Rede, evento elaborado semestralmente,
possuindo como características a interdisciplinaridade, diálogo com áreas do
conhecimento além da Psicologia, como também discussões correntes ao cotidiano. É
um espaço que permite os extensionistas apresentarem os trabalhos desenvolvidos no
grupo, como atividades e pesquisas. O primeiro “Nucas em Rede” do ano, realizando
em 24 de abril, contou com temas diversos, entre eles: Cinema e Saúde Mental. Antes
de tudo, é um espaço de encontro onde o compartilhamento de ideias não é fixado numa
linha vertical de transmissão de saberes, mas sim de uma forma transversal onde o
compartilhamento de ideias também é um ato de criação pois, o diálogo é presente nesse
momento, por isso, a “rede” que se constrói coletivamente.
Outra proposta, elaborada neste ano, recebe o nome de DOCA. Iniciativa do
Prof. Dr. Taciano Valério a qual visa trazer o audiovisual, perspectivas estéticas,
políticas e técnicas que rondam o ato de elaborar um documentário, entendido não
somente como categoria do que se tem à dimensão dos filmes, e sim uma característica
que une todas as matizes deste, pois todos estes caem em tal concepção (NICHOLS,
2010). Seus pilares não estão unicamente fincados em se prender às formas nas quais
este é constituído, sua história, correntes de pensamento, ou a melhor forma de segurar
uma câmera, mas sim colocar esse tipo de manifestação, seus recursos, enquanto
símbolo de uma vontade. Observar, criticar, afirmar certa situação, registrando-a,
interagindo com esta de formas ímpares. São utilizados, como material disponível de
filmagem, espaços comuns a todos os participantes, como a universidade, ou ruas em
que cada um adentra constantemente.
As atividades desenvolvidas pela extensão aludem a uma forma de trabalho que
procura formações para além da visão positivista hegemônica, proporcionando aos
extensionistas e a universidade uma criticidade, partindo de uma produção autoral,
desprendida de uma genealogia do conhecimento, sendo os paralelos traçados por quem
está atuando. Redirecionar a Psicologia para um olhar além de suas atribuições é uma
das proposições do Nucas.
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4. Considerações Finais
Em suma, o projeto Movimenta Campus atua através de um diálogo entre a
Universidade e comunidade sempre inspirado por um apelo estético com o intuito de
nos colocar em acesso a uma dimensão do sensível. Além disso, em nossas intervenções
clínicas-sociais existe um direcionamento à afirmação da vida e um incentivo a autoria,
sendo assim, seja pelo cinema, pela música ou ainda trazendo o corpo enquanto via de
expressão trabalhamos marcadores como a sexualidade, a velhice e a Universidade por
uma perspectiva que vaze da conceituação, trazemos para o ato.

5.
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Palavras-Chave: Enteroparasitoses, Saúde Pública, Epidemiologia.

1. Introdução
As parasitoses intestinais ou enteroparasitoses, causadas por protozoários e/ou helmintos,
representam um grave problema de saúde pública, particularmente nos países
subdesenvolvidos onde apresentam alta prevalência, decorrente, principalmente das más
condições de vida das camadas populacionais mais carentes (FREIRE et al, 2008).
Estima-se que as enteroparasitoses afetem cerca de 3,5 bilhões de pessoas, causando
enfermidades em aproximadamente 450 milhões ao redor do mundo, a maior parte destas
em crianças. Desnutrição, anemia, diminuição no crescimento, retardo cognitivo,
irritabilidade, aumento de suscetibilidade a outras infecções e complicações agudas são
algumas das morbidades decorrentes (MOMBELLI et al, 2012).
A prevalência de infecções por parasitos intestinais é um dos melhores
indicadores do status socioeconômico de uma população e pode estar associada a diversos
determinantes, como instalações sanitárias inadequadas, poluição fecal da água e de
alimentos consumidos, fatores socioculturais, contato com animais, ausência de
saneamento básico, além da idade do hospedeiro e do tipo de parasito infectante
(MOMBELLI et al, 2012).
O Brasil possui uma grande diversidade geográfica, climática, econômica e social,
diversidade essa que pode ser refletida na grande variedade de enteropatógenos
causadores de diarreia (ORLANDINI, 2010). São várias as protozooses e helmintíases
intestinais de importância no Brasil, como: amebíase, balantidíase, esquistossomose,
himenolepíase, teníase, ancilostomíase, ascaridíase, enterobíase e estrongiloidíase
(ROCHA et al, 2000; ORLANDINI, 2010). Em meio a esta realidade, este projeto de
extensão tem como objetivo a criação de estratégias e ações que proporcionem a
prevenção e combate das enteroparasitoses através do diagnóstico, caracterização
epidemiológica, desenvolvimento de palestras e capacitações em Unidades de Saúde da
Família, direcionadas aos agentes comunitários, à comunidade assistida pelas Unidades
de Saúde e no âmbito universitário

2. Metodologia
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O projeto de curricularização/extensão está sendo realizado por estudantes do curso de
Biologia e Medicina da Universidade de Pernambuco campus Garanhuns, tendo como
público alvo a comunidade atendida nos postos de saúde e os agentes comunitários que
atuam na área.
A princípio, os discentes de Medicina divididos em grupos foram dispostos em
dez postos de saúde da cidade de Garanhuns: Boa Vista I, Heliópolis II, Liberdade,
Indiano I, Vila do Quartel, Bela Vista II, Indiano III, Brasília II, Indiano II e Bella Vista
I. E posteriormente, aplicaram ações educativas em tais postos, promovendo capacitação
aos agentes comunitários de saúde – ACS, para que os mesmos possam atuar de forma
mais efetiva no combate e prevenção contra as enteroparasitoses junto à comunidade
assistida.
Em um segundo momento, os discentes de Medicina estão realizando a coleta de
amostras dos pacientes com auxílio dos ACS. Logo, as amostras são levadas para o
laboratório de parasitologia da UPE, onde os discentes de Biologia juntamente com a
Professora coordenadora, realizam o exame parasitológico de fezes, utilizando a técnica
por sedimentação espontânea (método de Hoffmam). Após isso, é emitido o laudo que é
encaminhado para o posto de saúde, onde o enfermeiro e o médico podem estabelecer o
tratamento dos casos positivos.
Além da realização dos exames parasitológicos, os discentes de Biologia estão
elaborando material educativo como folders e banners com informações sobre as
principais enteroparasitoses, contendo medidas de prevenção e sintomas, para serem
distribuídos e expostos em cada um dos dez postos de saúde atendidos pelo projeto.

3. Resultado e Discussões
O presente trabalho visa fazer um levantamento de enteroparasitoses que acometem a
população mais carente, gerando informações que podem ajudar no desenvolvimento de
estratégias e ações específicas de combate contra essas infecções. Ainda em fase de
exames e levantamento de dados, já foram encontrados alguns parasitas prevalentes nas
amostras como: Ascaris lumbricoides, Giardia lamblia e Entamoeba.
O Projeto, além de facilitar o acesso a exames laboratoriais e diagnóstico para a
população, tem promovido capacitações para profissionais, de acordo com a demanda e
realidade de cada Posto, visando o enfrentamento mais eficaz das enteroparasitoses. Os
alunos envolvidos neste trabalho estão tendo a oportunidade de exercer a educação em
saúde, levando conhecimento à população sobre um grupo de doenças que muitas vezes
são negligenciadas e para demonstrando sua importância e possíveis impactos na saúde e
na sociedade.

4. Conclusões
As enteroparasitoses acometem geralmente crianças, e está presente em vários países
subdesenvolvidos onde, normalmente, tem problemas ambientais, culturais, político,
econômico, de saneamento básico; apesar disso, sabe-se que até as classes mais
favorecidas possuem casos de enteroparasitose. Por isso, é importante que se fale mais
sobre as diversas doenças que se pode adquirir e a importância do seu tratamento. Esse
projeto traz ferramentas para se fomentar o debate sobre as formas de prevenção e a
importância de fazer exame parasitológico de fezes, dando visibilidade nas comunidades
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assistidas à doenças negligenciadas buscando uma melhoria da saúde e do bem-estar
individual e coletivo da população.
5. Órgãos de fomento:
Programa de Fortalecimento Acadêmico - PFA / UPE
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Palavras-chave:PSE; atenção; adolescente.

1. Introdução
Este projeto tem a intenção de contribuir com o Programa de Saúde na Escola (PSE), da
política intersetorial do Ministério da Saúde e da Educação, instituído em 2007, por decreto
presidencial. O PSE se dá com a interação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) com as
Equipes de Educação, no planejamento, execução e monitoramento de ações de prevenção,
promoção e avaliação das condições de saúde dos educandos. Participarão 20 alunos de
psicologia, divididos em 05 grupos, para realizar as ações estabelecidas pelo PSE nas UBS.
Tendo como objetivo geral incluir o curso de Psicologia ao PSE do município de
Garanhuns-PE, visando atender as Diretrizes Curriculares dos módulos que abordarão os
seguintes eixos: prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; prevenção das
violências e dos acidentes, promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos e
direito sexual e reprodutivo e reprodução de DST/Aids.
Em Garanhuns, existem 38 Unidades de Saúde da Família, dentre elas, 36 são ESF e
02 PACS. Todas as unidades possuem a equipe mínima completa, composta por: Médico,
Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde, contemplando uma
cobertura de 83,74% da população de Garanhuns. No que se refere à Saúde Bucal, o
município possui 26 Equipes de Saúde Bucal na modalidade 01, formada por um Cirurgião
Dentista e Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), responsáveis pelo acompanhamento das
famílias cobertas no seu território, numa cobertura aproximada de 63% da população. De
acordo com a portaria nº 2436 de 21 de setembro de 2017, a Atenção Básica é porta de
entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), espaço privilegiado de gestão em saúde na
comunidade, cumprindo papel estratégico na rede de atenção e servindo ao seu
ordenamento e efetivação da assistência integral. O Programa Saúde na Escola é uma
iniciativa que busca promover o cuidadointegral dos estudantes da rede pública, a partir da
intersetorialidade entre educação e saúde, tendo como finalidade o fortalecimento das
políticas públicas(Ministério da Saúde, 2009).
A adesão ao PSE de 2019, no Município de Garanhuns, contemplou 74 escolas da
Rede, com uma média de 26 mil educandos, havendo uma divisão com todas as unidades
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básicas de saúde, ficando assim 700 educandos para cada unidade. Há uma necessidade de
envolver mais atores que possam contribuir para o fortalecimento e consolidação efetiva do
PSE, vez que os adolescentes das comunidades assistidas revelam dificuldades em procurar
os serviços da Atenção Básica, por diversos motivos, o que justifica a implementação do
Programa de Saúde na Escola (PSE), dessa vez, com a contribuição dos estudantes do
Curso de Psicologia da Universidade de Pernambuco potencializando ações clínicas já
estabelecidas e criando outras que possam favorecer o cuidado junto ao sujeito social em
sofrimento.
O Programa de Saúde na Escola foi criado pelo decreto presidencial 6.286, de 05 de
dezembro de 2007, desenvolvido pelos Ministérios da Saúde e Educação, tem como
objetivo de desenvolver ações de saúde com os educandos, mediante prática de promoção
da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento das condições clínicas dos educandos,
além de promover estratégia de articulação entre as equipes de saúde e as escolas do
território.
No Brasil, as ações educativas em saúde para escolares estiveram presentes nos
discursos oficiais a partir de 1889, época da Primeira República, centradas no ensino de
comportamentos e hábitos considerados saudáveis. No princípio do século XX, na
concepção higienista-eugenista, a educação em saúde visava o desenvolvimento de uma
"raça" sadia e produtiva, a partir da observação, exame, controle e disciplina na infância.
As práticas pedagógicas eram centradas em ações individualistas, focadas na mudança de
comportamentos e atitudes, sem muitas vezes considerar as inúmeras condições de vida da
realidade na qual as crianças estavam inseridas(Carvalho, 2015, p. 01).
Neste sentido, o elo saúde e educação é fundamental para alcançar grupos
populacionais de crianças e adolescentes. Destacam-se os adolescentes por ser um grupo
que dificilmente comparece aos serviços de saúde e que precisa ser alvo da atenção
dosprofissionais de saúde. (Santiago,2012,p.01).
Algumas questões relacionadas à saúde mental das crianças e adolescentes escolares
devem ser focos de atenção dos profissionais de saúde, assim como (e, em vários casos,
prioritariamente) dos profissionais da educação. A escola é um cenário que possibilita a
observação em longo prazo de alguns comportamentos, pois, nela, transcorre praticamente
toda a infância e grande parte da juventude do indivíduo. “Por exemplo, é sabido que as
crianças com comportamentos agressivos têm maiores chances de serem elas próprias
vítimas de abuso, como a punição física em casa, devendo os profissionais estar atentos a
essa possibilidade (MS,2009).

2. Metodologia
O projeto é dividido em quatro módulos extensionistas. Os módulos abordarão os seguintes
eixos: prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; prevenção das violências e
dos acidentes, promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos e direito sexual e
reprodutivo e reprodução de DST/Aids.
Participarão 20 estudantes do curso de psicologia que serão vinculados às Unidades
de Saúde da Família (USF): Cohab II 1, Cohab II 2 e Cohab II 3 e Manoel Camelo, Indiano
I, Parque Fênix, Jardim Petrópolis e Liberdade. No total, serão contemplados 5.627 alunos
vinculados às escolas públicas das áreas adscritas das Unidades de Saúde da Família
supracitadas.Primeiramente, os 20 estudantes passarão por um processo de formação e
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posteriormente esse processo será realizado de forma permanente, à medida que as ações
forem realizadas. Portanto, semanalmente os estudantes dedicarão 4 horas para atividades
de formação como (grupo de estudos, discussão de casos, rodas de conversa, oficinas e
clube de revista). Essas atividades serão organizadas de acordo com as Diretrizes do
Programa Saúde na Escola.
Em seguida, serão formados quatro grupos, composto por três estudantes, todos
coletivamente responsáveis, cientes e preparados para seguir um cronograma de atividades
nas escolas, conforme os temas elencados nos objetivos específicos, juntamente com as
equipes das USF.As atividades serão executadas semanalmente e cada grupo de estudante
ficará em uma área adscrita da USF. Os estudantes irão atuar nas escolas com as seguintes
estratégias de educação: dinâmicas, exposição de vídeos educativos, oficinas e
acolhimento.

3. Resultados e Discussão
Esta pesquisa tem a formação de quatro grupos para realizar as ações estabelecidas pelo
Programa de Saúde na Escola, vinculados às Unidades de Saúde da Família - Cohab II 1,
Cohab II 2 e Cohab II 3 e Manoel Camelo, Indiano I, Parque Fênix, Jardim Petrópolis e
Liberdade. Espera-se a realização dos eixos estabelecidos pelo Programa Saúde na Escola
através da articulação com a equipe de Atenção Básica. Favorecer acolhimento as crianças
e adolescentes que apresentarem demanda de sofrimento mental e realizar estratégias de
abordagem metodológica com as crianças e adolescentes contempladas das áreas adscritas.

4. Considerações Finais
A prática da Psicologia, através de uma boa relação estudante-paciente e de conhecimentos
teóricos e práticos adequados, traz benefícios inquestionáveis para o estabelecimento
precoce e individualizado do tratamento para cada paciente, melhorando, desse modo, a
qualidade de vida do indivíduo. Assim, é possível promover não só o bem-estar orgânico
do ser humano, mas também psicossocial, abrangendo as diversas áreas preconizadas do
sistema de saúde. Nessa perspectiva, os objetivos e a metodologia desse projeto
oportunizam a articulação entre os eixos de ensino, pesquisa e a atividade de extensão, onde
estabelece o contato constante com outros profissionais da área de Saúde promove o
desenvolvimento de uma relação multiprofissional amigável e adequada, contribuindo para
a melhoria nas condutas realizadas e no consentimento entre todos os profissionais.
Órgão de fomento: PFA 2019
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1. INTRODUÇÃO
Os recursos naturais são vitais para sobrevivência humana sendo extraídas da natureza
transformadas e utilizadas para diversas finalidades, com apogeu demográfico e industrial
no Brasil a partir do início século XX, as modificações antes esporádicas e em escalas
espaciais menores deram lugar a processos cada vez mais frequentes fornecendo insumos
industriais perante as necessidades econômica do país que demandava mercadorias.
Entretanto, a utilização dos recursos nem sempre acontece de forma consciente respeitando
o processo regenerativo do ambiente, resultando assim em problemáticas responsáveis pela
modificação na dinâmica natural.
Assim, os recursos minerais apresentam-se como elemento natural de grande valia
nas relações socioeconômicas, podendo ser usados de múltiplas formas em diversos ramos
seja: na construção civil, na indústria farmacêutica e cosmética, na metalurgia, entre outras
aplicações. Dentre os recuso minerais explorados a extração de argila corresponde
conforme dados DNPM (2018), o estado de Pernambuco extraiu cerca de 306.522 toneladas
de argila comum bruta no ano de 2017, compondo assim um importante recurso econômico
sendo que dessa parcela de extração de minério bruto cerca de 69.688 toneladas de argila
no mesmo ano foram beneficiadas e destinadas a venda, transformação e consumo.
Além disso, os dados citados da exploração mineral correspondem à produção que
se utiliza de maquinário pesado e em larga escala retirando esse material de forma
licenciada. Contudo, o processo de extração da argila não pode ser generalizado a partir das
empresas que extraem e servem esse minério a corporações de pequeno, médio e grande
porte; há outras formas de exploração com a finalidade de abastecer e suprir a necessidade
de uma comunidade ou grupo de pessoas menos abastado, que incorporam a exploração
mineral de forma clandestina, sendo que o aproveitamento é baseado no uso do produto
mineral de forma bruta, porém causam impactos ambientais.
Diante disso, o presente trabalho concerne analisar na perspectiva Geossistemica a
extração de argila na unidade litológica Rio Una, unidade 1, com o propósito de
caracterizar as práticas extrativistas desenvolvidas no barranco localizado na comunidade
rural olhinhos d’água no município de Lajedo-PE e suas respectivas implicações na
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dinâmica ambiental. Sendo que a retirada da argila nessa localidade ocorreu na
informalidade (sem licenciamento) e encontra-se atualmente estagnada, entretanto as
marcas da apropriação são perceptíveis no local e refletem na dinâmica natural do local.

2. METODOLOGIA
O presente trabalho foi desenvolvido a princípio com levantamento bibliográfico resultando
na escala de análise referente à perspectiva dos Geossistemas que segundo Bertrand (1968)
corresponde à dinâmica entre potencial ecológico (Clima, Hidrologia e Geomorfologia),
exploração biológica (vegetação, solo e fauna) e a ação antrópica. Em seguida foi feito
levantamento de informações utilizando o banco de dados da CPRM
(http://geosgb.cprm.gov.br/geosgb/downloads.html), contendo as unidades litológicas
inseridas no município de Lajedo-PE, identificando a unidade correspondente à área de
extração, os dados foram adquiridos em formato shapefile da folha Garanhuns SC.24-X-BVI, na escala de 1:100.000. Ademais, foi feita uma visita in loco na ocorrência da extração,
onde a partir disto foi obtido informações correspondentes as práticas e finalidade do
material explorado, as informações foram adquiridas através de entrevista com o
proprietário do local e alguns moradores da comunidade, e também foram registradas
fotografias da extração, observando as respectivas modificações e suas implicações na
dinâmica natural. Após o levantamento das informações foi feito o processamento dos
dados geoespaciais utilizando o software livre Qgis, versão 2.18, resultando em um mapa
de localização da extração mineral no município de Lajedo-PE, contendo as unidades
litológicas e a localização da extração.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A área de estudo encontra-se no município de Lajedo-PE, localizado na mesorregião
agrestina e na microrregião de Garanhuns, se distancia a cerca de 192 km de Recife, capital
pernambucana, o município está situado à uma latitude 08º39'49"sul e à uma longitude
36º19'12" oeste, dentro de uma área de 208km2 (CPRM, 2005)

Figura 1 – Mapa de localização.

O município está inserido no clima Tropical Chuvoso, com verão seco, estação com
maior precipitação entre os meses de janeiro/fevereiro com término em setembro, mas
podendo se prolongar até outubro. As características da vegetação correspondem ao bioma
caatinga ao qual apresenta florestas subcaducifólica e caducifólica, sendo vegetação típica
do agreste. O município encontra-se na província Borborema a qual possui variações
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médias altimétricas entre 500 metros mas chegando em alguns pontos em cotas acima dos
1.000 metros. Lajedo é constituído pelas unidades litológica Serras da Caatinga Branca, Rio
Una unidade 1, Granitóides indiscriminados brasilisanos, Ortognaisse Macunã, Serra
Taquaritinga, Serra da Caatinga Branca e Sienito Cachoeirinha, todas essas unidades sendo
compostas por rochas do embasamento cristalinas da Borborema. Encontra-se localizado
na região hidrográfica da Bacia do Rio Una, sendo que seu afluente principal não passa no
território do municipal, mas tem como tributários a sub bacia do rio: Quatis, chata e retiro;
e riachos: bonito, doce e serrote, sendo os cursos de água do município intermitente com
drenagem no padrão dendrítico. (CPRM, 2005).
A extração de argila ocorre no sudoeste do município, o barranco está localizado em
uma área singular no município correspondente ao morro que possui características altitude
entre os 700m, caracterizado com revelo suave ondulado com inclinação de 3-8%, o morro
apresentando formato convexo no topo, com faciologia cristalina com rochas como: biotita,
gnaisse e muscovita material constituinte da unidade Rio Una, unidade1; caracterizando
assim a disponibilidade rochosa que foi meteorizada e depositado por colúvio nesse local
possibilitando sua disponibilidade mineral.
De acordo com a visão Geossistemica de Bertrand (1968), pode-se perceber através
das imagens obtidas (Figura 2) os impactos da ação antrópica no solo com a retirada da
vegetação promoveram, por conseguinte, o acionamento do processo erosivos que não
existiam ou que demorariam muito tempo para se processar. É visível o desgaste do solo
que afeta diretamente na sua disponibilidade de nutrientes que pela falta de vegetação são
erodidos ou arrastados pela erosão em superfície; a área vegetal que ocupou esse local com
plantações de milho, feijão e mandioca também não consegue se fixar novamente como
ocorria antes da extração pois a compactação do solo não possibilita o cultivo no local.
Através do mapa gerado (Figura 1), obteve-se como resultado as unidades
litológicas dentro do município de Lajedo-PE e a localização da área de extração mineral
pertencente a unidade litológica Rio Una, unidade I.

Figura 2 - Barranco aberto para extração de argila na comunidade olhinhos d’água,
Lajedo-PE.

Tendo em vista que a argila se encontra no local de forma pontual em uma
propriedade privada e sua comercialização foi destinada para própria comunidade local,
mesmo o município de Lajedo-PE tendo fábricas de cerâmica, tijolo e telha; a argila era
primordialmente adquiria pela população circunvizinha. Dessa maneira, a extração de argila
na comunidade foi destinada para duas funções, sendo utiliza para construção civil das
casas dos moradores próximos ao local de extração e vendida em alguns períodos do ano
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para prefeitura que a utilizava para a manutenção das estradas vicinais que dão acesso à
zona rural, por apresentar um demanda muito pequena o proprietário encerrou a extração do
mineral no ano de 2010, na atualidade no local encontramos apenas as marcas deixadas
pela apropriação mineral.

4. CONCLUSÃO
A extração de argila no presente local estudado não pode ser caracterizada como uma
grande ação empresarial que se utilizou do mineral para aumentar seu lucro, há uma
dissonância em relação a utilização mineral na comunidade rural olhinhos d’água, pois o
valor que seria pago pelos minerais extraídos na formalidade ( licenciados) não condiz
com a capacidade de compra da população da comunidade, sendo necessário que haja
outras formas de conseguir o mesmo material, tendo em vista que o mesmo e de suma
importância. Contudo, as modificações acarretadas pela extração repercutem e fazendo com
que os próprios moradores sofram as consequências dessa extração, porém o objetivo não e
julgar a coerência da apropriação, mas relatar as modificações que são perceptíveis e que
desencadeiam modificações na dinâmica natural do ambiente.
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1. Introdução
O presente trabalho discute sobre as áreas loteadas em locais que possam apresentar riscos,
especialmente os loteamentos próximos ao rio papacacinha. O objetivo desse texto é
abordar sobre a problemática desse loteamento, incluindo a participação de elementos
deflagradores de eventos que possam ocasionar ocorrência que tragam problemas a área de
estudo, como chuvas volumosas. Esse artigo se justifica por meio da importância de se está
atento às necessidades de intervenção em determinadas questões como a do objeto desse
estudo. É preciso elaborar trabalhos que tratem sobre identificação de áreas suscetível,
vulnerável ou de risco pela razão se identificar o problema antes que ele se manifeste
trazendo danos à sociedade. Esse trabalho aborda ocupação inadequada em áreas propensas
à inundação, estas por sua vez estão localizadas as margens do rio papacacinha que
perpassa o município.
O nível d´água eleva-se acima do nível normal, residências e loteamentos
localizados as margens do rio são inundadas, não só comprometendo suas estruturas físicas,
mais trazendo as casas uma água extremamente suscetível a doenças por ser a mesma
altamente poluída e contaminada por resíduos sólidos, fósseis e dejetos que vem dos
esgotos e do matadouro local.
Portanto, o presente artigo visa uma abordagem sobre o risco de inundações em uma
área loteada as margens do Rio Papacacinha no município de Bom Conselho-PE. Construir
em áreas de encosta ou nas proximidades de rios e áreas baixas de drenagens é produzir
moradias vulneráveis pela razão de serem áreas suscetíveis a algum dano, como
alagamentos e inundações. É pela falta de planejamento que muitos problemas se dão: os
eventos extremos podem ocorrer, no entanto não é culpa da natureza os males, e sim da
ocupação indevida de áreas imprópria por falta de um bom planejamento urbano

2. Metodologia
Foram realizadas leituras e consultas à bibliografia para construção de uma caracterização
da área de estudo e embasamentos teóricos, bem como foram consultados trabalhos de
Corrêa et al. (2010) que traz uma abordagem voltada a Geomorfologia do Planalto da
Borborema, Ministério de Minas e Energia (2005) que aborda sobre os aspectos físicos do
município estudado. Ferreira e Mello (2005) que trouxeram uma contribuição sobre a
climatologia dos sistemas atmosféricos atuantes no Nordeste brasileiro. Koene (2013);
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Licco e Doewii (2015). Silveira, Dias e Schuch (2014) discutem os eventos extremos e os
problemas decorrentes de inundações e ocupações de áreas de riscos.
Para a realização desse trabalho, foram feitas visitas a campo para a coleta de dados
visuais como registro fotográfico do fenômeno estudado. Foram utilizadas imagens de
satélites do CPTEC / INPE para identificação dos sistemas atmosféricos geradores de
chuvas atuantes no município estudado.

3. Resultados e Discussão
Algumas dessas áreas de inundação são indevidamente ocupadas por residências que pode
vir a sofrer com o nível do rio aumenta mais que o normal. No ano de 2010 salientamos
que com um fenômeno extremo, tivemos a ocorrência de uma inundação total da área em
destaque; com o acumulo de água de aproximadamente 1 metro e meio, nas residências
muros foram desabados em todo percurso do leito do rio, não havendo danos mortais. No
ocorrido, as casas foram inundadas por água contaminada expondo a população a doenças
como a cólera. Este fato veio agravado com o rompimento da contenção do açude local,
que acarretou em danos financeiros.

Figura 1: Porção loteada em uma área próxima a drenagem: sujeita a problemas em um
eventual período de chuvas extremas. Imagens obtidas a partir da visita de campo.

Figura 2: Rompimento do açude das nações em Bom Conselho no evento de 2010,
favorecido pelas chuvas de um sistema Ondulatório de Leste.

326

Figura 3: Imagem de satélite do dia 11/07/2017 mostrando a nebulosidade
produzida por um Distúrbio de Leste (DOL). Foi à atuação de DOLs, ventos
marítimos e Sistemas frontais que produziram as chuvas do período chuvoso
de 2017 no período de inverno. Evento importante para reposição dos corpos
de águas que estavam em colapso por conta da seca que assolava o Sertão e
Agreste.

4. Conclusões
Verifica-se que sem um plano diretor atualizado, ou sem um planejamento adequado, o uso
e ocupação de solos instáveis em Bom Conselho de forma inadequada. Como consequência
a isto, podemos constatar que tanto ao meio natural quanto ao meio social podem vir a
sofrer danos no que se refere ao natural. O rio passa por constante degradação, seja pela
contaminação e poluição ou ainda por seu espaço que a cada dia vem a sendo reduzido. Ao
fator social são acarretados danos tanto financeiros quanto voltando a sua saúde, sem contar
com o mau odor que o rio exala em alguns pontos de seu percurso.
A inundação é um fenômeno de ordem natural que não depende da ação humana
para ocorrer, deste modo o rio corre em sua ordem natural sem poupar que o homem de
forma errônea insiste em fazer. De fator ocorre por parte governamental do município certa
despreocupação de como dar-se a ocupação das margens do rio e como isso afeta a
sociedade. Parte dos proprietários dos lotes suas preocupações giram em torno dos lucros
financeiros que os mesmos vão gerir; implicando assim a despreocupação com o rio e do
que sua degradação pode acarretar. Eventos como os de 2010 ocorridos no município,
podem ser agravados quando áreas de riscos são ocupadas.
Por fim, para que tais eventos sejam minimizados, é importante programas de
preservação e revitalização do meio, como a limpeza do Rio. É importante enfatizar a
necessidade da educação ambiental. A consciência ambiental é essencial para a conduta dos
cidadãos para com o meio em que vivem. Esses vêm a ser fatores que impulsionariam a
diminuição dos danos causados à sociedade, como também é necessário que seja
estabelecido um plano diretor voltado à expansão urbana de forma ordenada, que controle o
uso e ocupação do solo de modo que venha conter a ocupação em lugares inadequados e
que não exponha os moradores a vulnerabilidade. De mesmo modo, campanhas de
conscientização à sociedade que visem à preservação do Rio e a não poluição do mesmo;
gerando assim, o bem-estar de ordem e fator natural e social.
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1. Introdução
É preciso partir do pressuposto que a Pedologia é a ciência responsável pelos estudos dos
solos. Nesse sentido, conciliar teoria com o plano empírico se torna uma das melhores
alternativas para compreender os processos que formaram os solos e que hoje dão a eles
determinada configuração espacial.
O estado da formação de um solo contribui no entendimento da composição dos
sistemas ambientais, concebendo as interrelações que constroem seu funcionamento. O
enfoque pedogenético a partir do conhecimento de diferentes áreas da Geografia física
contribui para a compreensão integrada dos componentes do ambiente local.
Assim, o presente trabalho é uma análise morfológica realizada em campo, tendo um
embasamento teórico. A pesquisa foi realizada no município de São Caetano, nas
coordenadas 8° 20’ 56.1’’ e 36° 10’ 0.82’’, às margens da BR 423. Tem como objetivo
classificar um solo, analisando sua morfologia e interações ambientais.
Esse trabalho se faz necessário devido a relevância do conhecimento sobre a classe
de solos em áreas ocupadas por agricultura, sendo uma das informações básicas para um
manejo sustentável do solo. Segundo Martinez e Souza (2009), esse é um parâmetro que vem
sendo bastante cogitado por proporcionar um uso adequado da terra, que um dos atributos
primários quando se fala no sucesso da agricultura e sua conservação.

2. Metodologia
A metodologia adotada compreende duas etapas. Na primeira, foi realizado levantamento
bibliográfico de autores que se debruçaram a escrever sobre a área de estudo e temática
relacionada à morfologia e classificação de solos com o embasamento teórico pertinente.
Neste sentido, possível uma melhor compreensão do arranjo pedológico da área trabalhada.
No segundo momento ocorreu o trabalho de campo, tendo um barranco como objeto
de análise por meio de descrição morfológica conforme Santos (2005) e classificando-o nos
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dois primeiros níveis taxonômicos, de acordo com Embrapa (2009). Buscou-se associar os
diversos componentes da paisagem para evitar análises errôneas e equivocadas, isso dentro
de uma visão integrada de diversas áreas afins da geografia, como: geologia, geomorfologia,
climatologia e outras, conforme Souza (2000).
A descrição do perfil tem como base a proposta adotada pelo Manual de descrição e
coleta de solo no campo de Santos (2005), que leva em consideração as normas estabelecidas
em Embrapa (2009), e como ferramenta para a distinção das cores de cada horizonte foi
utilizada a carta de Munsell (1975). Na descrição buscou-se separar cada horizonte, atentando
para as peculiaridades que caracterizam cada horizonte morfológico.

3. Resultados e Discussões
O perfil de solo analisado é pertencente ao município de São Caetano, no estado de
Pernambuco, nas coordenadas 8° 20’ 56.1’’ S e 36° 10’ 0.82’’ O, a uma altitude de 653 m. É
um perfil completo e foi analisado em 04 de dezembro de 2018.
Encontra-se na situação de terço médio com declive de 7% a 12%, com uma mata
nativa secundaria, ou seja, que já sofreu ação antrópica, mas voltou a se reconstruir sobre o
perfil analisado, mas com presença de plantação de mandioca ao longo da zona de ocorrência
do corpo solo.
De acordo com Bizzi (2003) a litologia é de Granitos porfiróides da unidade
litoestragráfia suíte granitoide do tipo pedra mata grande. Tem como material originário,
também, granitos porfiróides. O uso atual se dá a partir da agricultura de sequeiro, que ocorre
principalmente onde a pluviosidade é diminuída e acontece por períodos. É considerado um
solo bem drenado, que ocorre quando a água é retirada do solo com facilidade, mas não
rapidamente.
O relevo tanto regional quanto o local se classifica entre ondulado e suavemente
ondulado, dependendo do setor, já que apresenta uma superfície topográfica pouco
movimentada, com declives que podem chegar a 8%. No contexto, o solo apresenta
frequentes sulcos rasos, onde parte do horizonte A foi removido por erosão do tipo laminar,
que segundo Santos (2005), refere-se a uma remoção mais ou menos uniforme das camadas
de um solo em determinada área. Não é considerado pedregoso nem rochoso, já que não há
presença de afloramentos e nem ocorrência de calhaus ou matacões na superfície.
Foi classificado como Neossolo Regolítico, que segundo Torres e Pfaltzgraff (2014),
são solos geralmente pouco profundos a profundos, de textura comumente arenosa ou média,
tendo para a faixa arenosa, cores claras ou esbranquiçadas. E apresentam, de acordo com
Embrapa (2009), contato lítico a uma profundidade maior que 50 cm e horizonte A
sobrejacente a o horizonte C ou Cr, admitindo horizonte Bi com menos de 10 cm de
espessura.
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No campo, foi observado um barranco que apresentou horizontes Ap, A-C, C e C-R.
Houve presença de matéria orgânica no A, o que facilitou a identificação do horizonte de
transição A-C e, consequentemente, os posteriores.
O horizonte Ap possui de 8-14 cm de espessura e de 8-14 cm de profundidade, até
chegar no horizonte A-C de transição. A estrutura é considerada fraca, causada
principalmente pela grande presença de areia. Esse horizonte recebeu modificações na
camada principal, causada pela ação antrópica da aração para o cultivo de plantações. As
unidades estruturais são de pequenas para medias do tipo bloco angular e subangular, o que
é considerado normal para esse tipo de solo. Tem pouca cerosidade, classificada como de
grau fraco.
De acordo com a Carta de Munsell, o horizonte Ap apresentou cor 10 R 7/2 quando
seco, 10 R 5/4 quando úmido e 2.5 YR 5/3 quando úmido amassado. A consistência quando
seco é considerada macia e quando úmido muito friável. Não possui plasticidade ou
pegajosidade, levando em consideração que é um horizonte arenoso, com textura de areiafranca e considerada cascalhenta. A transição topográfica é ondulada de contraste gradual.
O horizonte A-C possui espessura de 23-25 cm e uma profundida que varia de 8-20
cm a 14-23 cm. É considerado um horizonte transicional, já que as propriedades de um
horizonte principal se misturam às propriedades de outro horizonte principal. A estrutura é
considerada fraca, causada principalmente pela grande presença de areia. As unidades das
estruturas são de pequenas para médias e de tipo blocos angulares e subangulares. Tem pouca
cerosidade de grau fraco.
Segundo a Carta de Munsell, o horizonte A-C apresentou a cor 10 R 7/3 quando seco,
10 R 5/3 quando úmido e 2.5 YR 3/4 quando úmido amassado. A consistência, cascalhos,
transição e textura são iguais ao horizonte anterior Ap.
O horizonte C possui uma espessura de 29 – 44 cm e uma profundidade que varia de
20 – 66 cm a 23 – 70 cm, isso acontece devido à ondulação do conjunto da formação
superficial. Apresenta materiais não consolidados da rocha mãe e outros materiais
cimentados. As unidades estruturais são de pequenas para médias e do tipo angulares e
subangulares. Tem pouca cerosidade considerada de grau fraco.
Usando a Carta de Munsell, o horizonte possui cor 10 R 7/3 seco, 10 R 4/4 úmido e
2.5 YR 6/3 úmido amassado. A consistência é considerada ligeiramente dura quando seco e
muito friável quando úmido. Não possui nenhuma plasticidade ou pegajosidade,
característico de horizonte arenoso, que que é constituído por textura de areia-franca e
cascalhenta. A transição topográfica é ondulada de contraste gradual.
O horizonte C-R tem uma espessura 30+-38+ cm e uma profundidade que vai de 60
– 100+ cm a 70 – 100+ cm, não é número exato por não saber a profundidade total desse
horizonte. É considerado um horizonte de transição com estrutura considerada forte. As
unidades estruturais são de pequenas para médias e do tipo angulares e subangulares, como
nos horizontes anteriores. Tem pouca cerosidade de grau fraco.

331

Levando em consideração a Carta de Munsell, o horizonte possui cor 2.5 YR 8/2 seco,
2.5 YR 7/4 quando úmido e 2.5 YR 7/3 úmido amassado. É de consistência dura quando seco
e muito friável quando úmido. Não possui plasticidade e pegajosidade. A transição é
ondulada, mas diferente dos outros, o contraste se apresenta claro.
Durante a morfologia do perfil houve a presença de bioturbações nos horizontes Ap
e A-C por buraco de minhocas e raízes finas, sendo que no Ap tem poucas e no A-C tem
poucas, porém mais grossas.

4. Considerações Finais
O solo analisado encontra-se numa área de uso, especificamente, o cultivo de mandioca.
Apesar de apresentar textura arenosa, com pouco indício de húmus e submetido a um regime
hídrico intermitente, bem como ausência de pedregosidade favorece o manejo cultural.
Durante a análise foi possível verificar que se trata de um Neossolo Regolítico
relativamente profundo, tendo textura arenosa e apresentando alguns organismos como
minhocas, além de raízes.
A classificação desse solo ajuda a entender quais são suas potencialidades e
fragilidades, assim, esse trabalho se constitui uma espécie de contribuição inicial sobre os
solos da região semiárida nordestina.
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1. Introdução
A perda da biodiversidade atualmente se caracteriza como uma das maiores crises já
enfrentadas pelo planeta Terra. Essa perda tem uma alta previsão para as próximas décadas,
o que pode ser um dado alarmante, tendo enfoque em países com uma grande diversidade
(WILSON, 1997). Pode destacar-se como forma de perda da diversidade a transformação
de hábitats naturais em ambientes de atividade humana direta, uma vez que a forma de vida
das pessoas passou por mudanças significativas. Além de explorar os recursos naturais de
forma exacerbada, a ponto de reduzi-los a números assustadores, a produção de lixo por
todo o globo terrestre cresceu exponencialmente (WILDNER & HILLIG, 2012; LEÃO,
2011).
Outra forma de perda da biodiversidade importante de se destacar é a introdução das
espécies exóticas, que são aquelas que ocorrem fora de sua área de distribuição natural
(CUNHA & DELARIVA, 2009). A ocorrência dessas espécies acontece quando as mesmas
podem se adaptar as novas condições ambientais, se reproduzem e consequentemente
aumentam sua dispersão. Quando se tornam abundantes e causam danos, são consideradas
espécies exóticas invasoras (EEI), devido à inexistência de predadores naturais, há um
aumento exacerbado no índice de crescimento populacional das espécies exóticas, além de
apresentar uma vantagem competitiva superior às espécies nativas (SAMPAIO &
SCHMIDT, 2014).
A introdução de espécies exóticas aquáticas ocorre principalmente através do
transporte marítimo e fluvial e, de modo consequente à utilização da água de lastro, como
também a bioincrustação em estruturas navais, a aquicultura e aquariofilia (FRIGOTTO &
SERAFIM-JUNIOR, 2007). Portanto, é imprescindível investir em ações que visem o
controle e evitem a propagação de espécies exóticas introduzidas. Esse trabalho objetivou
realizar um levantamento das espécies exóticas invasoras pertencentes à classe
Malacostraca, ordem Decapoda, assim como seus impactos no litoral pernambucano.

2. Metodologia
Realizou-se uma revisão de literatura de caráter exploratório, com o intuito de coletar
informações sobre a introdução dos decápodes no litoral pernambucano. A obtenção e
análise dos dados foi realizada através da Base de Dados da rede temática de espécies
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exóticas invasoras I3N (Invasives Information Network), da qual coletou-se as seguintes
variáveis: área de distribuição e ambientes naturais, impactos ambientais, sociais
econômicos e à saúde.

3. Resultados e Discussões
Foram registradas três espécies exóticas invasoras no litoral pernambucano pertencentes à
ordem Decapoda, classe Malacostraca, as quais são: Charybdis helleri (A. Milne-Edwards,
1867), Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) e Penaeus monodon (Fabricius, 1798), como
também a área de distribuição e ambientes naturais, impactos ambientais, sociais,
econômicos e à saúde (Tabela 1).
Tabela 1. Variáveis obtidas das espécies exóticas invasoras através da base de dados
I3N.

Charybdis hellerii

Área de
distribuição
Ambientes
naturais

Impactos
ecológicos

Impactos
econômicos e
sociais

Litopenaeus
vannamei
Oceano
Indo- Oceano
Pacífico
Pacífico
(costa oriental)
Recifes de coral, Marinho costeiro,
manguezais
e em solo argiloso,
costões rochosos.
em profundidades
de até 72 metros.
Compete
com
espécies
nativas
por
hábitat
e
alimento; portador
do vírus WSSV.

Ameaça espécies
nativas; vetor da
Síndrome
da
Necrose Idiopática
Muscular (NIM) e
portador do vírus
WSSV.
Afeta a produção Problema
grave
pesqueira, devido a para
atividades
competição
com pesqueiras,
espécies
principalmente
comercialmente
para
pequenos
importantes
pescadores
e
comunidades
estuarinas.

Impactos na saúde humana

-
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Penaeus monodon
Oceano
IndoPacífico
Estuários
e
plataforma
continental,
em
profundidades de
até 110 metros.
Hospedeiro
de
vírus, tais como:
WSSV,
YHV,
IHHNV e LPV,
que podem ser
transmitidos
a
espécies nativas.
Degradação
ambiental
pela
substituição
de
manguezais
por
sistemas de cultivo
e deterioração da
qualidade de água
de áreas próximas.
A
restauração
desses ambientes é
de alto custo.
Bactéria
Escherichia coli já
foi encontrada em
diferentes lotes de
camarão congelado
importado;

infecção
pela
bactéria do gênero
Salmonella já foi
reportada
Portanto, são notórios os graves impactos causados por esses decápodes, as espécies
Charybdis hellerii, Litopenaeus vannamei e Penaeus monodon são hospedeiros de uma
variedade de doenças que acometem espécies nativas e podem interferir diretamente no
funcionamento da economia local. As três espécies atuam como hospedeiras do vírus da
mancha branca (WSSV), além de que a Litopenaeus vannamei assume o papel de vetor da
Síndrome da Necrose Idiopática Muscular (NIM) e a P. monodon pode servir como
hospedeira para os vírus da cabeça amarela (YHV), infecção hipodermal e necrose
hematopoiética (IHHNV), e leucomalácia periventricular (LPV). Apenas P. monodon
apresentou riscos a saúde humana, devido aos registros da presença de bactérias com um
alto grau de patogenicidade, como as do gênero Salmonella e a espécie Escherichia coli.

5. Conclusão
Deste modo, diante dos impactos ambientais, econômicos, sociais e a saúde que as espécies
Charybdis helleri, Litopenaeus vannamei e Penaeus monodon causam fora de seus hábitats
naturais é imprescindível que haja um monitoramento com base na Portaria IBAMA nº
102/98 publicada em 15 de julho de 1998 e a elaboração de políticas ambientais mais
eficientes que evitem a propagação de espécies introduzidas.
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1. Introdução
Diante de tantas técnicas e utilização de recursos naturais, nota-se o quanto os problemas
ambientais tem se intensificado comprometendo gradativamente a vida em sociedade. Nesse
sentido, a educação ambiental se apresenta como auxílio para que o indivíduo enquanto parte
integrante do meio atue de forma concreta na construção de uma consciência coletiva,
objetivando uma prática social voltada a sustentabilidade.
A educação ambiental compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial para
uma sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Brasil, 1998).
Durante muito tempo a educação ambiental era aprimorada apenas pelos naturalistas,
mas diante do cenário de degradação surge uma profunda necessidade de ser trabalhada em
instituições educativas em virtude das mesmas se responsabilizarem pela formação de
cidadãos responsáveis que se apropriam dos meios de maneira consciente sabendo que a
existência humana está atrelada ao manejo apropriado desses recursos.
A acentuada exploração de riquezas naturais tem em seu proposito uma incansável
busca por poder aquisitivo que se utiliza de práticas nocivas que comprometem ainda mais o
sonho de futuro das próximas gerações, nessa perspectiva é fundamental que políticas de
desenvolvimento sustentável sejam aplicadas ao ensino para que os discentes tenham como
alicerce a preservação, atuando na realidade de forma a se comprometer com o bem estar da
sociedade, possuindo um acervo crítico acerca do tema e posteriormente contribuindo para
uma proposta que envolva uma base sólida na formação do discente. Por esse motivo o
presente trabalho busca identificar a percepção que o alunado possui acerca da conservação
ambiental e se o tema é discutido e empregado enquanto prática no contexto escolar.
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2. Metodologia
A pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que significa que
seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os
fenômenos em termos de significados que as pessoas a eles conferem Denzin e Lincoln
(2006). A obtenção de dados foi realizada com os alunos dos 9º anos da Escola Municipal
Emídio Correia de Oliveira (EMECO) localizada na cidade de São João/PE, a partir de um
questionário eletrônico da plataforma de formulários do Google Forms, da GOOGLE, onde
o questionário buscava analisar se os alunos estão presenciando a temática ambiental no
contexto escolar e quais suas perspectivas a respeito do mesmo. Foi utilizada uma análise
bibliográfica para uma melhor fundamentação dos dados obtidos.
Dessa forma, a Educação Ambiental é de extrema importância no dia a dia escolar, e
tem a capacidade de transformar o comportamento das gerações futuras. É transmitida de
forma que o aluno tenha a competência de compreender que o ser humano é o agente
transformador do mundo em que vive, colaborando dessa forma, para que a sociedade seja
ambientalmente sustentável e socialmente justa, na proteção e preservação de toda e qualquer
manifestação de vida no planeta (Andrade, 2000). Cabe ao docente impulsionar práticas
educativas voltadas à conscientização ambiental, para que o indivíduo transforme
progressivamente a realidade que o cerca de modo a agir de maneira sustentável, criando um
modelo que estabeleça o uso de recursos de forma menos catastróficos.

3. Resultados e Discussão
Com base nos resultados obtidos ficou compreendido que 80,8% dos estudantes percebe o
meio ambiente como sendo fonte de interações entre o ambiente em que se vive e estabelece
relações, já 19,2% considera apenas a relação com os seres vivos, o que se pode inferir é que
boa parte ainda tem dificuldade em identificar os elementos que fazem parte do ambiente se
consideram parte integrante, mas não associam os seres abióticos como parte importante para
o equilíbrio do sistema terra. Quando interrogados sobre de que maneira é trabalhada a
educação ambiental no contexto escolar, obteve-se resultados bem difusos onde 52,6%
respondeu que era vista de forma de forma teórica e prática, 36,8% afirmou que com aulas
teóricas e 10,5% com aulas práticas. Com isso é plausível afirmar que mesmo sendo vista em
sala a temática ambiental nem sempre é trabalhada de maneira prática, de forma a vincular o
conteúdo estudado com o ambiente de estudo, dificultando a noção de percepção e
pertencimento dos discentes.
Acerca das práticas que os alunos consideram como danosas e que tem agravado os
problemas ambientais, 94,9% afirmam que o consumo demasiado de produtos, assim como
seu descarte inadequado e falta de conhecimento acerca do seu processo de produção, são os
responsáveis sendo que 5,1% declarou que a conscientização escolar era um empecilho.
Nesse sentido, é notável que os discentes estão por dentro da temática tendo em mente que a
falta de conscientização acaba por agravar os problemas já existentes e, por vezes, impede
que o indivíduo mude seus hábitos por ter o conhecimento suficiente a respeito. Com relação
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a de que forma as atividades relacionadas ao meio ambiente são trabalhadas na escola, 46,2%
afirmou que a escola oferece atividades ao longo do ano de forma a incluir a temática no
ensino, já 28,2% propôs que raramente tratam da temática, sendo vista apenas na semana do
meio ambiente, o que demonstra um certo desinteresse por parte do corpo docente de repassar
práticas sustentáveis que contribuam para o melhoramento da problemática. 25,6% ainda
afirmou que só se integram na temática durante a semana do meio ambiente o que significa
que a mesma mesmo sendo proposta na lei de diretrizes e bases na qual a temática deve ser
inserida nos currículos não sendo tratada de como disciplina, mas de forma interdisciplinar
deixando claro que os professores devem tratar do assunto de forma a impulsionar uma
consciência coletiva para que enquanto cidadãos visem práticas conscientes.
Quando interrogados sobre suas perspectivas ações que visem o melhoramento da
noção de preservação e sustentabilidade, 79,5% salientou que campanhas de conscientização
da importância de se preservar o nosso lar, com a implantação de políticas sustentáveis, são
essenciais para noção de construção de um ambiente onde as relações possam se dar de
maneira proveitosa impulsionando um coletivismo na busca de objetivos em comum. 12,8%
afirmaram que uma das causas da problemática é consumir produtos que degradam
exageradamente em seu processo de produção, levando em conta a exagerada demanda da
sociedade de consumo, já 7,7% afirmou que uma das possíveis ações prejudiciais é o descarte
inadequado do lixo. Com isso, ficou compreendido que os discentes estão cientes dos
problemas existentes assim como de atitudes que podem ser utilizadas para amenizar os
mesmos cabendo ao professor enquanto formador de consciência repassar aos alunos
fomento para a realização das mesmas.
É na escola que o aluno compreende que a formação de um mundo melhor depende
da sua tomada de decisão, a partir da visão ambiental é possível perceber o seu papel de
transformador do espaço, não apenas preservar para usufruir, mas sim construir uma relação
harmoniosa respeitando a natureza e aliando responsabilidade a sustentabilidade, não
degradar para que as próximas gerações também sejam conhecedoras da riquezas e belezas
naturais do nosso planeta. Quando o aluno se coloca como ativo no processo de aprendizagem
ele irá se informar e se interligar a ações pessoais que priorizem o bem da comunidade,
vinculando o conteúdo disciplinar a temática abordada, isso evidencia um percurso a ser
seguido capacitando o indivíduo e assegurando a uma mudança de suas atitudes, preservando
valores que contribuam para a construção de comportamentos ambientalmente corretos.

4. Considerações Finais
Há diferentes formas de incluir a temática ambiental nos currículos escolares, como
atividades artísticas, experiências práticas, atividades fora de sala de aula, produção de
materiais locais, projetos ou qualquer outra atividade que conduza os alunos a serem
reconhecidos como agentes ativos no processo que norteia a política ambientalista. Cabe aos
professores, por intermédio de prática interdisciplinar, propor novas metodologias que
favoreçam a implementação da Educação Ambiental, sempre considerando o ambiente
imediato, relacionado a exemplos de problemas atualizados Sato (2002). Essa
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interdisciplinaridade enaltece as boas práticas educativas e fomenta ainda mais o dever por
cuidar do que é nosso por direito, mas que é finito e por isso tem que ser muito bem
preservado.
Isso aponta o compromisso em conhecer a importância do meio ambiente de uma
forma ampla dentro das escolas, para que assim se formem cidadãos conscientes e cuidadosos
com o mesmo. Vale ressaltar que é necessário, portanto, tirar do papel medidas educativas
acerca do cuidado e preservação ao meio ambiente e praticar tais medidas. É preciso que o
professor faça uso de metodologias empíricas e diversas a respeito da temática ambiental,
para que os alunos se sintam envolvidos e desafiados a mudar suas práticas cotidianas e
consequentemente evitar danos à natureza.
Assim, com uma perspectiva renovada e crítica, os alunos podem implantar em suas
casas, na comunidade e em suas cidades uma maior preocupação com as questões ambientais
que tanto mexem expressamente no contexto social. Pois, se as gerações de hoje não forem
capazes de usar de forma correta e sustentável os recursos naturais, possivelmente as
gerações futuras sofreram inúmeros problemas que impactaram o desenvolvimento da vida
de modo não a ter suficientemente tudo o que hoje é necessário para viver em sociedade. Isso
implicará em ações que tanto individual quanto coletivamente, bem disseminadas, fará com
que todos os envolvidos no processo de construção de uma sociedade justa, igualitária e
sustentável cumpram consideravelmente com seus deveres sociais.

5. Órgão(s) de fomento
Agradeço ao Laboratório de Geoprocessamento e Modelagem Ambiental (LaGMA) pelo
apoio em todo o decorrer da pesquisa, a Escola Municipal Emídio Correia de Oliveira
(EMECO) e as demais pessoas que de forma direta e indiretamente estiveram me ajudando.
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1. Introdução
Devido as necessidades de minimizar as problemáticas ambientais, a Educação Ambiental
encontra-se hoje ligada de maneira direta na conscientização ambiental das gerações futuras.
Após ganhar visibilidade na agenda mundial, a crise ambiental é sempre alvo de debates em
vários países. No contexto dos anos 90, com o crescimento do ambientalismo, a Educação
Ambiental (EA) apresentou-se como alternativa para propiciar uma mudança mundial de
comportamento através de propostas pedagógicas centradas na motivação e sensibilização,
construção e aprimoramento de competências, visando a formação de uma postura ética
relacionada às questões socioambientais (REIGOTA, 1998, apud JACOBI, 2003).
No Brasil, o Governo Federal implantou várias leis voltadas para esta área, como por
exemplo a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (lei nº 9.795/99), que no seu
artigo 2º nos diz que “A Educação Ambiental deve ser encarada como um componente
essencial e permanente da educação nacional, tanto no ensino formal quanto no não-formal,
devendo abranger todos os níveis e modalidades de ensino [...]” (Brasil, 1999). Em seu artigo
8º, que dispõe das atividades vinculadas à essa lei e da capacitação de recursos humanos para
a promoção da EA, é fundamental “a incorporação da dimensão ambiental na formação,
especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino”
(Brasil, 1999).
Apesar das disposições previstas, em concordância com o que nos afirma Loureiro
(2006), é possível observar que a aprovação desses documentos que definem a política
nacional não fez com que a EA se consolidasse como política pública de caráter democrático,
inclusivo e universal, umas vez que se realiza de maneira reduzida. Dentro do âmbito
educacional (escolar), a EA é um tema transversal, não cabendo a esta, portanto, ser
trabalhada como uma nova área curricular.
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Sendo assim, o Meio Ambiente quando apresentado de maneira secundária na
educação, perde seu caráter prioritário, sua urgência e magnitude. Conforme explicam
Cecilia e Philippi (2005, p. 3), “A educação ambiental vai formar e preparar cidadãos para a
reflexão crítica e para uma ação social corretiva ou transformadora do sistema, de forma a
tornar viável o desenvolvimento integral dos seres humanos”. Entende-se, portanto, que
percepção e educação ambientais estabelecem vínculos entre si cuja compreensão é capaz de
contribuir para solucionar questões de caráter socioambiental e científico.
A Educação Infantil, que tem como meta final desenvolver a criança de maneira
integral e auxiliá-los na constituição de valores (SCARDUA, 2009), é a responsável por
despertar a imaginação, a curiosidade, a interação e a cooperação social da criança, sendo
imprescindível que a EA seja desenvolvida ainda nessa fase, pois isso resulta na formação de
uma geração que conheça e compreenda a natureza, respeitando, admirando e reconhecendose como parte integrante e atuante dela.
Assim, o presente trabalho busca apresentar os resultados acerca percepção ambiental
de professores que atuam na Educação Infantil da rede pública do município de GaranhunsPE acerca dos conceitos, questões e abordagens relacionados ao meio ambiente, através do
Projeto “O ambiente da escola e sustentabilidade: Educação Ambiental para alunos e
professores da rede escolar pública do município de Garanhuns/PE”, vinculado ao Programa
Institucional para Concessão de Bolsas de Extensão – PIBEX, do Instituto Federal de
Pernambuco – IFPE, durante o ano de 2018; desenvolvendo também atividades lúdicas em
colaboração com os professores, afim de que estas pudessem ser aplicadas nas turmas futuras.

2. Metodologia
A metodologia geral do Projeto seguiu por quatro etapas: I. Revisão Bibliográfica –
apropriação de conceitos e escolha de referencial teórico, II. Escolha das escolas – através de
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, III. Realização do diagnóstico das escolas
selecionadas – após escolha, realizou-se diagnóstico das escolas, levando em consideração
seus aspectos intrínsecos, e IV. Realização de atividades de Educação Ambiental.
A obtenção dos dados presentes neste trabalho estava inserido na etapa III,
subdividida em: elaboração e aplicação do roteiro de entrevista, tabulação manual dos dados,
e análise prévia dos resultados obtidos. A padronização metodológica seguiu um roteiro de
entrevista pré-estabelecido, dividido nas seguintes categorias: 1) Dados pessoais – espaços
destinados a coleta de informações sobre formação e tempo de profissão; 2) Percepção
ambiental – indagações sobre os conceitos relacionados ao meio ambiente; 3) Ações de
educação ambiental – questionamentos sobre a postura de abordagem das questões
ambientais; 4) Avaliação da proposta do projeto – atribuição de conceito à iniciativa do
projeto, visando melhoria contínua.
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3. Resultados e Discussão
Para conhecer mais as escolas, se fez necessário levantar dados acerca da formação
pedagógica dos docentes da Educação Infantil. A partir dos 16 professores da amostragem,
foi possível concluir que a formação dos profissionais em exercício contemplaram três níveis
distintos predominantes. O primeiro deles foi o de pós-graduação, geralmente com
especialização na área de ensino ou da psicopedagogia, seguido do superior completo nas
mais distintas áreas do conhecimento e, por fim, o magistério com apenas 9% dos professores
questionados.
No decorrer da educação infantil, a metodologia utilizada para que os professores
desenvolvam o processo de ensino e de aprendizagem e estratégias alternativas, para a
compreensão dos temas e conceitos são mais complexos do que se imagina. A partir disso,
enxergou-se a necessidade de conhecer a área de formação especifica dos professores das
escolas participantes, visando assim correlacionar formação, percepção ambiental e didática.
No geral, a maioria dos professores da educação infantil são pedagogos, pois estes
além de receberem formação direcionada para o processo de ensino e aprendizagem, recebem
maior ênfase voltada à educação infantil durante o período de graduação. No entanto, outras
áreas do conhecimento também estão presentes nas salas de aula da EI.
Outrossim, buscou-se informações acerca da participação ou recebimento de
formação acadêmica na área de EA, uma vez que essa ação contribuiria para a formação de
uma percepção ambiental mais consolidada dos professores enquanto profissionais e seres
integrante e responsável pelo meio ambiente.
Entretanto, segundo as informações coletadas nos questionários aplicados, apesar de
91% dos professores possuírem ensino superior completo, apenas 25% do total afirmou ter
recebido formação complementar na área de EA antes, durante ou após o curso. Essas
informações revelam a dificuldade no processo de aprendizagem interdisciplinar e
transversal das crianças, de modo a não ser suficiente capaz de despertar o imaginário e a
cooperação social do aluno durante a EI.
De forma concomitante, para avaliar a percepção ambiental dos professores foram
realizadas perguntas referentes ao que eles acreditariam ser EA, à análise da relevância do
assunto na formação dos educandos, e se a EA deveria ser trabalhada nas escolas. Sobre o
que seria a EA, todos os professores responderam que sabiam, porém, ao justificar, 50%
destes respondeu segundo uma visão estereotipada, associando a visão de meio ambiente
apenas aos elementos naturais, sem incluir o homem e a sociedade como parte integrante,
inserindo elementos pertencentes à rotina do grupo social foco da EA, como se observa nos
seguintes trechos:
“É um processo de educação que visa formar indivíduos preocupados com os
problemas ambientais, sua conservação e preservação dos recursos naturais”, (Professor A);
“É educar indivíduos conscientes sobre os problemas ambientais, a preservação dos
recursos naturais e as ações que visem estabelecer atitudes sustentáveis.” (Professor B).

343

Em contrapartida, todos os professores participantes consideraram a EA um
importante contribuinte para formação de cidadãos mais consciente e sensibilizados acerca
das problemáticas ambientais. Por fim, sobre se a EA deve ser trabalhada nas escolas, todos
também responderam positivamente.
Entretanto, ao citarem a forma de trabalho que utilizavam (falando sobre o
assunto, por exemplo), demonstraram a deficiência da abordagem, uma vez que é importante
que a EA na EI não se limite à sala de aula, mas incentive o contato da criança com a natureza,
tornando-a agente observante e participante dos ciclos naturais.
Corroborando com isso, Sato (2004) afirma que esse reconhecimento de si e do meio
atrelado ao aprendizado acerca da área ambiental –, torna o aluno um criador de soluções
para as problemáticas ambientais, promovendo a perpetuação dos recursos naturais para as
gerações futuras.
Em suma, a realização do projeto nos deu suporte para propor e executar uma
formação complementar aos professores e intervir no ambiente escolar, desenvolvendo
atividades com temáticas ambientais de maneira prática e lúdica com estudantes da Educação
Infantil, contribuindo no processo de sensibilização acerca da imensidão que é o meio
ambiente.

4. Considerações finais
Foi possível observar por meio do desenvolvimento do projeto que muitos professores não
recebem a capacitação necessária para trabalharem as questões ambientais no decorrer da
Educação Infantil. Este resultado é um reflexo da deficiência educacional ainda existente no
país, e sobretudo, aos conteúdos ambientais.
Mesmo assim, escolas e professores tentam desenvolver a temática com os
educandos, tendo em vista a urgência de reduzir as problemáticas ambientais. A Educação
Ambiental da população apresenta-se como forma direta na conscientização ambiental das
gerações futuras e da sensibilização das atuais.
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1. Introdução
É comum observar nos noticiários informações relacionadas a tempestades, secas extremas,
ondas de calor ou de frio, enchente, alagamentos, deslizamento, cheias decorrentes dos
sistemas produtores de tempo e de clima. Os eventos extremos sejam eles relacionados à
chuva, tempestades ou secas, frio ou calor são aqui denominados como efeitos da dinâmica
do clima.
A justificativa desse trabalho se dá pela importância e necessidade de se conhecer
os impactos do clima na sociedade. É importante verificar a interação entre ação antrópica e
os eventos extremos, pela razão dos efeitos do clima sobre a sociedade ser intensificados
pela ação do homem. Assim como também é útil discutir possíveis ações ou planejamento
para amenizar os efeitos dos eventos nas sociedades humanas. O objetivo desse trabalho é
fazer uma abordagem da dinâmica climática correlacionando com os seus respectivos
impactos na sociedade e com os possíveis eventos extremos ou anômalos.

2. Metodologia
Inicialmente foi realizada uma revisão para embasamento teórico dos eventos relacionados
ao clima. Foi consultado as obras de Molion e Bernardo (2002), Kobiyma et al. (2006),
Sorre (2006), Lucena (2008) Duarte (2009), Bezerra et al (2016), Bezerra et al (2017) e
outros estudiosos. Quanto ao conceito de Variabilidade Climática usado nesse artigo é
definido como alterações na dinâmica do clima do planeta, relacionado a variáveis naturais.
Duarte (2009) em seus trabalhos além de trazer um conceito de Variabilidade Climática,
cita diversos autores que elucidam os fenômenos que influenciam na variabilidade
climática.

3. Resultados e Discussão
Como resultados alcançados foram observados através da revisão de literatura que a
atmosfera é dinâmica por sua própria natureza, seguindo um ritmo composto por eventos
usuais e eventos extremos, anômalos ou excepcionais. (FARIAS, ALVES E NÓBREGA
2012). A singularidade do clima pode estar ligada as variabilidades espacial e temporal da
precipitação, por exemplo, essa singularidade relacionada a essa variabilidade é dinâmica, a
exemplo disso pode se citar a Região Nordeste do Brasil no que diz respeito à distribuição
das chuvas. As variabilidades pluviométricas da região Nordeste são apresentadas, tratadas
e discutidas nos trabalhos de Lucena (2008), Molion e Bernardo (2002), Meneghetti e
Ferreira (2009); e Bezerra et al (2017).
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No contexto dos eventos extremos, parece estar ligado diretamente com a
variabilidade da temperatura de superfície de mar (TSM) sobre o oceano. As variabilidades
da TSM interagem e modificam os padrões de circulação da atmosfera no qual refletem nos
respectivos eventos. Considerando que tais anomalias e TSM pode se comportar de maneira
anómalas em alguns anos (TSM positiva ou TSM negativa) e consequentemente a
variabilidade atmosférica responderá seguindo esses padrões produzindo assim episódios
de chuvas volumosas ou estiagem, autores como Lucena (2008) e Duarte (2009). Alguns
dos principais sistemas produtores de tempo que influência algumas regiões brasileiras
possuem atuações distintas como os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis VCANs cujas
bordas provocam convecção e chuva e o centro do sistema gera subsidência e tempo seco
(COSTA 2009) e (BEZERRA et al 2016). Sistemas Frontais (SELUCHI et al 2016), e a
Alta Subtropical do Atlântico Sul ASAS (BASTO E FERREIRA 2005).
Os efeitos dinâmicos desses sistemas são aqui definidos como alterações de tempo
diferentes, cujo efeito pode ser sentido pela sociedade. A modificação do homem sobre o
espaço modifica a atmosfera, em especial o microclima, uma evidência disso são os
fenômenos como as Ilhas de Calor. (COSTA et al 2010), além disso, a atividade das
indústrias, poluição de veículos liberam para a atmosfera local gases poluentes como
dióxido de enxofre que pode reagir com a umidade atmosférica produzindo ácidos que
contribui para aumentar a acidez das chuvas, além de gases de efeito estufa. A quantidade
de matérias particulado em suspensão na atmosfera urbana favorece a aumento dos núcleos
de condensação do vapor no qual altera as dinâmicas das chuvas nos centros urbanos. A
ação humana pode contribuir para aumentar os efeitos dos eventos extremo, quando o
homem ocupa áreas suscetíveis, a modificação humana em tais áreas podem acelerar a
erosão do solo.
Ocupação de encostas irregulares, ou próximas aos rios pode favorecer a maiores
danos relacionados a eventos pluviométricos intensos, tais como enchentes inundações e
escorregamentos (KOBIYMA et al. 2006). O lançamento de resíduos sólidos no ambiente
que entope bueiros, impermeabilidade do solo contribui para alagamentos em dias de
temporais.
O clima, em especial os seus elementos tem condições de agir e influenciar o
organismo humano, assim com as atividades do homem pode ser afetado pela atmosfera, a
ação antrópica também afeta a climatologia local. Percebe-se nessa lógica uma interação
entre homem e clima. A respeito de quanto à climatologia pode afetar o homem surtindo
efeitos sobre este, Sorre (2006) considera esses efeitos ao citar dois elementos climáticos,
nesse caso a umidade e temperatura. Os trabalhos de Ribeiro et al (2016) mostra os
impactos gerados pelo clima na sociedade como relatos de atendimentos médicos
relacionados a eventos de onda de calor, clima e vulnerabilidade da saúde em áreas urbanas
precárias e ilhas de calor (RIBEIRO et al 2016).

4. Considerações Finais
Conclui-se que o clima exerce efeitos na sociedade e que os eventos extremos podem estar
relacionados às dinâmicas climáticas naturais e que pode vir a serem agravados com a ação
antrópica. As interações entre oceano-atmosfera e a variabilidade anômalas ocorrente sobre
estas interações tem como consequência os diversos eventos extremos: seja de seca ou de
chuva.
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Os eventos associados à atmosfera provocam impactos na sociedade, esses danos
podem ser material, econômico e às vezes acarretam perdas de vidas humana. Diante disso
são necessárias soluções ou ações que possibilite e aumente a resiliência da sociedade
diante dos eventos. É importante plano de ação que visem minimizar os impactos. São
muito importantes os estudos sobre as variabilidades climáticas para compreensão dos seus
respectivos eventos.
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1. Introdução
O uso de indicadores biológicos tem crescido muito nos últimos anos, como uma promessa
de avaliação rápida da integridade dos hábitats convertidos pela ação humana (BROWN,
1991). Indicador ambiental é quando uma espécie, grupo de espécies ou até mesmo um
fator abiótico (vento, temperatura, pluviosidade etc.) responde previsivelmente à
perturbação ambiental ou a alguma mudança nas condições do ambiente, de forma
facilmente observável e quantificável (MCGEOCH, 1998). Esse tipo de indicador deve
refletir todos os elementos da cadeia causal que vinculam as atividades humanas com os
impactos ambientais finais e as respostas sociais a esses impactos (SMEETS &
WETERINGS, 1999).
A ordem Lepidoptera, que inclui as borboletas e mariposas, é considerada hoje a
segunda maior, dentre os insetos em número de espécies, perfazendo cerca de 16% de todas
as espécies de insetos viventes (GRIMALDI & ENGEL, 2005; AGUIAR et al., 2009).
Dentro de cada espécie é possível detectar diferenças entre seus indivíduos, algumas destas
são provocadas pelo meio ambiente e outras por variações no material genético entre os
indivíduos (MORENO, 2001). Os lepidópteros constituem um dos principais grupos
biológicos indicadores da qualidade ambiental, pois são muito sensíveis a alterações no
meio em que vivem (HOLLOWAY & BARLOW, 1992). Isso em parte se justifica pela
facilidade de identificação, e por serem insetos bem conhecidos cientificamente
(MACHADO et al., 2008).
Dessa forma, a compreensão acerca desses indivíduos é essencial, pois os
representantes dessa ordem contribuem para a manutenção do ambiente, já que os mesmos
são especialistas em recursos específicos e possuem fidelidade ao meio que habitam. À
vista disso, este trabalho objetivou destacar a importância das borboletas como indicadoras
da qualidade ambiental e elencar as mesmas em processos de planos para conservação
ambiental, a partir de uma revisão bibliográfica.

2. Metodologia
A metodologia empregada para este trabalho consistiu-se em uma revisão de literatura
acerca das borboletas como bioindicadores ambientais, a partir de uma abordagem
bibliográfica, por meio de artigos e dissertações disponíveis relacionados ao foco principal
do trabalho. Buscando dar ênfase na importância dos mesmos na conservação ambiental.
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3. Resultados e Discussão
Mediante a revisão de literatura, conforme menciona Vieira et al. (2014) os bioindicadores
são instrumentos de extrema importância para a realização de uma perícia ambiental, seja
pela detecção e identificação de fatores impactantes ao meio ambiente como pela
possibilidade de promover o monitoramento de áreas expostas aos eventos prejudiciais ao
equilíbrio ecológico, permitindo a identificação da relação causa e efeito entre os agentes
agressores e o ambiente.
Ademais, podem fornecer evidências sobre problemas ambientais, mesmo antes dos
impactos atingirem os seres humanos e animais, proporcionando um maior convencimento
e confiabilidade aos laudos técnicos elaborados pelos peritos ambientais (VIEIRA et al.
2014). Através do trabalho mencionado anteriormente é possível compreender a
importância e o impacto do uso de bioindicadores, a fim de analisar e/ou promover
possíveis planos de conservação, principalmente dando ênfase aos lepidópteros, que são
comuns o ano todo e ideais para esse tipo de proposta. Já que, os lepidópteros possuem
representantes com tamanho grande, coloridos e fácil visualização, as borboletas podem ser
usadas como espécies “bandeiras” para a conservação e indicadores ambientais.
Adicionalmente, por serem comum o ano inteiro, apresentarem grande diversidade,
facilidade de amostragem e identificação, ciclos de vida relativamente curtos e de fácil
criação em laboratório, destacam-se para estudos de monitoramento ambiental (DE VRIES,
1997; BROWN; FREITAS, 1999).
De acordo com Furlanetti (2010) fica evidente que a fragmentação da paisagem
resultante das ações antrópicas gera inúmeras consequências, sendo delas a mais grave a
perda da biodiversidade. E que, a restauração ecológica tem como objetivo levar um
ecossistema degradado a um estado mais próximo possível daquele anterior aos distúrbios.
Além disso, em sua dissertação relata que a restauração ecológica proporciona condições
para que a fauna e flora recuperem sua integridade estrutural e funcional. Sendo necessários
incentivos a projetos de restauração ecológica, na tentativa de mitigar as conseqüências
negativas da fragmentação, procurando atribuir benefícios à sociedade e para o meio
ambiente, almejando um menor custo de instalação e manutenção.
A fragmentação dos hábitats demonstra a necessidade de medidas voltadas para a
preservação de ambientes naturais e consequentemente a manutenção da biodiversidade.
Desta maneira, o emprego de organismos indicadores pode fornecer indicativos de
impactos ambientais possibilitando mais rapidamente sua mitigação (KREMEN, 1992;
HILTY & MERENLENDER, 2000). Em geral, a alteração na abundância, diversidade e
composição do grupo de bioindicadores mede a perturbação ambiental (BROWN JR,
1997).
Também foi possível analisar na dissertação de mestrado intitulada: “Proposta de
protocolo de monitoramento utilizando borboletas frugívoras (Lepidoptera: Nymphalidae)
como indicadores de impacto ambiental na Reserva Biológica União/RJ”, produzida por
Simone Ramos dos Santos, que para realizar manejos que visem à conservação, é
necessário ter o conhecimento de quais espécies estão presentes nesse local. E assim,
borboletas podem ser ótimas indicadoras de conservação em ambientes antropizados. Desta
maneira, o conhecimento acerca dos lepidópteros pode fornecer informações pertinentes ao
estado de conservação do local de estudo, sendo concebível, tornar esses artrópodes como
ferramentas úteis para a gestão ambiental.
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4. Considerações finais
É notório que a utilização de borboletas como bioindicadores no monitoramento ambiental
funciona como ferramenta de indicação de conservação. E que, estão envolvidas em muitas
relações ecológicas, servindo de alimentos para outros organismos e regulando populações
de plantas, tornando-se essenciais para preservação do ecossistema e no processo de análise
das mudanças ambientais, mediantes as ações antrópicas. Dessa maneira, fazem-se
necessários mais estudos como este para demonstrar a importância desses espécimes e
incentivar o uso dos mesmos na conservação e preservação da biodiversidade, além de
servir como base para possíveis criações de planos de manejo de conservação ambiental.
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1.Introdução
Os anfíbios constituem o primeiro grupo de vertebrados a habitarem o ambiente terrestre,
como também possuem uma ampla distribuição no planeta (CORRÊA et al., 2014).
Atualmente, são conhecidas em uma escala mundial, cerca de 8091 espécies de anfíbios,
sendo 7136 espécies da ordem anura, 742 Caudata e 213 Gymnophiona (FROST, 2019),
das quais 1136 espécies ocorrem em território brasileiro, dentre estas 1093 espécies da
ordem Anura, 38 Gymnophiona e 5 Caudata, sendo o Brasil o país que apresenta a maior
riqueza de anfíbios anuros do mundo (SEGALLA et al., 2019).
Em contrapartida, os anfíbios vêm sofrendo declínios desde a década de 80,
tornando-os um dos grupos de vertebrados terrestres, mais ameaçados de extinção do
planeta, provavelmente, resultante de um sinergismo de fatores, como: perda de hábitats,
mudanças climáticas, doenças infecciosas, poluição química e introdução de espécies
exóticas (TOLEDO et al., 2010; OLIVEIRA, 2014).
O alto índice de declínio nas populações de anfíbios, podem causar diversos
problemas, como o aumento de pragas agrícolas, o desequilíbrio de redes tróficas, a falta de
substâncias bioativas e a eutrofização de corpos d’água. Sendo assim, os anfíbios são
considerados bioindicadores ambientais (TOLEDO et al., 2010).
De acordo com Franco (2002), as Coleções Zoológicas são constituídas por
amostras de populações animais, visando o aproveitamento científico e, consequentemente
da sociedade. Partindo deste viés, essas coleções têm por finalidade preservar e organizar
um acervo de espécimes representantes da diversidade biológica local ou não.
Portanto, é imprescindível investir em ações que visem à preservação, conservação
e conhecimento sobre a anurofauna. Desta forma, este trabalho objetivou realizar um
levantamento e conhecer a diversidade de espécies de anfíbios da Coleção Didática de
Zoologia da Universidade de Pernambuco (CDZ/UPE), Campus Garanhuns.

2. Metodologia
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Durante o mês de maio de 2019 foi realizado um levantamento dos espécimes de anfíbios
anuros depositados na Coleção Didática de Zoologia (CDZ). Os espécimes foram
removidos dos potes de armazenamento (fixados em formaldeído a 10% e
preservados em etanol a 70%) para verificação das condições de conservação do material,
como também, para revisão da identificação das espécies, com o auxílio dos sites Amphibia
web, Amphibian Species of the World (FROST, 2019) e da literatura pertinente (FREITAS,
2015).
Os frascos que apresentavam um nível baixo de álcool 70% foram preenchidos, e
nas circunstâncias em que havia identificação errada no recipiente foi realizado uma
correção e atualização da identificação. Em seguida as espécies foram listadas e
organizadas em uma planilha do Microsoft Excel para compor o livro de tombo digital da
CDZ/UPE.

3. Resultados e Discussões
Na Coleção Didática de Zoologia da Universidade de Pernambuco (CDZ), Campus
Garanhuns, apresenta cerca de 80% dos espécimes são acondicionados em lotes, com um
total de 17 espécies de anfíbios anuros, distribuídos em 12 gêneros e 7 famílias (Tabela 1).
Tabela 1. Espécies de anfíbios anuros depositados na Coleção Didática de Zoologia da
Universidade de Pernambuco (CDZ/UPE), Campus Garanhuns.

Espécie

Família

Rhinella jimi (Stevaux, 2002)
Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821)
Pleurodema diplolister (Peters, 1870)

Bufonidae

Physalaemus albifrons (Spix, 1824)
Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826)
Leptodactylus macrosternum Miranda-Ribeiro, Leptodactylidae
1926
Leptodactylus sp.
Odontrophynus carvalhoi Savage and Cei, 1965
Proceratophrys cristiceps (Müller, 1883)

Odontophrynidae

Scinax pachycrus (Miranda-. Ribeiro, 1937)
Hylidae

Scinax eurydice (Spix, 1824)
Boana faber (Wied-Neuwied, 1821)
Boana crepitans (Wied-Neuwied, 1824)
Agalychnis sp.
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Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885)

Microhylidae

Pipa carvalhoi (Miranda-Ribeiro, 1937)
Crossodactylus sp.

Pipidae
Hylodidae

O acervo de anfíbios anuros da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
contém um total de 77 espécies, distribuídas em 23 gêneros e 7 famílias (KUNZ et al.,
2007), apresentando uma riqueza maior de espécies e gêneros em comparação a CDZ/UPE,
em contrapartida a quantidade de famílias permanece constante. Entretanto, o acervo de
anfíbios anuros do Laboratório de Zoologia do Centro Universitário São Lucas possui 45
espécies, distribuídas em 10 famílias (PORDEUS, 2019), possuindo um índice de espécies
maior que da CDZ/UPE e menor que da UFSC, porém apresenta um menor índice de
famílias.

4. Conclusões
É notório o grande conhecimento sobre a biodiversidade faunística global, entretanto, muito
esforço ainda é necessário, para se conhecer a real diversidade biológica e seu status de
conservação na natureza, bem como, o desenvolvimento de pesquisas com os espécimes
conservados nas Coleções Zoológicas. Essas análises subsidiam o desenvolvimento de
planos de manejo e conservação da anurofauna, além da atualização de dados. Portanto, é
imprescindível o investimento nestes acervos, sobretudo na garantia da conservação e
preservação dos exemplares da Coleção Didática de Zoologia (CDZ/UPE).
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1. Introdução
O Brasil é o país que abriga uma das mais ricas avifaunas do mundo, mais de 9.000
espécies de aves são reconhecidas em todo o planeta, e cerca de 21% delas são encontradas
no Brasil (SICK, 1997). Presentemente, consideramos um número alto de pesquisas
relacionadas aos ectoparasitas nas aves de produção, por ser um fator agravante,
considerando a importância econômica. Entretanto, apesar de uma vasta biodiversidade de
aves no Brasil, os estudos sobre os ectoparasitas nas espécies silvestres ainda são escassos.
A iniciação dos estudos sobre ectoparasitas de aves silvestres se deu por volta de 1930
através de Lindolfo Rocha Guimarães (1908-1998) onde descreveu 84 espécies de
malófagos (PÊSSOA & GUIMARÃES, 1935).
Os ectoparasitas vivem em associação com seus hospedeiros, alguns vivem
ocasionalmente, por um período de tempo, já outros desenvolvem todo o seu ciclo de vida
no hospedeiro. As aves são hospedeiras de uma ampla variedade de parasitofauna. Dentre
eles se encontram os malófagos (Phthiraptera: Amblycera ou Ischnocera) que são
respectivamente os ectoparasitas mais encontrados nas aves brasileiras (ARZUA &
VALIM, 2010). Os malófagos são insetos ápteros, considerados parasitas permanentes e
obrigatórios por concluírem todo o seu ciclo de vida no hospedeiro (JOHNSON &
CLAYTON, 2003) por este motivo, só abandonam seu hospedeiro atual em caso de contato
direto com outra espécie, ou com a morte da mesma (MARSHALL, 1981).
Portanto, é notória a relevância de serem estudados os ectoparasitos e suas
correlações, estudos ainda relatam vários malefícios que um parasita pode trazer ao seu
hospedeiro, dentre eles o abandono de ninhos e ninhegos (DUFFY, 1983), e a impugnação
em relação à nidificação em ambientes onde há uma abundância de parasitas (EMLEN,
1985). Relacionando esses fatores, a resposta estima que a grande incidência de parasitos
em um local é altamente custoso em termos de perda de energia do animal, dificuldade no
período reprodutivo e mortalidade (LOYE & CARROLL 1998). Partindo desse viés, esse
estudo objetivou efetuar uma pesquisa bibliográfica acerca das ocorrências de parasitismo
por malófagos em aves silvestres da fauna brasileira.

2. Metodologia
Para alcançar os objetivos propostos, efetuou-se uma pesquisa bibliográfica (artigos
científicos e dissertações) na plataforma do Google Acadêmico, a partir de estudos e
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pesquisas voltadas a ocorrências de parasitismo por malófagos em aves silvestres da fauna
brasileira, posteriormente realizou-se um comparativo e elucidação de dados retirados dos
estudos analisados.

3. Resultados e Discussão
Foram analisadas 3 pesquisas de dissertações sobre levantamentos de ectoparasitas de aves,
nelas, retirou-se dos dados as ocorrências de parasitismo por malófagos, coletados nos
seguintes lugares: Macaíba (RN) em um fragmento de Mata Atlântica (SILVA, 2013),
Palmas (TO) em áreas de Cerrado (ENOUT, 2009) e Piraí (RJ) em fragmentos de floresta
Estacional Decidual (SOARES, 2018).
Foi observado que o maior índice de indivíduos parasitados nas três áreas se deu
pelo gênero Myrsidea sp. (Tabela 1) onde foi encontrado parasitando 17 espécies no Piraí, 8
espécies em Palmas e 10 espécies na Macaíba, seguido do gênero Brueelia.
Tabela 1. Infestação por Malófagos do gênero Myrsidea em aves silvestres, em
Palmas (TO), Macaíba (RN) e Piraí (RJ). (N) número de aves examinadas; (Ni)
número de aves infestadas

Hospedeiros (Espécie)

Malófagos

N

Ni

Local da coleta

Leptotila rufaxilla

Myrsidea

6

4

Piraí (RJ)

Lanio pileatus

Myrsidea

3

2

Piraí (RJ)

Sicalis flaveola

Myrsidea

1

1

Piraí (RJ)

Automolus leucophthalmus

Myrsidea

1

1

Piraí (RJ)

Furnarius rufus

Myrsidea

3

1

Piraí (RJ)

Xenops rutilans

Myrsidea

2

1

Piraí (RJ)

Chiroxiphia caudate

Myrsidea

3

1

Piraí (RJ)

Pyriglena leucoptera

Myrsidea

2

1

Piraí (RJ)

Tachyphonus coronatus

Myrsidea

5

3

Piraí (RJ)

Tangara cayana

Myrsidea

5

4

Piraí (RJ)

Turdus albicollis

Myrsidea

2

2

Piraí (RJ)

Turdus flavipes

Myrsidea

4

4

Piraí (RJ)

Turdus leucomelas

Myrsidea

4

4

Piraí (RJ)

Turdus rufiventris

Myrsidea

7

7

Piraí (RJ)

Attila rufus

Myrsidea

2

1

Piraí (RJ)

Leptopogon amaurocephalus

Myrsidea

5

2

Piraí (RJ)

Pitangus sulphuratus

Myrsidea

2

2

Piraí (RJ)

Lochmias nematura

Myrsidea

1

1

Palmas (TO)
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Leptopogon amaurocephalus

Myrsidea

3

1

Palmas (TO)

Stelgidopteryx ruficollis

Myrsidea

2

1

Palmas (TO)

Catharus fuscescens

Myrsidea

3

2

Palmas (TO)

Turdus leucomelas

Myrsidea

35

9

Palmas (TO)

Eucometis penicillata

Myrsidea

2

2

Palmas (TO)

Cyanerpes cyaneus

Myrsidea

3

1

Palmas (TO)

Gnorimopsar chopi

Myrsidea

1

1

Palmas (TO)

Phaetornis pretei

Myrsidea

1

1

Macaíba (RN)

Synallaxis scutata

Myrsidea

2

2

Macaíba (RN)

Basileuterus flaveolus

Myrsidea

10

6

Macaíba (RN)

Neopelma pallescens

Myrsidea

8

4

Macaíba (RN)

Tolmomyias flaviventris

Myrsidea

12

11

Macaíba (RN)

Dacnis cayana

Myrsidea

2

1

Macaíba (RN)

Tachyphonus rufus

Myrsidea

12

11

Macaíba (RN)

Turdus amaurochalinus

Myrsidea

12

9

Macaíba (RN)

Elaenia spectabilis

Myrsidea

4

1

Macaíba (RN)

Hylophilus amaurocephalus

Myrsidea

6

2

Macaíba (RN)

A maior prevalência de infestação parasitária do gênero Myrsidea foi observada na
família de ave Turdidae com 5 espécies capturadas nas três áreas e com 100% de
ocorrência nas aves capturadas na região de Piraí (RJ) sendo assim, é observado uma alta
especificidade do Gênero Myrsidea nas aves da família Turdidae, essa especificidade entre
hospedeiro e parasita é descrita por Paterson & Gray (1997) onde eles relatam que alguns
estudos mostram que essa forte relação é resultado de processos co-evolutivos.
Também é observado que em ambientes de transição de Mata Atlântica e Cerrado,
já que os fragmentos onde foram coletados essas espécies é de floresta estacional decidual,
teve uma maior porcentagem de infestação desses parasitos, pois dos 57 espécimes de aves
capturadas no Piraí (RJ), 41 delas (cerca de 72%) estavam parasitadas com esse gênero, em
Macaíba (RN) fragmento de Mata Atlântica tiveram 69 espécimes capturadas e 48
espécimes parasitadas (cerca de 69,5%), e em Palmas (TO) áreas de Cerrado tiveram 50
espécimes capturadas e 17 espécimes parasitadas (34%).
Portanto, relacionando esses fatores é evidente que o grau de infestação desses
ectoparasitas varia conforme o local ou período sazonal do ambiente. Autores como Luque
e Poulin (2008) afirmam essa hipótese, considerando que fatores abióticos como
temperatura e umidade podem interferir na infestação desses parasitos em seus hospedeiros,
já que os escolhem uma vez que encontram um local favorável para seu ciclo de vida e
reprodução.
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4. Considerações Finais
Tendo em vista a grande diversidade de aves silvestres no país, são poucos os estudos sobre
os seus ectoparasitos. Por esse fator, é de grande relevância estudar a interação desses
artrópodes com os seus hospedeiros, visto que em sua maioria, afetam o desenvolvimento,
período reprodutivo e gasto de energia das espécies parasitadas. Por este motivo, é
importante também estudar além dos espécimes infectados, os locais de ocorrência, grau de
patogenicidade, interação parasito-hospedeiro e a interação dos parasitos com o meio
ambiente, para que futuramente possa haver meios para diminuir a incidência e a
intensidade, como também induzir o desenvolvimento de projetos tendo em vista a
preservação dessas aves.
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1. Introdução
Os meios tecnológicos estão sendo cada vez mais essenciais para a organização no
ambiente de trabalho, com isso o processo organizacional tem um benefício significativo na
gestão do mercado de trabalho, assim como na educação. De acordo com Carvalho et al.
(2017), as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) estão a serviço de
diversa áreas do conhecimento, e empregadas nas mais variadas organizações, a exemplo
das instituições de ensino.
Os recursos tradicionais como quadro branco, papéis, canetas e entre outros, ao
passar dos anos estão sendo gradativamente substituídos por tecnologias, trazendo a
inclusão digital dentro e fora da sala de aula. Para Mattos e Chagas (2008) apud Helou et al.
(2011) postulam que existem três fatores que devem ocorrer simultaneamente para que se
consolide a inclusão digital: a existência das TDIC’s, a disponibilidade de renda e a
educação que capacite as pessoas a compreender e trabalhar com conteúdo gerados pelas
TDIC’s. Desta forma é importante realizar essas tarefas para incluir as tecnologias digitais
no ambiente educacional tanto para a docência quanto para a discência, que se capacitados
com eficácia, é possível integrar com êxito as ferramentas tecnológicas na educação.
Essa forma de pensar as TDIC’s, como instrumentos formadores de sujeitos no
ambiente escolar (escola fundamental, média e superior), constrói-se não apenas com a
presença (ou inserção) das ferramentas tecnológicas na escola, mas também com a
formação do professor capacitado a mediar TDIC’s, alunos, conhecimentos e realidade
(Marcolla, 2008).
Com esse intuito é importante enfatizar a integralização do mundo digital no
cotidiano dos estudantes e dos professores, já que estamos numa época onde tudo está
conectado e sistematizado. Assim é possível facilitar o processo de gestão, organização,
ensino e aprendizagem. Entretanto alguns desses aspectos necessitam de ferramentas
propícias para tais ações, assim, recursos voltados a esse propósito devem ser
desenvolvidos de forma conjunta com gestores, programadores, avaliadores, público alvo e
demais atores.
Diante desse contexto, este trabalho visa desenvolver um sistema intitulado de
Caderneta Digital, tendo como objetivo avaliar o aluno sobre algumas categorias
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importantes que são registradas a cada mês, sistematizando o Diário de Classe e facilitando
assim o progresso do estudante em sala.

2. Metodologia
Na elaboração da Caderneta Digital foram consultados dois professores, um da Educação
Básica e outro do Ensino Superior. Eles foram considerados os clientes e/ou analistas de
regras que eram detentores do conhecimento do negócio. Fazendo com que o sistema faça
de acordo com as necessidades dos docentes com os alunos, buscando então um meio de
auxiliar o professor dentro e fora da sala de aula, dado a ineficiência que a caderneta
tradicional tem com a forma de avaliação dos estudantes. Para isso, é preciso compreender
que a ferramenta tecnológica, quando presente na escola, não é o ponto fundamental no
processo de ensino e aprendizagem, mas um dispositivo que proporciona a mediação entre
educador, educando e saberes escolares (Marcolla, 2008).
Tendo em vista outros sistemas parecidos com a Caderneta Digital podemos
perceber que ela tem algumas vantagens, por exemplo o sistema tem o intuito de avaliar os
alunos diariamente no contato do professor com o aluno, assim o docente pode saber os
pontos positivos e negativos do discente e coloca-os na tabela de conhecimentos, então a
tabela é preenchida através da observação e perguntas referente ao conteúdo explicado
durante a aula, e avaliado, depois da avaliação o professor pode verificar onde o estudante
atingiu ou não as metas, os mesmos podem ver seu desempenho e tenta melhorar onde
precisam. Nos demais sistemas os alunos só serão avaliados com base em uma avaliação
escrita, que geralmente não mostra realmente se o aluno sabe ou não sabe aquele assunto.

3. Resultados e Discussão
3.1. Funcionalidades do Sistema
Através de diversas interações, foi possível extrair as principais funcionalidades do sistema.
As funcionalidades implementadas conforme as demandas detalhadas pelos professores,
foram respectivamente divididos em três termos de relevância, como Alto, Médio e Baixo:
● Alto: Importância relevante para o sistema: Realizar registros pelo menos uma vez
por mês, com conhecimentos desenvolvidos, competências, habilidades e devidas
observações; Registrar pelo sistema as frequências diárias para depois fazer uma
análise mais ampla dos dados durante um período ou semestre.
● Médio: Importância necessária para o sistema: Coordenador cadastrar seus
respectivos professores pelo sistema; Aluno pode solicitar o cadastro pelo sistema
para depois fazer suas devidas matrículas em disciplinas que vai cursar.
● Baixo: Importância necessária, mas com pouca relevância: Área do aluno para
visualizar seu progresso de notas; Área para administrador pode gerenciar algumas
configurações do sistema; Entrar numa sala ou turma para visualizar detalhamento
do perfil do aluno.
3.2. O Sistema Caderneta Digital
A seguir temos a figura 1, que apresenta uma visão geral da tabela de avaliação mensal dos
alunos, podendo filtrar por mês e/ou ano da turma. Além disso, com as devidas categorias
de avaliações (em azul) e observações (em amarelo).
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Figura 1. Estrutura Geral da Tabela de Avaliação dos Estudantes.

Na figura 2 abaixo, temos uma das primeiras categorias chamada de conhecimentos
desenvolvidos, nelas são avaliados o raciocínio lógico, abstração e resolução de problemas.
Essa avaliação é inspirada nas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e receberá para cada conhecimento desenvolvido, como Raciocínio Lógico,
Abstração e Resolução de Problema, tendo o indicador de meta com as seguintes
descrições: Indicadores de Meta: MA - Meta Atingida; MPA - Meta Parcialmente
Atingida; MNA - Meta Não Atingida.
Na segunda parte avaliativa temos as competências e habilidades gerais, onde avalia
o autoconhecimento, comunicação, empatia e cooperação, argumentação e entre outros
pontos como mostra a figura a seguir. Nessa avaliação uma nota é atribuída para cada tipo
de habilidade que pode ser de 0 a 10.

Figura 2. Segunda parte da Tabela Geral de Avaliação.

Além dessas categorias impostas temos também um campo para observações. Esse
campo é importante, pois, além das devidas avaliações disponíveis, o professor pode
descrever algo sobre o comportamento do estudante. Um outro ponto importante do sistema
é a tabela de frequências estudantes, onde está exibindo códigos com descrições referentes
a frequências e comportamento em sala de aula.
Códigos de Frequência: P - Presente; A - Atrasado; FJ - Falta Justificada; F - Falta.
Códigos para o campo de observação: FD - Familiar Doente; SF - Sem Fardamento; CM Consulta Médica; CA - Celular em Aula; SC - Sem Calçado Fechado; AV - Agressão
Verbal; AF - Agressão Física.

4. Considerações Finais
Tendo em vista a dificuldade dos professores de avaliar os estudantes de forma sucinta, a
Caderneta Digital traz aspectos importantes para estudantes e professores, sendo possível
descrever principais habilidades que o estudante desempenha em determinados conteúdos,
disciplinas ou no decorrer das aulas, trazendo para fora do ambiente educacional um meio
diferenciado de acompanhá-los.
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Nesse caso, os alunos conseguem ter uma avaliação mais contextualizada, fazendo
com que possam ter um feedback mais rápido do seu desempenho escolar, recebendo então
uma resposta mais direta do seu desempenho. Com esse intuito, a Caderneta Digital pode
contribuir para a aprendizagem dos alunos. Espera-se, portanto, que este estudo possa
despertar nos alunos posturas de protagonismo, trazendo, sobretudo, contribuições e
inovações para esse contexto pedagógico aliado ao uso das tecnologias digitais, que se
constitui um grande interesse no contexto atual (Arruda et al., 2017).
Como trabalhos futuros, pode ser implementada novas funcionalidades na
Caderneta Digital e em seguida colocá-lo para ser executado nos diversos ambientes
educacionais, tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior.
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1. Introdução
As análises feitas neste trabalho são realizadas a partir da obra de Afonso Lima Barreto,
intitulada Triste Fim de Policarpo Quaresma. Com o intuito de trabalhar os discursos
políticos e ideológicos que se apresentam nesse escrito, discutiremos a idealização do
nacionalismo exacerbado presente no romance e como isto afeta Policarpo Quaresma que
está situado no papel de personagem principal.
Afonso Henrique de Lima Barreto é mais conhecido na literatura por seu
sobrenome, Lima Barreto. Nasceu em 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro, neto de
escravos e filho de um casal humilde de origem mestiça. De seus escritos, teve cinco
romances publicados e diversas narrativas breves, arriscou a candidatura na Academia
Brasileira de Letras, mas não fora eleito.
Triste Fim do Policarpo Quaresma foi a principio, publicado na formatação de
folhetins, no ano de 1911, o qual apenas quatro anos depois seria reunido, em 1915. O
romance foi dividido em três partes, a história é narrada em terceira pessoa e se passa ao
final do século XIX, no Rio de Janeiro.
O artigo tem por objetivo investigar aspectos presentes no romance, seguindo por
uma análise literária que abordará o conceito de pátria que se apresenta na obra e seus
efeitos políticos e ideológicos. A narrativa se apresenta como âmbito de fortes discursos
políticos, ideológicos e filosóficos, tal como o Positivismo, que aparece como um alicerce
dos ideais militares.

2. Metodologia
Sendo de cunho bibliográfico, essa pesquisa pretende analisar os discursos presentes na
obra, utilizando de autores como Thiesse (2000) e Silva (2019) para tratar das identidades
nacionais e o discurso nacionalista, analisando de que modo ocorre a construção da ideia de
nação nos personagens presentes na narrativa.
O método utilizado foi o de pesquisa analítica e descritiva, tendo como finalidade
verificar os valores que cercam a obra a que se trata, através de um estudo literário e
sociológico ao redor da produção literária. Partindo de teorias que discutem sobre o
conceito de nacionalidade e tendo como finalidade perceber quais os efeitos discursivos que
367

a obra é capaz de gerar.
3. Resultados e Discussão
3.1. A relação com o Positivismo
Surgido na França em XIX, o Positivismo foi fundado por Augusto Conte, seus segmentos
trazem a proposta de conciliar ciência, religião e filosofia partindo da intenção de criar uma
religião com cunho também científico, agindo de um modo, até então, mais humanizador.
Dentre as formas dessa doutrina encontra-se especialmente a exaltação à pátria em que o
indivíduo de fato, patriota, deve doar-se, literalmente, pelo seu país, entregando-o até a sua
própria vida e tudo em nome da paz e de Deus.
Nessa obra, Lima Barreto traz o conflito do sujeito que está em busca de uma
identidade nacional, Policarpo Quaresma trabalha na Secretaria da Guerra, em um
determinado momento o personagem decide agir por conta própria para tornar real a grande
potência que ele vê no Brasil. Entretanto, após desapontar-se aos poucos, o personagem
acaba por ser preso e condenado à morte, justamente pelos motivos aos quais ele julgava
como uma causa de excelência.
[...] já nessa caracterização de Quaresma, o narrador ironiza, de maneira
implacável, o perfil nacionalista reinante, mesclado entre interesses pessoais
de uma elite autoritária e o autêntico patriotismo altruísta, voltado para as reais
necessidades do povo, numa nova consciência de nação. (SILVA, 2019, p. 4).

Embora tenha uma intenção cômica e irônica o escritor acaba por causar efeitos
discursivos na sociedade, pois se constrói em bases do realismo e trata de personagens em
situações reais. Quaresma possuía um perceptível fanatismo nacionalista perante sua cidade
e por seu país. O personagem era chamado de Major Quaresma, devido o seu contato com
os militares. Compreende-se o discurso dos militares como os que defendem os interesses
da nação, tomando as bases de ordem e progresso.
Os militares tinham como objetivo, a princípio, acabar com o trabalho escravo,
tornar os indivíduos assalariados, reestruturar a economia e cultura. Contudo, por trás desse
discurso positivista existiam contradições de sentido, interesses da classe dominante eram
sobrepostos e a ideia hegemônica se perpetuava.
3.2. Policarpo Quaresma e o Nacionalismo
As preferências literárias de Policarpo não são casuais, ou melhor, na literatura nada é por
acaso e nesta narrativa nenhum discurso proferido é neutro. O personagem entra em contato
com a escrita de José de Alencar, se relacionando com o romantismo nacional, Policarpo o
faz de maneira literal, ou seja, toma esses escritos literários como uma realidade e tem
como finalidade a sua concretude em seu meio social, tornando o patriotismo alencariano
literal.
Quaresma se compõe como o indivíduo citado por Thiesse (2000) que afirma que
todo processo de formação identitária consiste em determinar o patrimônio de cada nação e
difundir o seu culto. Nos livros o personagem encontra uma concepção de nação ideal e o
mais interessante, a sua defesa pela exaltação da pátria não partia de um interesse maior tal
qual dinheiro ou poder, porém, logo Quaresma percebe que, diferente dele, a classe
dominante tinha intenções financeiras e de dominação social.
368

Além disso, Policarpo percebe que os filósofos, tais qual o personagem principal,
eram sonhadores que possuíam um olhar aguçado sobre as necessidades do mundo,
entretanto, notara que os políticos não estavam preocupados com a melhoria para com toda
a sociedade, e, sim, valorizavam seus interesses individuais com a intenção de permanecer
as divisões de classes, fazendo com que se perpetue a dicotomia de classe subalterna e
classe dominante.
O nacionalismo presente no personagem não tira a sua possibilidade de ser
analisado como um indivíduo autônomo, embora seus ideais sejam coletivos, a sua
obsessão patriótica acaba por afastá-lo de seus colegas que o tomam, inclusive, como louco.
Policarpo tem como objetivo resolver todos os problemas do Brasil através da agricultura e
vai ao campo para pôr suas ideias em ação, porém, ao trabalhar no meio rural, percebe que
as terras não são férteis como os livros que lia narrara.
Os capítulos descrevem a rotina de Policarpo Quaresma que de tão devoto à pátria
resolve moldar a sua vida à maneira mais originária possível do país, através do seu ponto
de vista, passando então a conhecer comidas, músicas, roupas e até a linguagem típica do
país. O personagem resolve então se apropriar do tupi-guarani, o que traz à tona uma
valorização do índio como elemento importante para a formação de pátria.
3.3. Emancipação Idiomática
O personagem envia então um requerimento para o Congresso Nacional, atestando que o
tupi-guarani deve ser a língua nacional do Brasil, pois esta faz parte verdadeiramente das
veias da pátria, diferente da língua portuguesa que é, na verdade, emprestada, ou, na
realidade, imposta. Essa emancipação idiomática aparece como uma simbologia da
emancipação política do país, o que não é bem visto pelos olhos do congresso.
Policarpo Quaresma, (...) certo de que a língua portuguesa é emprestada ao
Brasil; certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, (...) se
vêem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos
proprietários da língua; sabendo, além, que, dentro do nosso país, os autores e
escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à
correção gramatical, (...) usando do direito que lhe confere a Constituição, vem
pedir que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani, como língua oficial e
nacional do povo brasileiro. (BARRETO, 1984, p. 52)

Na visão de Quaresma, o índio aparece como o brasileiro de origem mais pura e por
isso a sua língua deve ser a determinante no país, para ele o Brasil não será de fato um país
liberto até que se emancipe, também, a língua do colonizador, pois se a nação usa do
idioma do colonizador, usa também da sua cultura. Sendo assim, ao se usar o tupi-guarani
como idioma oficial o seu conceito de nacionalidade se concretizará.
Entretanto, seu pedido não é atendido, mediante isso, se percebe que os homens que
estão no poder, como Marechal Floriano Peixoto, só possuem o interesse de um governo
baseado em conquistar apenas sua própria comodidade. Com a decepção do personagem
sonhador, uma certa consciência é tomada e se percebe que sua luta desbravadora se tornou
utópica, visto que a sociedade brasileira e o seu modo de estruturação são ainda
constituídos por uma fundamentação colonial que fazem surgir, a todo momento, seus
reflexos no país.
Mediante isso, o patriotismo é percebido, agora, como um sentimento que foi, na
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realidade, implantado na sociedade brasileira para a conveniência de outrem, a qual detém
o poder. Compreende-se, afinal, a ideia de pátria como uma ferramenta com o intuito de
enganar e controlar o indivíduo, interpretando agora de maneira negativa a ideia de hiperpatriotismo.
A pátria que quisera ter era um mito; era um fantasma criado por ele no silêncio
do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectualidade, nem a
política que julgava existir, havia. A que existia de fato era a do tenente
Antonino, a do doutor Campos, a do homem do Itamarati. (BARRETO, 1984,
p.175)

Quaresma é apresentado como um sujeito que após conhecer o Brasil em sua
romantizada teoria, através de escritos como o de José de Alencar, se aventura em
reestruturá-lo na prática. Entretanto, o que o personagem encontra é um país imutável e,
inclusive, retrógrado. Tendo seu sonho esmagado pela realidade nua e crua de uma nação
que não atendeu às suas expectativas, Policarpo Quaresma se encontra desmotivado após
perceber que toda sua luta foi inútil. O personagem principal pode ser analisado como um
visionário utópico que busca uma nação oferecida de um modo que sobrepõe o próprio
nacionalismo.

5. Considerações Finais
Logo a narrativa faz jus a seu título, tornando de fato triste o fim do Policarpo, o
personagem é concluído acabando por ter um fim tão fatídico quanto os cidadãos pelos
quais ele protestou em defesa.
Faz-se a compreensão de que tais ideais patrióticos são construídos desde a origem
da nação. A idealização feita por Quaresma o levou a uma busca pelo inexistente, tal
alienação é causada pelas classes de poder da época com o intuito de processo fundador, ou
seja, construir o indivíduo vislumbrado e apaixonado pela pátria.
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1. Introdução
A ideia de Contrato Didático foi proposta por Brousseau (1986), como um elemento que
compõem a teoria das situações didáticas, tendo como seu principal objetivo a compreensão
das relações estabelecidas entre professor e alunos, analisando os papeis que foram
predeterminados para os indivíduos envolvidos em tais relações. Nesse sentido, o Contrato
Didático define-se através das expectativas de professores e alunos diante da gestão do
saber, constituindo-se a partir de regras implícitas que determinam responsabilidades de
cada um destes diante o processo de apropiação desse saber (ELOI, 2019).
Nas palavras de Brousseau (1986) o Contrato Didático é:
Conjunto de comportamentos do professor que são esperados pelos alunos e o
conjunto de comportamentos do aluno que são esperados pelo professor. Esse
contrato é o conjunto de regras que determinam, uma pequena parte
explicitamente, mas sobretudo implicitamente, o que cada parceiro da relação
didática deverá gerir e aquilo que, de uma maneira ou de outra, ele terá de prestar
contas diante do outro. Este sistema de obrigações reciprocas se assemelha a um
contrato. O que nos interessa é o contrato didático, quer dizer a parte do contrato
que é especifica ao conteúdo: o conhecimento matemático visado
(BROUSSEAU, 1986, p.51).

Nesse sentido, a análise do Contrato Didático é relevante para a compreensão das
relações estabelecidas entre professor, aluno e saber, sendo nesse contexto fundamental
para a elucidação de possíveis entraves na sala de aula.
Ancorando-se na discussão tecida nos parágrafos anteriores, o presente trabalho tem
como objetivo analisar as pesquisas publicadas a respeito do Contrato Didático no período
de 2007 a 2017 de revistas na área de Educação, Educação Matemática e Ensino das
Ciência e Matemática.

2. Metodologia
Corpus da Pesquisa
Foram analisadas as produções de 15 revistas da área de Educação, Ensino das
Ciências e Matemática: BOLEMA, Educação Matemática em Revista, Educação
Matemática Pesquisa, Revista de Educação Matemática e Tecnológica Ibero-americana–
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EM TEIA, Perspectivas da Educação Matemática, Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos, Zetetiké, Ciência e Educação, Ciência e Cognição, Revista Paranaense de
Educação Matemática – REPEM, Revista de Matemática, Ensino e Cultura - REMATEC,
Caminhos da Educação Matemática em Revista, Revista Brasileira de Pesquisa em
Educação em Ciências - RBPEC, Revista Brasileira de Educação, Ciência e Tecnologia –
RBTEC e Investigações em Ensino das Ciências - IENCI
Procedimentos Metodológicos
Para busca dos trabalhos nas páginas das revistas foram consideradas as seguintes
palavras – chave: Contrato Didático, Regras de Contrato, Negociações, Rupturas e Guy
Brousseau. Após o levantamento dos trabalhos foi realizada a leitura dos seus resumos
afim de de identificar o objetivo do estudo, caso o resumo não o fornecesse efetuou-se a
leitura completa dos trabalhos.

3. Resultados e Discussões
Dentre as 15 revistas pesquisadas, 7 apresentaram algum trabalho publicado no período
delimitado e foram encontrados 11 títulos que tratavam da temática abordada na pesquisa
aqui descrita.
No quadro a seguir estão expressas as revistas os títulos, os autores e os objetivos
dos trabalhos.
Quadro 1 - descrição dos resultados
Revista

BOLEMA

BOLEMA

Educação
Matemática
em Revista

Educação
Matemática
Pesquisa

Ano de
Publicação

2007

2010

2016

2010

Título

Autor

Epistemologia,
Didática da
Matemática e Práticas
de Ensino

Acerca da “chatice” do
Ensino Fundamental e
Médio no Brasil

Bruno
D’Amore

Jorge Tarcísio
da rocha Falcão

Concepções dos
números racionais na
representação
fracionária: um estudo
com alunos da
Educação de Jovens e
Adultos (EJA).

Gerson Pastre
Oliveira e
Edinalva
Rodrigues
Ferreira

Contrato didático e
suas influências na sala
de aula.

Rinaldo Cesar
Beltrão, Carla
Maria Pinto
Souza e
Cláudia Patricia
Silverio Silva.
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Objetivo
Tecer discussões de termos e teorias
da
Didática
da
Matemática
propostos por Guy Brousseau.
aportes teóricos: Epistemologia
Didática, Teoria das Situações
Didáticas e a noção de Contrato
Didático.
Tecer discussões sobre as possíveis
causas que levam os estudantes do
ensino médio e fundamental a
considerarem a escola como um
ambiente “chato” e desmotivador.
Aportes teóricos: A noção de
Contrato Didático.
Identificar obstáculos de natureza
epistemológica e didática e os
efeitos de contrato didático que são
evidenciados na aprendizagem dos
números racionais na representação
fracionária de uma turma do 2º ano
do Ensino Médio da EJA.
Objetivo: Investigar as negociações,
rupturas e efeitos de contrato
didático que surgiram durante uma
aula do curso de Mestrado em
Ensino de Ciências e Matemática da
UFRPE por meio da socialização de
uma atividade de Matemática.

EM TEIA

Perspectivas
da Educação
Matemática

Revista
Brasileira de
Estudos
Pedagógicos –
RBEP

Zetetiké

Zetetiké

2014

2017

Um olhar para a
prática em sala de aula
do
professor de
matemática da escola
do semiárido
paraibano.
Análise das
manifestações e
influências de um
Contrato Didático
em uma aula de
correções de exercícios
sobre as Classes do
Sistema de Numeração
Decimal.

Marcus Bessa
de Menezes

Juliana Pires da
Silva e Daiana
Zanelato dos
Anjos.

2011

Ruptura e efeitos do
contrato didático numa
aula de resolução de
problemas algébricos

Lucia de
Fátima Araujo,
Anna Paula de
Avelar Brito
Lima e Marcelo
Câmara dos
Santos.

2013

Passagem da
linguagem natural para
a linguagem algébrica
e na resolução da
equação no 8º ano do
Ensino
Fundamental.

Fernando
Emilio Leite de
Almeida e
Anna Paula de
Avelar Brito
Lima.

2014

O contrato didático a
Carla Maria
partir da aplicação de
Pinto Souza e
uma sequência didática
Anna Paula de
para o ensino
Avellar Brito
de Progressão
Lima.
Aritmética.
Fonte: Elaborado pelos autores

Investigar a influência do semiárido
paraibano na prática do professor de
matemática.

Analisar as relações didáticas
estabelecidas entre uma professora
de matemática e os alunos do 6ºano
durante uma aula de correção de
exercícios sobre o Sistema de
Numeração Decimal, apontando os
possíveis elementos que compõe o
Contrato Didático firmado entre a
professora e os seus alunos.
Investigar as relações entre contrato
didático
e
metacognição
na
resolução de problemas algébricos,
numa classe de 8º ano, evidenciando
as rupturas e os efeitos produzidos
na negociação do mesmo bem como
suas implicações no processo de
ensino e aprendizagem.
Analisar como se estabelece o
contrato didático, na relação entre
professor e alunos do 8º ano,
quando o saber algébrico está em
jogo, especificamente na passagem
da linguagem natural para a
linguagem algébrica e na resolução
da equação.
Investigar as negociações do
contrato didático, realizadas entre
professora e alunos na aplicação de
uma sequência didática previamente
elaborada para o ensino de
Progressão Aritmética (P.A.).

As revistas: Ciência e Educação, Ciência e Cognição, Revista Paranaense de
Educação Matemática – REPEM, Revista de Matemática, Ensino e Cultura - REMATEC,
Caminhos da Educação Matemática em Revista, Revista Brasileira de Pesquisa em
Educação em Ciências - RBPEC, Revista Brasileira de Educação, Ciência e Tecnologia –
RBTEC e Investigações em Ensino das Ciências - IENCI, não apresentaram pesquisas no
período especificado.
Das 15 revistas investigadas, 7 apresentaram trabalhos no período de 2007 até 2017,
sendo o ápice das publicações no ano de 2014, e tendo sido notado que nos 5 anos finais do
período mencionando, as publicações quase dobraram, o que evidencia uma crescente da
notoriedade do conceito de contrato didático perante a comunidade acadêmica, fazendo
com que os trabalhos acerca do tema se tornem mais recorrentes.
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4. Conclusão
O presente trabalho objetivou analisar as publicações a respeito do Contrato Didático em
pesquisas da área de Educação, Educação Matemática e Ensino das Ciências. Foram
encontrados 11 artigos em 7 das 15 revistas analisadas.
Notou-se que o volume de publicações teve um aumento expressivo a partir de
2014. Esse aumento representa uma tendência de crescimento, podemos associar essa
ascenção à expansão dos programas de Pós-Graduação na área de Educação Matemática e
consequentemente das publicações.
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1. Introdução
Buscaremos discorrer no presente trabalho a respeito da nossa experiência nos estágios
obrigatórios específicos I e II no Serviço de Atenção Psicológica Profa. Lindair Ferreira de
Araujo – SAP/UPE com a modalidade de Plantão Psicológico, uma das modalidades de
atenção psicológica oferecidas por esse serviço-escola, disponível a população interna e
externa da Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns.
O SAP/UPE diz de um caminho possível para o exercício da Psicologia, nesse
momento de inserção no contexto profissional. Diz de um modo de experienciar a
Psicologia num momento de formação acadêmica e, como aponta Amaral (2012), realçar o
papel social nesse serviço.
Dentre as modalidades de prática psicológica, o Plantão Psicológico diz de um
modo emergencial de atendimento, com a proposta de um acompanhamento ao cliente num
encontro único. Outra particularidade dessa modalidade reside na não realização de uma
triagem ou uma anamnese, bem como a quebra da presença de uma extensa fila de espera
para ser atendido, rompendo com o que se espera do modelo tradicional de atenção
psicológica.
No SAP/UPE, o Plantão Psicológico ocorre uma vez por semana, atendendo a todos
os que procuram esse modo de cuidado. Pretendemos neste trabalho trazer algumas das
singularidades dessa modalidade que tem se revelado em nossa experiência de estágio e que
tem contribuído para a construção da nossa práxis psicológica, bem como para ampliar as
compreensões sobre a ação clínica na Psicologia.

2. Metodologia
O caminho metodológico percorrido no presente trabalho utiliza do método
qualitativo (MINAYO, 2001). A utilização desse método se dá pela possibilidade de ser
feita uma leitura compreensiva a partir das afetações vividas e fenômenos desvelados na
experiência enquanto plantonistas do SAP/UPE. Sendo assim, este trabalho se propõe a um
relato de experiência tendo como lúmen a perspectiva fenomenológica existencial, ao modo
de Heidegger.
A modalidade de Plantão Psicológico no SAP/UPE é oferecida à comunidade
interna e externa da Universidade semanalmente. Os atendimentos não se restringem às
salas da clínica e os plantonistas têm a liberdade e autonomia de circularem pelo campus,
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subvertendo o modelo tradicional de clínica, a qual, para nós, não diz só de um espaço
físico. Compreendemos ação clínica, a partir de Santos (2016) como acompanhar o cliente.
Diante disso, Dutra coloca para nós que o Plantão Psicológico
[...] se caracteriza pelo atendimento no momento da urgência. Acolhe a pessoa no
exato momento de sua necessidade e visa a oferecer um espaço de escuta
compreensiva, no sentido de esclarecer demandas de sofrimento apresentadas
pela pessoa que busca o atendimento. (DUTRA, 2017, p. 110).

Nesse sentido, o plantonista acompanha o cliente, caminhando junto com ele nas
compreensões referentes a sua queixa e suas possibilidades, trabalhando para que haja
apropriação por parte dele. Compreendemos que o apropriar-se é possível na narrativa do
cliente e diz de um caminho importante no Plantão Psicológico.
Para que o acompanhar dos clientes do Plantão seja feito de modo responsável e
cuidadoso, há a possibilidade de supervisão durante o atendimento, onde podemos elaborar
o atendimento, cuidando das nossas afetações e compreendendo junto a supervisora.
Além da supervisão, compreendemos também a escrita da narrativa como modo de
elaboração para o plantonista. Sobre ela, Benjamin (1994, p. 205, aspas do autor) nos conta
que
[...] não está interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como uma
informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em
seguida retirá-la dele. [...] Assim, seus vestígios estão presentes de muitas
maneiras nas coisas narradas, seja na qualidade de quem as viveu, seja na
qualidade de quem as relata.

Compreendemos então que a narrativa não diz apenas de algo descritivo. Ela narra a
experiência, contribuindo para uma compreensão acerca do atendimento e da nossa própria
práxis. Nessa direção, neste trabalho propomos uma conversação com a nossa experiência,
registradas em diários de bordo em forma de narrativas, com autores que se propõem a
refletir acerca do plantão Psicológico.

3. Discussão
Todas as quartas-feiras o SAP/UPE abre suas portas para acolher os clientes que procuram
o Plantão Psicológico. Braga, Mosqueira e Morato (2012, p. 558), contam:
O plantonista passa a circular em lugares cada vez mais diversos, tornando-se
diretamente acessível àqueles que sofrem em sua situação cotidiana [...] A
disponibilidade bem mais concreta a que se refere o plantonista surge no contato
aproximado entre ele e aquele que sofre, pois a escuta [...] é clínica em todos os
momentos: quando alguém procurava um plantonista e começava a falar, mesmo
numa conversa no café, já se configura o estar em plantão, visto que a
proximidade imposta pela ausência de um setting clássico torna o plantão
psicológico uma experiência clínica radical.

Assim, podemos compreender que o plantão se mostra como uma prática
psicológica singular que difere do modelo de clínica tradicional. No plantão podemos
compreender que num único encontro o cuidado já é possível de acontecer, pois no próprio
inclinar-se do plantonista e no disponibilizar-se em acompanhar o outro o cuidado emerge.
Nesse sentido, no plantão psicológico, noções sobre a clínica se transformam, como
apontam as autoras:
O plantão psicológico passa a habitar a temporalidade da relação entre
plantonistas e quem sofre e, por isso, torna-se situacional: configura-se como
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modo clínico de estar junto àquele que sofre. Para o plantão psicológico acontecer
[...] é preciso apenas pro-curar uma escuta. O fazer do plantonista passa a residir
no encontro que se estabelece entre ele e aqueles que o procuravam. (BRAGA;
MOSQUEIRA; MORATO, 2012, p. 558).

Assim, o plantão psicológico não é demarcado por um setting ou tempo cronológico
determinado. No SAP/UPE, alguns atendimentos acontecem ali mesmo no jardim em frente
a clínica, assim como os atendimentos não tem um tempo determinado a priori. Nesse
sentido, o plantão se revela como indeterminado, inusitado. Esse modo do acontecer do
plantão, que rompe com o modelo tradicional de clínica, por vezes nos provoca sentimento
de desalojamento, nos tirando de lugares cômodos e conhecidos.
Morato (2009), fala sobre esse desalojar do plantão também para o cliente, no
sentido de sair do falatório e se apropriar, abrindo-se para ele outras possibilidades e um
olhar diferente para si e para o mundo. Nesse processo de acompanhar o cliente nos seus
movimentos de desalojamento e apropriação, é importante que cuidemos de nós mesmos
enquanto plantonistas.
Nesse sentido, a supervisão tem um importante lugar no plantão psicológico,
especialmente quando a ação clínica inspira-se na perspectiva fenomenológica existencial,
visto que essa entende a supervisão como acolhimento desse desalojamento e espaço de
apropriação do próprio modo de ser psicólogo, como aponta Ximenes (2018). O supervisor
é o plantonista dos plantonistas.
Seguindo com esta compreensão, entendemos que é nesse “cair por terras” de
certezas e compreensões antes construídas que surge a possibilidade do fazer/saber. Nesse
espaço, temos posto em andamento o nosso modo singular de ser psicólogos. Sem um
passo a passo a ser seguido, a ação clínica no Plantão Psicológico se faz na criação e
inventividade, a fim de acompanhar aquele que procura por um espaço de cuidado. Nessa
direção, consideramos que o Plantão Psicológico se revela como uma prática psicológica
significativa onde a ação do psicólogo está em constante transformação, além disso, as
compreensões sobre clínica psicológica vão ganhando outro sentido, ou seja, o sentido de
inclinar-se ao outro.

4. Considerações Finais
Compreendemos o Plantão Psicológico como uma modalidade que subverte o modelo
tradicional de clínica, nos provocando a sair de zonas de conforto e confrontar/refletir sobre
modos de pensar e de fazer cristalizados. No desalojamento sobre o qual discorremos no
presente trabalho, nos percebemos em constantes movimentos de desconstruções. O que faz
da nossa ação clínica inquieta e questionadora, se comprometendo com o cuidado do
próprio modo de ser psicólogo. Além de se compreender o apropriar-se do cliente como
importante nessa modalidade, compreende-se também a importância do próprio caminho de
apropriação e elaboração do plantonista, tendo a construção da narrativa e a supervisão
como espaços de cuidado, provocando um olhar do plantonista para sua práxis profissional,
num compromisso com a constituição do seu modo de ser psicólogo.
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1. INTRODUÇÃO
O espaço geográfico apresenta-se em diferentes escalas de análise como centro das
relações entre natureza e sociedade, que coexistem de forma contínua, tendo a interação
entre homem e o meio, bem como suas múltiplas formas e dimensões resultantes, como
cerne analítico. Em concordância com Castro, Gomes e Corrêa (2000), o espaço é
produto das diversas ações executadas, alterando as formas preconcebidas a partir das
concepções dos indivíduos, advindas da cultura de um povo e do fomento técnico para
efetivar as práticas e modificações, sendo inerente o processo de formação do espaço e
sua interdependência com aspectos políticos, econômicos e administrativos.
Portando, as modificações que ocorrem na superfície do planeta são passíveis de
observação. Os recursos tecnológicos que temos em mãos na contemporaneidade
facilitam a compreensão dos fenômenos no ambiente, atrelando as relações de
transformações no espaço geográfico, sejam de ordem dinâmica natural ou pela
apropriação do homem sobre a superfície. Dessa forma, o sensoriamento remoto é um
instrumento que otimiza a análise das mudanças da superfície terrestre, para que as
transformações no espaço sejam compreendidas, pois, os dados devem estar interligados
a partir de diferentes escalas temporais e espaciais. Por este motivo, o sensoriamento
remoto comporta uma gama de aplicações, dentre as quais pode-se evidenciar a
capacidade de apresentar de forma rápida e fácil feições em diferentes escalas espaciais
e temporais. (SAUSEN, 2010)
Além disso, o sensoriamento remoto constitui um instrumento utilizado no
planejamento, monitoramento e análise do ambiente, sendo um recurso com alto
potencial na gestão do território. Suas aplicações, contudo, não se limitam a aplicação
acadêmica para pesquisas de comportamento evolutivo da paisagem, agregando
potencial para sua utilização como recurso pedagógico no ensino de geografia. Santos
(2002), afirma que o sensoriamento remoto contempla a capacidade de analisar o espaço
geográfico não sendo apenas privilégio dessa ciência, mas que por suas características
espaciais e temporais, os satélites e seus sensores, são relevantes aos estudos das
categorias de análise da Geografia, tendo alta relevância quando o assunto é utilização
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de sensoriamento remoto no âmbito escolar, como recurso didático no processo de
ensino/aprendizagem.
Dessa maneira, o presente estudo aborda a questão do ensino de Geografia
atrelado aos recursos tecnológicos com objetivo de compreender como o espaço
geográfico ao longo do tempo histórico é transformado, demostrando a possibilidade de
vislumbra as mudanças através de imagens históricas e atuais de sensores remotos e
como esse recurso pode auxiliar, por conseguinte, a construção reflexiva do
conhecimento perante as mudanças no espaço geográfico, a partir do recurso
tecnológico que possui dados geoespaciais.

2. METODOLOGIA
A princípio foi feito levantamento bibliográfico referente ao uso de tecnologias no
ensino de Geografia e a utilização do sensoriamento remoto como recurso didático. Foi
possível destrinchas as questões que norteiam o uso de tecnologias no ensino, e em
seguida, foram pesquisadas ferramentas que teriam a possibilidade de sanar a premissa
suscitada no presente trabalho; referente às modificações no espaço geográfico ao
decorrer do tempo, adotou-se a plataforma do Google Earth Engine
(https://earthengine.google.com), como um instrumento capaz de fazer análises
geoespaciais a partir de sua ferramenta chamada timelapse, que corresponde a uma serie
histórica de imagens que proporciona visualizar em escala cronológica de 34 anos (1984
a 2018), permitindo a observação direta das modificações ocorridas no espaço
geográfico, tendo uma imagem correspondente a cada ano, dentro da série histórica.
Além disso, suas imagens são representadas em escala: local, regional, nacional e
global, e podem ser acessadas de forma gratuita pela plataforma do Google Earth
Engine. Utilizou-se também no presente trabalho, pesquisas preconizados que aplicaram
no contexto do ensino recursos tecnológicos, sendo apresentados seus respectivos
resultados, e também optou-se por adquirir e utilizar imagens históricas e atuais do rio
Teles Pires (Mato Grosso), Brasil, a fim de explicitar essa ferramenta e sua
potencialidade em evidenciar as transformações em escala espacial e temporal.
3. RESULTADOS E DISCURSÕES
As tecnologias utilizadas na educação podem gerar efeitos positivos no ensino de
Geografia, tendo em vista que muitos fenômenos que ocorrem no espaço geográfico
tornam-se abstratos pela dificuldade de assimilar as relações entre os processos
transformadores da paisagem na temporalidade, contudo as técnicas de sensoriamento
remoto promoveram avanços na percepção da superfície, gerando possibilidades não
apenas para ciências aplicadas ao planejamento, mas também para o ensino. Caña
(2015), afirma que na aplicação de práticas pedagógicas utilizando geotecnologias no
ensino de Geografia, abordando as questões do desmatamento da Amazônia, foram
observados resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem, aperfeiçoando a
assimilação dos conteúdos a partir das reflexões construídas em sala de aula com o
auxílio do Google Earth Engine, recorrendo às imagens temporais para elucidar melhor
a apropriação antrópica em detrimento da vegetação.
Entretanto, há contrapontos em relação a utilização recursos tecnológicos no
ensino, por isso, deve-se levar em conta fatores correspondentes a estrutura escolar,
assim como a realidade dos educandos, e para que se haja apropriação dessas
380

ferramentas no ensino é importante a compreensão técnica e conceitual por parte dos
docentes, assim como insumos estruturais referente a rede de internet conectada a
computadores no ambiente escolar, contudo as questões que tangem a efetivação do
uso do recurso tecnológico no ensino são consideráveis.
As imagens de satélite evidenciam fenômenos ocorridos, podendo implicar em
diversas reflexões dentro do âmbito educacional, por isso foram utilizadas imagens
referentes aos anos 1984 e 2018 para demostrar como a ferramenta timelapse, do
Google Earth Engine pode auxiliar o desenvolvimento da capacidade analítica das
transformações sofridas pelo espaço geográfico (imagem 01).
Imagem 01. Vista de satélite da evolução da ocupação das margens de um
trecho do rio Teles Pires (Mato Grosso), Brasil em dois períodos temporais
(1984 e 2018).

A

B

Legenda: A - Trecho do rio Teles Pires (Mato Grosso), Brasil, no ano de 1984. B
- Trecho do rio Teles Pires (Mato Grosso), Brasil, no ano de 2018.
Fonte: Google Earth Engine, adaptado pelos autores (2019).

As imagens contextualizadas com os estudados em sala possibilitam uma melhor
assimilação dos conteúdos no processo de ensino. Vale ressaltar que o timelapse não se
limita apenas em demostrar imagens do desmatamento, podendo ser utilizado no ensino
(discussão) de vários panoramas, entre elas: expansão urbana, desastres naturais,
monitoramento de construções e obras dentre outras análises, sendo o docente
responsável pela implantação a partir dos conteúdos e necessidades de aprendizagem
dos discentes. Petsch, Velho e Rosa (2019) apontam que, o ensino das mudanças
climáticas atreladas a criosfera podem ser destrinchadas de forma sistemática a partir da
utilização dos recursos tecnológicos, propondo um plano de aula baseado na ferramenta
Google Earth Engine.
De acordo com Brasil (2006), o ensino de Geografia deve atuar na construção do
conhecimento sobre a complexidade da realidade em múltiplas escalas: temporal e
381

espacial, compreendendo a dinamicidade das relações dentro do arcabouço da
historicidade do espaço e suas transformações. Diante disso, a plataforma do Google
Earth Engine e seu atributo timelapse compõe um instrumento de importante valor nas
relações de ensino-aprendizagem.

CONCLUSÃO
O uso de tecnologias no ensino de Geografia contribui para o processo de ensinoaprendizagem aplicando-se de forma sistemática no contexto particular de cada
ambiente escolar. A plataforma do Google Earth Engine apresenta-se como instrumento
de grande valia para a compreensão do espaço geográfico, por possuir, em sua
ferramenta timelapse, a capacidade de observação da evolução temporal da morfologia
da paisagem. Trabalhos publicados em consonância com a reflexão aqui apresentada
indicam sucesso na aplicação dentro das atividade de ensino de conteúdos geográficos,
sendo possível tornar a aula mais atrativa para o discente. Adicionalmente, gratuidade,
tanto do recurso (software) quanto das imagens, torna a atividade mais acessível no
contexto escolar.
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1. Introdução
O presente trabalho busca apresentar a literatura africana no período pós-independência
através da perspectiva do escritor moçambicano Mia Couto, uma obra do autor foi analisada,
onde foi observado as características de sua escrita, visto que a temática abordada na obra
escolhida está intrinsecamente relacionada aos conflitos ocorridos em seu país, reflexo da era
colonial. Não sendo abordadas somente obras de Couto, mas também, de outros autores
africanos ou que criaram obras com o contexto africano, são eles: Frantz Fanon, Agustinho
Neto e Artur Carlos Mauricio Pestana (Pepetela). Este trabalho traz uma abordagem visando
um estudo da colonização/descolonização e da Revolução Moçambicana, trazendo os
principais acontecimentos que inspiraram obras dessa literatura, sobretudo a do autor Mia
Couto. A obra de Mia Couto que foi analisado é: “Terra sonâmbula”. Traremos abordagens
de Agustinho Neto apud Rita Chaves e José Luís Cabaço, para enriquecer nossa análise
teórica.
A princípio será apresentado um resumo sobre o colonialismo e o pós-colonialismo,
uma vez que fazem parte do contexto da temática abordada, pois os acontecimentos ocorridos
em tais períodos são o que servem de inspiração para as obras de Mia e dos demais autores.
Após isto, será feito um breve resumo e a retomada de conceitos e momentos da
colonização e a luta pela liberdade do país moçambicano, onde traz os efeitos causados pelos
colonizadores e a Revolução de Moçambique. Mostraremos também, que esta revolução
serviu de inspiração para a obra de Mia Couto, que ressalta crítica social e a realidade vivida
pelos moçambicanos, analisamos a obra “Terra sonâmbula”.
Por fim, será feita apresentação e explicação da Lei 10.639/03, que obriga, no Brasil,
a inclusão dos assuntos relacionados à cultura negra, bem como sua origem e o seu contexto
histórico, onde fala da escravidão, da cultura e suas lutas pela liberdade.
Visto o que foi exposto acima, o trabalho em questão busca apresentar perspectivas
pós-coloniais através de obras de renomados autores, tendo como objetivos primordiais
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apresentar, discutir e salientar a importância da leitura e conhecimento acerca destes livros
para o crescimento do leitor quanto pessoa, estudioso, e como ser humano, e se justifica pela
importância de se trabalhar esse tema para que tenhamos e despertamos nos alunos o senso
crítico acerca da época de colonialismo bem como o interesse e amor pela leitura. Além de
que a inclusão desses temas no currículo do professor para que o mesmo aborde em sala de
aula, pode ser muito positiva, visto que, muitos alunos que frequentam as redes de ensino,
são negros, além de apresentar para as crianças a cultura afro-brasileira e o quão importante
é conhecer e entender a história de diferentes povos.

2. Metodologia
Para a realização e desenvolvimento deste, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual
foi necessário ir de encontro aos livros, pesquisar, buscar compreender e ter uma visão mais
aguçada para os acontecimentos provenientes da colonização, bem como os efeitos causados
por ela nos povos colonizados, dentre estes a destruição, a miséria, a fome, as mortes,
fragmentação da cultura, separação de famílias, degradação do meio ambiente. Desse modo,
foi estudada a obra “Terra sonâmbula”, do escritor Mia Couto, a obra “Pele negra máscaras
brancas”, do escritor Frantz Fanon e a obra “Mayombe”, do escritor Pepetela, bem como
outras publicações e trabalhos que serviram de apoio para embasar esse trabalho, valendo-se
também da biografia dos referidos autores e de outros escritores negros que escrevem sobre
a literatura numa perspectiva pós colonial tais como Agustinho Neto, analisando suas obras
e sua escrita para compreender sua visão de mundo acerca da colonização e como esta refletiu
na literatura, além de documentos como a lei 10.639/03 assinada no dia 09 de janeiro de 2003
por Luiz Inácio Lula da Silva e sancionada sendo de grande importância para a cultura afrobrasileira e africana.

3. Resultados e Discussão
As abordagens feitas ao decorrer deste trabalho nos levaram a conceitos relevantes sobre a
história dos nossos antepassados. Vimos inicialmente todo o processo e conflitos no período
da colonização, é neste momento que destacamos as estratégias utilizadas pelas grandes
potências nos meios de dominação do continente africano. Logo após, destacamos as
consequências dessa dominação desrespeitosa com os países africanos, além da exploração
tanto da mão de obra escrava, quanto das riquezas existentes naquele lugar.
Essas explorações e todo sofrimento que os colonizadores causaram a população,
levou a manifestações tanto físicas quanto literárias, porém essas manifestações físicas
resultaram também em guerras. As manifestações literárias partiam de alguns africanos que
tinham a necessidade de expressar o que sentiam e também denunciar os acontecimentos
vividos, portanto, uma das maiores características dessas obras são os relatos implícitos das
experiências locais, além disso, também é visto que estas obras destacavam a busca pela
identidade do povo africano.
“A história de nossa literatura é testemunho de gerações de escritores que
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souberam, na sua época, dinamizar o processo de nossa libertação exprimindo os
anseios de nosso povo, particularmente o das suas camadas mais exploradas. A
literatura angolana escrita surge assim não como simples necessidade estética, mas
como arma de combate pela afirmação do homem angolano (NETO apud
CHAVES, 2005, p. 32).”

Para entender melhor a perspectiva colonial através das obras de Mia Couto, tratamos
do conceito colonial e pós-colonial vivido em sua terra. Moçambique foi um país também
colonizado por Portugal e sofreu muitas injustiças e explorações, além de ter que abrir mão
de sua cultura local e viver da cultura implantada por Portugal. Percebemos que o ambiente
desta região era de guerra, um ambiente sangrento que apesar de suas conquistas de
“libertação” sofre muito com as sequelas deixadas pelos colonizadores.
“Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos só as hienas se
arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas
nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que
tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul.
Aqui, o céu se tornara impossível. E os viventes se acostumaram ao chão, em
resignada aprendizagem da morte (COUTO, 1996, pág.2).”

Com isso, ainda podemos destacar a busca pela identidade do povo Moçambicano,
como bem é denunciado nas obras de Mia Couto, bem como nas abordagens de José Luís
Cabaço (2007), que traz a manifestação do povo africano, tanto nas obras literárias quanto
em questão de resistência.
“Nos territórios africanos, embora a resistência dos povos contra o colonialismo
nunca tenha cessado, ela carecia de unidade, de organização e de objetivos
estratégicos. O desequilíbrio na correlação das forças ofuscava os meios a utilizar e
inibia a adesão ativa das populações. [...] Os protestos e reinvindicações dos ativistas
e dos intelectuais africanos que clamavam contra as injustiças e por uma maior
participação nos governos dos próprios territórios tinham sido, até então, confinados
ou sufocados pelos poderes coloniais”. (CABAÇO, 2007, p.216)

Diante disto, ao analisarmos as obras do moçambicano Mia Couto, podemos perceber
esta linguagem metafórica e por outro lado denunciativa. O autor tem o aspecto marcante em
suas obras os relatos e o sentimento do sofrimento passado pela população em questão. Em
suas obras podemos perceber que está presente a transcrição da fala oral, que passa ser escrita
de forma poética; também é destacado a forma com que ele faz a mistura da linguagem
africana e portuguesa, além disso, nas obras do autor encontra-se a literatura fantástica e a
mistura do sonho com a realidade, nota-se esta pluralidade em suas obras e também, a crítica
social do que estava ocorrendo em seu país.

4. Considerações Finais
Concluímos desta perspectiva através das obras e estudos feitos sobre a época, que a literatura
africana é marcada pela denúncia, pelos relatos sofridos das guerras, das lutas pela liberdade,
do desrespeito, mas também traz valorização da cultura, do povo, das lutas diárias pela
sobrevivência. Essa literatura africana surgiu pelo fato de a África ter sido colonizada de
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forma tão cruel, tão crua e devastadora, tornando-se um país de independência tardia e difícil
de se viver, dessa forma, os escritores nativos que sofreram e vivenciaram as guerras viram
em suas mãos a oportunidade de passar tudo para o papel, e por isso hoje temos em nossas
mãos romances, contos, relatos e tantos outros escritos que tornam a literatura rica,
importante e impressionante.

5. Referências
Cabaço, J. L. de O. (2007) Moçambique: identidade, colonialismo e libertação. São Paulo:
Editora Unesp.
Couto, M. (1996) Terra sonâmbula. Moçambique: Companhia das Letras.
Neto, A. A. apud Chaves, R. (2005) Angola e Moçambique: experiência colonial e territórios
literários. Cotia: Ateie Editorial.
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1. Introdução
A matemática é considerada por muitos uma disciplina de difícil compreensão e apesar de
ser extremamente importante para a humanidade, muitos não conseguem compreender sua
aplicabilidade, além disso, a maior parte dos livros e materiais envolvendo os conteúdos
matemáticos não traz ao público uma abordagem que os estimulem na apreciação da
disciplina. Sendo assim, é necessário que se incluam novas metodologias e materiais cujo
desperte o interesse do aluno em relação ao aprendizado, proporcionando certa evolução e
desenvolvimento do raciocínio matemático.
Os usos de Quadrinhos podem auxiliar para resolução desse problema, visto que é uma
forma atrativa e de proporcionar o ensino. Como retrata Pereira (2010, p. 2):
A utilização de Quadrinhos na educação ainda é incipiente no que se refere a pesquisas
acadêmicas. Podemos encontrar alguns professores e pesquisadores que desenvolvem
trabalhos envolvendo esse tema nas áreas de Física, Ciências, Português, História e
Línguas (CÓRIO, 2006). Porém, dificilmente encontramos o uso desse recurso nas aulas
de Matemática. (TONON, 2009).

A partir dos conhecimentos obtidos e o relato de experiência vivenciado, podemos
retratar que para ensinar matemática deve-se implementar o mundo real do aluno com o
ensino. Podemos citar o exemplo de histórias em quadrinhos como gibis e mangás, que
permanecem presente em nosso contexto social e fazem sucesso com pessoas de diversas
faixas etárias em diversas partes do mundo, porém, vê-se muito pouco a utilização dessa
ferramenta no âmbito educacional principalmente na matemática onde a maioria dos
conteúdos são trabalhados apenas de forma tradicional.
O uso de histórias em quadrinhos pode auxiliar no ensino da matemática, visto que
a utilização deste recurso pode ocasionar uma aprendizagem prazerosa e divertida. O
objetivo deste trabalho é fazer uma análise livro de Guia Mangá Álgebra Linear criado por
Shin Takahashi e Iroha Inoue publicado pela editora Novatec, sendo este livro indicado
para estudantes da área de exatas de cursos superiores. Também foi analisada a importância
do uso desses recursos ao qual o professor pode aplicar em sala de aula com seus alunos,
lembrando que além de uma explicação boa, devem existir materiais adequados que possam
auxiliar o professor no desenvolvimento do aluno.
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As histórias em quadrinhos ou revistinhas fizeram sucesso no século XX, se
destacando pela a sua implementação de contar histórias através de recursos de imagens
com fala, sendo permitida a criação de personagens que desenvolve um contexto histórico.
A execução de aplicar esses métodos ao ensinar matemática, pode ser de certo modo útil e
agradável, pois a leitura irá proporcionar um enredo em que será mostrado uma situação e
haverá um desenvolvimento de uma história sobre um assunto matemático, ocasionando
uma aprendizagem lúdica.

2. Metodologia
Para a produção desse artigo foi realizada uma análise do Guia Mangá Álgebra Linear de
Shin Takahashi e Iroha Inoue como ferramenta no auxílio ao ensino da matemática.
Durante a análise, foram levados em consideração alguns critérios de avaliação como, por
exemplo, a quantidade de conteúdos referente à Álgebra Linear, ou seja, se a obra trazia
conteúdos suficientes referentes à disciplina, a forma como cada assunto foi abordado, se
era de simples sua compreensão e de que forma essa abordagem pode contribuir para que o
leitor tenha uma maior facilidade na absorção dos assuntos apresentados.

3. Resultados e Discussão
Os resultados da educação na área da matemática atualmente no Brasil claramente não são
satisfatórios, e é nítido que os docentes precisam usar novas técnicas de ensino para que
esse cenário possa se tornar melhor. Ao analisar o Guia Mangá Álgebra linear observamos
alguns aspectos que podem contribuir para que o aprendizado da matemática seja mais
prazeroso para os estudantes podendo inclusive gerar mais resultados positivos.
O mangá analisado traz uma nova perspectiva ao ensino da matemática ao abordar
em forma de quadrinhos um conteúdo considerado por grande parte dos estudantes de
exatas como abstrato, oferecendo ao leitor além dos conteúdos de matemática, a
oportunidade de desfrutar de uma leitura singular. “Na educação, as histórias em
quadrinhos podem contribuir de diversas formas, pois, além de divertir, esse gênero
literário também pode fornecer subsídios para o desenvolvimento da capacidade de análise,
interpretação e reflexão do leitor” (BORGES, 2001).
Podemos observar vários aspectos interessantes no mangá que o torna uma obra
singular. O mangá em si retrata a história do jovem estudante universitário Reiji que tem
facilidade em matemática e que para entrar no clube de caratê, o capitão do clube pede que
ele dê aulas de álgebra linear para sua irmã Yurino, já que a mesma apresenta dificuldades
com o conteúdo, esse aspecto pode fazer com que o leitor de identifique com a história já
que muitos apresentam dificuldades similares.
A partir daí Reiji começa a ensinar os conteúdos para a Yurino de uma forma
diferenciada, primeiro porque ele não inicia diretamente com o conteúdo específico de
álgebra linear, mas faz inicialmente uma revisão de outros assuntos como, por exemplo,
algumas funções matemáticas, que pode ser necessário caso o estudante não tenha uma boa
base dos assuntos mais elementares, além disso, a metodologia utilizada por Reiji não é de
forma tradicional, mas sim utilizando exemplos práticos vivenciados no cotidiano, vemos
nos capítulos 5 e 6, por exemplo, que as personagens usam a trajetória de uma bola de
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minigolfe como metáfora para ilustração de vetores.
O mangá apesar de ser em sua grande parte escrita em formas de quadrinhos traz
também algumas páginas com alguns conteúdos de uma forma mais tradicional como um
complemento a mais, sendo que o leitor pode compreender os conteúdos apenas com a
leitura do que é abordado nos quadrinhos.
Observamos também que a obra apesar de trazer diversos conteúdos como, funções,
vetores, matrizes, transformações lineares, autovalores e autovetores, não mostra todas as
formas de resolver os problemas de álgebra linear, mas escolhe a forma considerada mais
simples, ou seja, é limitada nesse aspecto tendo em vista que seu objetivo principal é
auxiliar no entendimento de pessoas que estão tendo muitas dificuldades no assunto, logo
um número elevado de informações poderia atrapalhar o entendimento do leitor.
Outro aspecto importante também é que o autor além de trazer os conteúdos de uma
forma diferente da tradicional, traz também uma excelente história que envolve luta,
superação e romance, ou seja, o leitor poderá aprender matemática ao mesmo tempo que lê
uma história, fazendo com que a leitura se torne mais prazerosa e de fácil entendimento.

4. Considerações Finais
Tendo em vista os aspectos observados, concluímos que as histórias em quadrinhos podem
ser uma importante ferramenta como auxílio na educação matemática, e que podem
contribuir de forma significativa para que estudantes melhorem seus entendimentos sobre
os assuntos da área e ao mesmo tempo possam desfrutar de uma leitura diferenciada que os
livros didáticos tradicionais não oferecem.
É importante que mais obras sejam escritas visando outros públicos e que sejam
testadas e até mesmo inseridas em outras áreas do ensino, principalmente na educação
básica onde os estudantes apresentam um baixo desempenho em matemática.

5. Referências
BORGES, L. R. Quadrinhos: Literatura gráfico-visual. In: Revista Agaquê, vol. 3, n. 2,
Núcleo de Pesquisas de Histórias em Quadrinhos da ECA - USP, ago/2001.
PEREIRA, Ana Carolina Costa. O uso de quadrinhos no ensino da matemática: Um ensaio
com os alunos de licenciatura da UECE. In: X Encontro Nacional de Educação Matemática,
2010, Salvador. Anais do X Encontro Nacional de Educação Matemática. Brasília:
Sociedade Brasileira de Educação Matematica, 2010. v. 1. p. 1-9
TAKAHASHI, Shin; INOUE, Iroha. Guia Manga Álgebra Linear. São Paulo: Novatec,
2012.
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1. Introdução
A aprendizagem da geometria plana durante o ensino fundamental possui contribuições
significativas na vida acadêmica dos estudantes. Mesmo tratando-se de duas dimensões ela
engloba conceitos e propriedades primordiais, tendo em vista que a maioria desses alunos
possui o primeiro contato geométrico, através dessa geometria, dando assim o passo inicial
para construção do pensamento geométrico. “O pensamento geométrico avançado é um
processo capaz de construir estruturas geométricas mentais a partir da imaginação, intuição
e visualização, para aquisição de conhecimentos matemáticos científicos” (LEIVAS apud
COSTA 2019, p.64). O que acarretará no desenvolvimento mental dos educandos e
consequentemente no pensamento abstrato dos mesmos.
No decorrer do ensino médio ficam explícitas as dificuldades corriqueiras dos
alunos relacionadas às outras geometrias atribuídas ao currículo, onde a maior causa dessa
deficiência se deve ao mau aprendizado da geometria plana durante o ensino fundamental.
Como corrobora Rogenski e Pedroso (2015 p.2) “[...] verifica-se a dificuldade dos alunos
do ensino médio quando se trata da geometria espacial com relação a visualizações,
conhecimentos básicos da geometria plana e nas relações existentes entre as formas [...]”.
Ao referenciar-se especificamente ao estudo da circunferência essa situação não
muda, é percebível que uma das dúvidas recorrentes entre os estudantes está relacionada à
diferenciação entre circunferência e círculo, desse modo, se dúvidas como essas não forem
sanadas antecipadamente os alunos possuirão dificuldades futuras, tendo em vista que será
um conteúdo que perseguirá esses alunos até o ensino médio, porém com outra roupagem e
de forma mais complexa. Por isso, é importante que o professor busque possibilidades de
representações desse objeto geométrico dentro e fora da matemática. Como destaca Costa
(2019, p. 68) “que os objetos geométricos não existem no mundo físico, mas sim, o que
podemos encontrar são as representações desses objetos a partir de objetos físicos”. Sendo
assim, é indesculpável o professor não buscar alternativas que relacione o cotidiano de seus
alunos com o referido conteúdo, pois ainda que não existam no mundo físico, possuem
representações em que será possível fazer comparações.
Diante do patenteado, a pesquisa tem como objetivo apresentar os elementos que compõem
uma circunferência, denotando algumas definições. Assim como, identificar características
próprias do objeto matemático em destaque, tal pesquisa trata-se do recorte realizado de um
projeto de iniciação científica ainda em andamento, com o intuito de agregar informações
para o estudo.
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2. Metodologia
A subsequente pesquisa está sendo realizada a partir de análises bibliográficas,
caracterizando-se pelo método qualitativo. Esse primeiro momento está sendo dedicado a
levantamento bibliográfico, em busca de livros e periódicos que tratem do objeto
matemático circunferência, com foco nos elementos que a compõe, assim como as
propriedades exclusivas da mesma, para que no decorrer do estudo sejam levantadas
questões relacionadas ao ensino e aprendizagem que livros didáticos de Garanhuns trazem a
cerca do conteúdo destacado, com uma análise fundamentada na Teoria Antropológica do
didático.

3. Resultados e Discussão
A circunferência pode facilmente ser comparada com o formato de objetos simples do
cotidiano, como um anel, bambolê ou até mesmo rodas de bicicletas, é possível despertar o
interesse do aluno ao fazê-lo perceber, por exemplo, a presença da mesma em símbolos e
acessórios esportivos, como os arcos das olimpíadas e as argolas usadas na ginástica
artística. Ou ainda, ao jogar uma pedrinha na água e notar que serão formadas
circunferências circunscritas. Além do mais, pode-se equipará-la aos anéis de alguns
planetas, e mesmo perceber a aproximação existente entre o formato da circunferência com
o movimento de translação feito pelo planeta Terra ou com o movimento realizado durante
a irrigação, como também peças e engrenagens que possuem formas e movimentos
semelhantes á uma circunferência, dentre outras comparações que podem surgir.
Como todo lugar geométrico, a circunferência possui propriedades e elementos
específicos que a caracteriza dos demais, fazendo com que seja facilmente identificada.
A circunferência é um lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão
localizadas a uma distância r de um ponto fixo, denominado o centro da
circunferência. A circunferência possui características não comumente
encontradas em outras figuras planas, como o fato de ser a única figura plana que
pode ser rodada em torno de um ponto sem modificar sua posição aparente. É
também a única figura simétrica em relação a um número infinito de eixos de
simetria. (Cavalcanti 2011, p.18).

Para que haja uma melhor compreensão é preciso que os discentes compreendam e
diferencie esses elementos, começando pelos mais básicos como a corda, diâmetro e raio.
Dolce e Pompeo (2013, p.144) definem os seguintes elementos como:
A corda de uma circunferência é o segmento cujas extremidades pertencem à
circunferência [...].Diâmetro de uma circunferência é uma corda que passa pelo
centro [...]. Um raio de uma circunferência é um segmento com uma extremidade
o centro e a outra num ponto da circunferência.

Dados dois pontos A e B de uma circunferência, designa-se a corda AB o segmento
de reta de extremos A e B. Dado outro segmento CD com extremidades C e D, trata-se do
diâmetro, caracterizando a maior corda de uma circunferência. E seja r o raio,
representando a metade do diâmetro descrito.
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Figura 1. Elementos: Corda, diâmetro e raio.

Dentre outros elementos que compõem uma circunferência podem-se destacar os
arcos e o ângulo central. O ângulo central de uma circunferência ainda designado por Dolce
e Pompeo (2013, p.162) “[...] é um ângulo que tem o vértice é o centro da circunferência
[...]”. E o arco de uma circunferência “é a interseção de uma dada circunferência com um
ângulo ao centro, em que os pontos de intercessão da circunferência com os lados do
ângulo designam-se por extremos do arco” (GUERREIRO, 2017, p.31).
Seja uma circunferência de centro O, onde está definido o ângulo central EÔF, em
que o arco AB, de extremidades E e F corresponde a esse ângulo central.

Figura 2. Elementos: arco e ângulo central.

Ao dividir uma circunferência de modo que ela seja particionada em dois arcos,
pode-se perceber a presença de dois tipos de arcos, o arco maior e o arco menor. O arco
menor corresponderá aos pontos interiores do ângulo central EÔF, inclusos os pontos E e F,
enquanto o arco maior será todos os pontos que estão no exterior do ângulo EÔF, como
também os próprios pontos E e F (DOLCE E POMPEO,2013). Como é mostrado na
imagem abaixo:

Figura 3. Arco maior e arco menor.

Ainda que se trate de um objeto geométrico sem muitas extravagâncias, é possível
analisar e calcular as posições relativas a retas, pontos ou entre duas circunferências,
possibilitando um aprofundamento maior do conteúdo.
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4. Conclusões
Perante os resultados encontrados até o momento, o estudo vem contribuindo como
ferramenta base para o andamento do projeto de iniciação científica, bem como, auxiliando
os envolvidos na pesquisa, oportunizando a exploração conceitual e estrutural da
circunferência e diminuindo possíveis complicações que possam surgir durante o processo
do projeto, assessorando positivamente as futuras investigações a serem feitas. Como
também, ao ser analisado essa parte conceitual, ficou notável a relevância de serem
apresentados tais elementos aos alunos do ensino fundamental por tratar-se da parte mais
elementar, pois caso não sejam repassados, problemas futuros a cerca de percepção ou
mesmo cálculos relacionados a essa entidade geométrica poderão ser evidenciados na
trajetória acadêmica dos mesmos.
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1. Introdução
Este trabalho é fruto da disciplina “Pesquisa em Educação” vivenciada no terceiro período
do curso de Pedagogia. A escolha da temática se deu a partir da compreensão da necessidade
de inovação no ambiente escolar e na própria forma de fazer educação, com o suporte de
novas metodologias, visando a preparação integral do ser humano e não apenas mão-de-obra
para o mercado de trabalho. É importante que os estudantes encontrem interesse no que
estudam, que se sintam parte da construção do conhecimento e da sua individualidade.
A educação brasileira teve alguns avanços ao longo dos anos, porém ainda há muitas
discussões acerca do ensino e da aprendizagem. O ensino precisa de inovação e a Cultura
Maker encaixa-se nessa proposta. Segundo Sérgio Freire (2017) a Cultura Maker é uma
ferramenta Pedagógica que auxilia no processo de desenvolvimento da autonomia do
estudante, tornando a pessoa capaz de construir, consertar, fabricar objetos, entre outros. A
mesma potencializa a criatividade, promove a valorização da identidade cultural e percepção
socioambiental. O conceito Maker é uma extensão técnica e tecnológica da cultura do FaçaVocê-Mesmo (do inglês: do-it-yourself, ou DIY). Inicialmente o movimento era voltado para
o mundo dos negócios, usado como forma de produzir e empreender melhor. Porém passou
a ser utilizado como ferramenta pedagógica. A proposta da Cultura Maker na educação é
favorecer uma aprendizagem pluralizada através da experimentação, ou seja, tirar o aluno da
passividade e trazê-lo para o centro do processo de aprendizagem.
O objetivo central da pesquisa realizada com professores foi investigar o que sabiam
sobre a Cultura Maker, sua opinião quanto ao uso ou não-uso dela, e introduzi-los à mesma.

2. Metodologia
Aplicamos um formulário de pesquisa quantitativa, com dezesseis professores atuantes na
área de educação, e criado na plataforma Google Forms.
O questionário foi formulado com cinco perguntas sobre Cultura Maker, que tinham
o intuito de esclarecer o quanto os entrevistados conhecem o movimento Maker, e se eles se
sentiriam seguros para aplicar tais estratégias, além de entender quais as dificuldades e quais
os benefícios da Cultura Maker na percepção deles. É importante salientar que o principal
pilar dessa cultura é a ideia de que todos nós podemos fabricar, construir, reparar e alterar

395

objetos dos mais variados tipos e funções com colaboração e transmissão de informações
entre grupos e pessoas Marini (2019).

3. Resultados e Discussão
Dezesseis pessoas responderam ao questionário elaborado.
A primeira pergunta referia-se ao gênero dos participantes resultando em maioria
feminina, algo de um determinismo biológico Vianna (2001), ainda presente em
determinadas profissões, inclusive a de pedagogo e professor. A segunda pergunta foi
elaborada com a intenção de saber o quanto, numa escala de 0 a 10, os participantes
conheciam sobre Cultura Maker. A maioria colocou seu conhecimento sobre Cultura Maker
abaixo da média (7). Cinco pessoas (31.3%) disseram não conhecer absolutamente nada
sobre o movimento, e apenas uma pessoa (6.3%) disse conhecê-lo completamente. Estes
dados refletem o fato do movimento Maker ser algo pouco conhecido pelos profissionais de
educação. Infelizmente, as técnicas e metodologias mais modernas e que requerem um
recurso que o Estado brasileiro não disponibiliza à rede pública faz deste e outros métodos
pedagógicos difíceis de utilizar. Na terceira pergunta foi explicado o conceito de cultura
Maker, e o quanto eles sentiam-se seguros para aplicar o método, numa escala de 0 a 10.
Notou-se que há uma variação nas respostas dos dezesseis entrevistados, pois apenas 31,3%
que participaram da pesquisa possui total segurança para utilizar o método da cultura Maker.
Os demais apresentam certo receio frente a este novo método, porém nenhum dos
entrevistados selecionou a nota 0. As perguntas quatro e cinco voltaram-se para as
dificuldades que os participantes pensavam que teriam ao tentar aplicar o método Maker.
De 16 respostas, 7 foram sobre a questão da dificuldade ou falta de recursos para a
confecção dos projetos. Porém, existem outras alternativas mais sustentáveis para projeto
Maker, até mesmo com objetos recicláveis. As demais respostas trouxeram problemáticas
como a falta de apoio pedagógico, a aceitação, pois se trata de um método de ensino inovador
e totalmente diferente do que é aplicado nas escolas em geral.

4. Considerações Finais
A partir da pesquisa aplicada, percebe-se a desigualdade socioeconômica como parte do
desconhecimento do que é a Cultura Maker, algo utilizado na maioria das vezes num
contexto de escola privada.
A maior dificuldade para a aplicar a metodologia Maker seria então os recursos e
materiais para aplicar os projetos desejados, haja vista a pouca ou até completa
indisponibilidade de recurso, em principal na rede pública. Da Silva (2019) em Criando
Material educacional: inovação, Arduino e Movimento Maker traz que a Cultura Maker
integrada com a educação, vem de forma a transformar os estudantes de consumidores a
construtores e multiplicadores de tecnologia. Contudo, o método Maker não está direcionado
apenas à criação de tecnologia digital, mas também na reutilização de material reutilizável e
reciclável no projetos, ou seja, é possível o cultivo de hortas, montagem de estruturas de
madeira, pinturas em muros, enfim, uma série de atividades que podem trazer benefícios à
escola e à comunidade a que pertence. Por isso a relevância desse método, que traz uma
democratização da tecnologia e informação, propiciando autonomia e liberdade de expressão
Brasileiro (2018). Para implementar o método Maker nas escolas, além do apoio por parte
do corpo escolar, também é preciso ter uma preparação dos professores, para que dominem
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o que é esta metodologia, sabendo como e quando a aplicar de forma eficaz, de acordo com
sua realidade.
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1. Introdução
O estágio, previsto pela lei 11.788, de 25 de Setembro de 2008, pode ser compreendido
como o exercício de prática supervisionada na área de trabalho da qual se pretende a
formação, sendo um momento de um cuidado com os modos de ser profissional e de
preparação para o mundo do trabalho (BRASIL, 2008). Assim, podemos compreender que
o estágio é um momento bastante significativo na formação acadêmica, visto que é a
oportunidade do graduando entrar em contato com o campo de intervenção para o qual está
se inclinando e de construir a própria práxis profissional. Nessa direção, buscaremos aqui
refletir sobre a experiência de estágio supervisionado no Serviço de Atenção Psicológica
Profª Lindair Ferreira de Araújo – SAP/UPE, local onde os autores deste trabalho
desenvolvem suas atividades de estágio.
O SAP/UPE é o serviço de atenção Psicológica da Universidade de Pernambuco –
UPE, campus Garanhuns, que busca atender as demandas das comunidades de Garanhuns e
cidades circunvizinhas, ofertando atendimento psicológico em diversas modalidades de
intervenção. Além disso, o SAP/UPE tem contribuído para a formação dos estudantes de
Psicologia, visto que oferece estágios obrigatórios e não-obrigatórios e atividades ligadas
ao tripé ensino-pesquisa e extensão. Assim, o serviço se mostra como relevante para a
comunidade e para a formação de psicólogos.
Dentre os serviços oferecidos pelo SAP/UPE, o Psicodiagnóstico
Interventivo/Colaborativo é uma das modalidades de intervenção ofertada à comunidade.
Esta é uma modalidade de prática grupal que procura acompanhar crianças e adolescentes,
buscando envolver a família como co-responsáveis na tarefa de encontrar modos de
cuidado (SIQUEIRA, 2011). Nesse sentido, iremos refletir como tem acontecido o
Psicodiagnóstico Interventivo/Colaborativo na experiência de estágio dos autores deste
trabalho, fazendo um diálogo com a ação clínica.

2. Metodologia
Tendo em vista o objetivo deste trabalho, este tem caráter qualitativo, o que implica dizer
que “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO,
1994, p. 21-22). Além de qualitativo, também é cartográfico, em conversação com a
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perspectiva da fenomenologia existencial, ao modo de Heidegger. Compreendemos que “a
cartografia clínica parte da escuta psicológica visando tanto à investigação, quanto à
intervenção: busca compreender o cenário social, criar modos de atuação possíveis e
pesquisar a própria intervenção em ação” (BRAGA; MOSQUEIRA; MORATO, 2012, p.
560). Desse modo, a ação clínica esteve acompanhada de uma atitude investigativa, sempre
buscando compreender os possíveis modos de cuidado junto aos clientes.
Neste trabalho, traremos ainda recortes dos diários de bordo dos autores referente a
experiência com o psicodiagnóstico interventivo/colaborativo. Compreendemos o diário de
bordo como “narrativas em forma de escrita, feitas por protagonista, de próprio punho,
disposto a compartilhar uma experiência” (BISELLI e BARRETO, 2013, p. 246). Visto que
esse trabalho diz de um compartilhar de experiências, entendemos significativo propor uma
conversão com as narrativas presentes nos diários dos autores.
Esses diários de bordo são construídos a cada atendimento, que acontecem às
segundas-feiras. O grupo que inspira as nossas reflexões vem sendo acompanhado desde o
primeiro semestre de 2019. Atendemos crianças e adolescentes com idades entre 09 e 12
anos. Também temos seus responsáveis como clientes, visto o caráter colaborativo dessa
modalidade de prática.

3. Discussão
Compreendemos o Psicodiagnóstico Interventivo/Colaborativo como modalidade de prática
a partir Siqueira (2011), a qual evidencia a dimensão colaborativa presente no
psicodiagnóstico interventivo. A respeito do que propõe essa prática, Siqueira (2011, p. 88)
aponta que
O psicodiagnóstico Interventivo é uma modalidade de prática psicológica que
rompe com a concepção da Psicologia Aplicada e vincula-se à compreensão de
clínica psicológica ampliada, como uma atenção psicológica. Assim, deixa de ser
uma prática investigativa, destinada à realização de um parecer diagnóstico.
Expande a intervenção clínica a uma diversidade de contextos, englobando não
apenas a realidade dos consultórios particulares, mas também a das instituições
que visam ofertar uma “assistência” psicológica à população em geral.

A autora ainda ressalta que essa modalidade não tem número de encontros
definidos, podendo haver encontros só com as crianças, outros só com os responsáveis, e
também com ambos presentes. O que define isso é o que vai se desvelando durante a
caminhada, o que vamos percebendo como importante a partir do nosso acompanhar. Essa
flexibilidade também está presente no número de encontros, que depende do caminhar do
grupo. Essas questões dizem também da existência de um contrato no grupo, acordos que
podem ir sendo conversados a partir dos encontros. Como afirma Santos (2005), o contrato
diz de algo acontecimental, que parte do próprio movimento do grupo.
Nessa direção, essa é uma modalidade de atenção grupal que se distancia do
pensamento que busca classificar/diagnosticar, e compreende que a partir da conversação é
possível que aconteça o que Gadamer (1999) chama de fusão de horizontes. Nem sempre a
fusão de horizontes vai acontecer, mas a partir dela pode-se haver a compreensão de
sentidos antes já estabelecidos, e assim inaugurar algo novo – um novo sentido.
Partindo dessa compreensão, destacamos aqui também um trecho do diário de bordo
de um dos autores do presente trabalho referente a um atendimento, narrando a experiência
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com o Psicodiagnóstico Interventivo/Colaborativo.
O interessante neste momento foi a compreensão que uma família teve da outra
onde tinha uma criança que já tinha se automutilado. Para ela, escutar o que a
outra família relatou é importante, pois a partir dali ela poderia compreender o
sofrimento daquela outra criança e assim buscar modos para o cuidado próprio
também. [...]
[...] A partir disso, vou compreendendo também o que é a modalidade de
psicodiagnóstico interventivo colaborativo. A palavra colaborativo não surge no
sentido de ajuda. O colaborativo se faz na co-elaboração. É no compartilhar de
histórias, que surge a possibilidade de apropriar-se da tarefa do existir e assim
buscar os modos de cuidar de si e do outro. (Trecho retirado do diário de bordo
de um dos autores).

A partir dessa vivência, compreendemos que essa modalidade grupal se revela como
espaço do compartilhar de histórias, onde a dimensão colaborativa está “implicada na
conversação entre psicólogo e cliente, ou entre clientes que participam do grupo de
Psicodiagnóstico”. (BARRETO E LEITE, 2017, p. 81). Nesse sentido, compreendemos que
ao testemunhar o outro é possível que o cliente seja interpelado pela experiência ali narrada
e assim refletir sobre o próprio existir. Compreendemos, também, que todos são
coparticipantes nesse processo: crianças, seus responsáveis e profissionais. O que traz à
tona o caráter colaborativo dessa modalidade. Modalidade essa que não visa chegar a um
diagnóstico “fechado” a respeito da criança, e sim acompanhá-la no seu caminhar. Sem se
deter a diagnosticar alguém, usando técnicas e encaixando em teorias/patologias. É
interessante que o olhar do profissional esteja voltado para a caminhada, não só para o
resultado dela, como preconiza a técnica moderna, nem se restringir para o que a família
traz como queixa. Acreditamos que nos voltarmos apenas para isso pode limitar nossa
prática, nos impedindo de olhar para o outro, tendo teorias e técnicas entre nós e os clientes,
interferindo na possibilidade do encontro terapêutico (encontro de cuidado).
Diante disso, compreendemos o psicodiagnóstico interventivo/colaborativo como a
possibilidade de cuidar, junto às crianças e aos demais coparticipantes do grupo, das
questões que emergem. É necessário estar aberto para aquilo que se desvela no grupo, tanto
referente à narrativa da criança, quanto a dos familiares/responsáveis, e assumir uma atitude
de coparticipante também, o que nos chama a sair do lugar de detentores do saber. Essa
abertura também se faz necessária em relação aos clientes, pensando na importância de
haver uma conversação entre os participantes do grupo, “é imprescindível que ambas as
partes (psicólogo e clientes - pais/responsáveis e crianças) estejam disponíveis para acolher
o outro em sua alteridade e singularidade, possibilitando transformar o encontro numa
experiência significativa para todos que dele participem” (SIQUEIRA, 2011, p.89).
A partir do que já foi discutido aqui, compreendemos que o Psicodiagnóstico
Interventivo/Colaborativo tem apontado que o trabalho de grupo é possível num serviço
escola, como o SAP/UPE, bem como um caminho para se refletir sobre a ação clínica do
psicólogo.

4. Considerações Finais
O estágio no SAP/UPE tem nos provocado a conhecer e construir nosso modo de ser
psicólogos, nos ensinando sobre nossa própria práxis, nos provocando a olhar para nós
mesmos enquanto profissionais, bem como para nossos modos de estar com os outros nos
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encontros. Encontros esses que geralmente desvelam inesperados, nos colocando em
lugares que não havíamos experimentado durante a formação. Foi muito desafiador e por
vezes desalojador estar na modalidade de Psicodiagnóstico Interventivo/Colaborativo, que
rompe com o que é esperado enquanto modo de atenção psicológica, dentro do modelo de
clínica cristalizado, por se tratar de um trabalho de grupo e pela sua dimensão colaborativa,
incluindo a família da criança de maneira bem presente, inclusive os compreendendo
enquanto clientes também.
A modalidade sobre a qual discorremos aqui pretende olhar para a família da
criança, compreendendo que há um contexto em que essa criança vive que não pode ser
ignorado. Entendemos que, enquanto profissionais de grupo, precisamos acompanhar e
cuidar da caminhada dessa família nos atendimentos, não visando um diagnóstico ou
resultado a partir da queixa inicial trazida pelos responsáveis, mas olhando para além disso,
para os movimentos dos clientes nesse processo, convidando-os a corresponsabilidade na
descoberta/construção de possíveis encaminhamentos. Aqui reside a presença colaborativa
desta modalidade de atenção psicológica.
O Psicodiagnóstico Interventivo/Colaborativo nos fez ver o quão potente pode ser o
trabalho de grupo e compreender quantas particularidades ele revela, como o seu caráter
imprevisível e a demora e incerteza na formação do grupo, por tantas vezes provocadoras
de frustrações. Essas questões nos tiram da zona de conforto e nos defrontam com situações
presentes no universo profissional da Psicologia.
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1. Introdução
Os recursos tecnológicos aplicados na educação têm como aspecto auxiliar na
construção de uma metodologia de ensino influenciando de forma significativa o
aprendizado dos alunos em relação aos conteúdos. A Khan Academy é um ambiente
atrativo aos olhos dos estudantes pelo seu aspecto inovador de trazer o modo dinâmico
de aprender o conteúdo. Também pode acarretar em uma forma de ensino mais eficaz e
produtivo, visto que a plataforma possui uma ótima estrutura conteudista, sendo capaz
de ensinar o estudante de nível fundamental ao nível superior embasando o ensino da
matemática. Segundo Menegais, Fagundes e Sauer (2015, p.2) “... é necessário repensar
a forma tradicional de ensinar em sala de aula, na qual a memorização e a repetição são
consideradas como única forma de aprender.” Tem-se diante do exposto uma razão pela
qual as aulas de matemática são cansativas, considerada uma disciplina difícil de
aprender, entretanto, a plataforma vem no intuito de trazer a matemática através de
vídeos aulas explicativas com dicas e atividades que auxiliam na compreensão de
diversos assuntos.
O objetivo desta pesquisa é proporcionar, através de um relato de experiências, o
quanto a Khan Academy é produtiva para o ensino de conteúdos matemáticos, tanto
para os alunos, quanto para professores. Assim como, analisar a ferramenta de modo
que educadores tenham mais uma nova opção metodológica de ensino nas aulas de
matemática, visto que é de fundamental importância as aplicações de tecnologias
digitais no ensino, devido à própria está inclusa no nosso dia a dia escolar, sendo nítido
analisarmos a importância da prática do ensino através de plataformas online.

2. Metodologia
A pesquisa realizada foi um relato de experiência da plataforma Khan Academy, sendo
analisados seus recursos e materiais ao qual tem a disponibilidade de oferecer a
professores e alunos um novo método de ensino-aprendizagem. Também houve a
utilização de funções que a plataforma oferece, como seus conteúdos, exercícios e
vídeosque os usuários têm à disposição, além de imagens de auxílio extraída da
plataforma. Pode ser baixada na Play Store gratuitamente ou acessada em um
navegador, no acesso a plataforma pode-se optar por entrar como professor, aluno ou
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pais para acompanhar as pesquisas dos conteúdos feitos ou tarefas concluídas pelos
filhos. Uma ferramenta prática e ágil.

3. Resultados e Discussão
3.1. Sobre o Khan Academy
A plataforma Khan Academy foi criada por Salman Khan em 2006 com o objetivo de
trazer uma nova forma de ensino e aprendizagem em um ambiente virtual adaptando-se
a nova era digital. Salman Khan tinha como objetivo oferecer de forma gratuita uma
educação de qualidade acessível para todos em qualquer local do planeta.Para ter acesso
aos assuntos da plataforma é preciso ter um cadastro no próprio site.
Nos vídeos sobre Integração por Substituição, conteúdo de Cálculo Diferencial e
Integral, analisamos o assunto e o método das aulas e houve uma compreensão do que
estava sendo ministrado, pois o orientador nos convence que o assunto pode ser
entendido com facilidade, vídeos curtos contendo resoluções de questões, em seguida
nos forneceram um artigo didático que auxiliou ainda mais na compreensão quando
mostraram os erros comuns ao substituir uma função de modo equivocado, com isso
tivemos um bom aproveitamento .
3.2. Ensino da matemática
A matemática é considerada por muitos uma disciplina difícil de aprender devido à
algumas variáveis e uma delas se dá pela não utilização de novas metodologias tornando
as aulas monótonas, logo, faz-se necessário que o docente utilize meios para que essa
barreira seja quebrada interrompendo assim esse ciclo falso, sendo necessário que o
professor busque, traga e utilizem ferramentas que contribua para o avanço no processo
de ensino da disciplina estimulando-os nessa perspectiva.
Segundo Silva (2019, p.305) “Os jovens alunos precisam ser motivados à
aprendizagem para que possam desmistificar preconceitos de que a
matemática é difícil. Aulas expositivas, fazer cópias, decorar, fazer provas;
essa tem sido a realidade dos alunos em nossa escola, o que resulta em alunos
desmotivados, desinteressados além de contribuir para elevados índices de
reprovação.”

A plataforma Khan Academy quando criada tem por objetivo levar uma
educação gratuita e universal para todos; também tem uma característica inovadora
quanto ao ensino da disciplina, possibilitando que alunos estudem de forma
independentes ou acompanhados por um professor orientador das turmas. O programa
apresenta um aspecto inovador no sentido de aliar a matemática e tecnologia, capaz de
gerar um ambiente propício ao entendimento do aluno na área da ciência
matemática,através de vídeos explicativos, atividades com recursos animados e dicas; se
tornando um ambiente atrativo e diferenciado no quesito aprender matemática de uma
forma inovadora, adaptando-se a matemática e as tecnologias atuais.
3.3. Cadastro
Tanto para alunos, quanto para professores é necessário um cadastro que pode ser feito
tanto com sua conta do Google quanto do Facebook, feito isso, diretamente irá ser
encaminhado a página inicial. Aos professores, faz necessário escolher os cursos que
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eles irão orientar em suas turmas que serão criadas em seguida, denomine a turma como
por exemplo “7º ano B-Manhã” em seguida origina-se um código da classe no qual a
partir desse código o aluno pode ter acesso a turma, que além disso o estudante também
pode participar via link ou até mesmo pelo cadastro do próprio professor matriculando-o
na classe. Na Figura 1, mostra o painel do professor e nele consta todas as suas turmas,
os alunos cadastrados e os recursos ao lado que servem para aprimorar o conhecimento
sobre a plataforma e como usá-la no ambiente escolar. O professor pode adicionar mais
classes clicando na parte superior a direita, adicione o nome a turma e espere gerar o
código de acesso.

Figura 1

Diversos cursos estão à serviço, desde a matemática básica até a avançada como
por exemplo: fundamentos da matemática, pré-álgebra, álgebra 1 e 2, geometria básica e
de ensino médio, pré-cálculo, cálculo diferencial e integral, álgebra linear, matemática
por ano de ensino, ciência, história da arte, física, química, biologia, formação inicial
entre outros inúmeros cursos. O docente pode recomendar vídeos, artigos e até mesmo
questionários oferecidos pela plataforma e opção para dicas que auxiliará no processo
de resolução das questões. Tendo os alunos já cadastrados na turma e atividades
concluídas por eles,a própria plataforma lhe mostrará relatórios sobre as atividades que
alunos estão praticando,sendo possível analisar onde eles estão com dificuldades na
disciplina. Daí, cabe o professor/orientador tentar ajudá-los a partir dessas lacunas no
aprendizado. Na Figura 2, temos a aba “cursos” aberta que mostra os cursos escolhido
pelo aluno, clicando em “iniciar”, o aluno será direcionado ao início do curso onde terá
acesso a todos os vídeos, artigos, dicas e atividades do curso. Nesta mesma página
consta a classe que o aluno se matriculou, clicando em “recomendações”. O aluno pode
observar o que o professor está indicando para ele ou para turma cadastrada.

Figura 2

Os vídeos constam de um bom conteúdo educativo, atividades que aumentam o
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nível de dificuldade gradativamente, artigos que auxiliam na resolução de problemas
assim como as dicas caso o aluno não consiga responder uma questão. A plataforma
utiliza dos acertos de cada exercício como forma de estimular o aluno a tentar resolver
mais questões e aumentar o quadro de medalhas, isso é notado pelo seu aspecto de
trazer um ambiente divertido e estimulante ao aluno. Além do mais, algo bastante
diferencial é a escolha do usuário em relação ao horário de estudo, ficando a escolha do
mesmo escolher o melhor e mais acessível horário para estudar.

4. Considerações Finais
Com base no trabalho apresentado, remetendo a importância dos recursos tecnológicos
voltados à educação, foi possível observar que a plataforma é uma boa aliada as aulas de
matemática. Portanto, existe a necessidade da utilização de novas metodologias de
ensino durante as aulas de matemática para quebrar alguns paradigmas de que as aulas
são monótonas e difíceis de aprender. A plataforma Khan Academy pode ser usada para
atrair os olhares dos alunos a buscarem o conhecimento de uma forma independente e
estimuladora.

5. Referências Bibliográficas
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1. Introdução
Com as novas atualizações referentes a educação básica, com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), se faz necessária formações, que apresentem aos mais interessados, os
professores, pois estes farão o trabalho em sala com seus alunos, como atuar diante das
novidades de currículos e forma direta na preparação de aulas compreendendo como
interpretar as entrelinhas da base e como aplicar na prática em sala de aula. Foi necessário
unificar para crescer assim é a BNCC “é a base para a renovação e o aprimoramento da
educação básica como um todo” (BRASIL, 2015, p. 1). Cada região fica livre para criar seu
currículo de acordo com sua realidade, mas tendo a base para o desenvolvimento.
Quando os professores se depararam com a novidade foi um susto tremendo, por esses
não terem o conceito e conhecimento específico do que se tratava. À medida que foi sendo
disseminado foi ficando mais claro, porém muitas dúvidas e um medo permeavam a classe.
Apenas com muita informação, debate e análise do material propriamente dito é que será
possível o melhor entendimento do que verdadeiramente é. “Saber que ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção.” (FREIRE, 1996, p. 21). Desta forma as formações elevam o conhecimento para
uma melhor prática, quando existe essa ampliação, a visão se torna muito mais abrangente
para novas possibilidades. A consciência profissional de que nunca se está pronto é
primordial na busca da inovação. É preciso ter o conhecimento palpável do novo para que os
erros sejam os menores possíveis.
O que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo
que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Seu principal objetivo é ser a
balizadora da qualidade da educação no País por meio do estabelecimento de um patamar
de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito!(BRASIL,2015)
Sabendo do que trata o documento e seu objetivo o docente tem aporte para que possa
desenvolver as atividades, porém nem todos estão abertos ao novo, sendo esse um ponto
negativo e para modificar essa realidade as formações continuadas são fundamentais para
essa mudança. Se existe essa preocupação as portas se abrem para que o novo aconteça.
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A Base deverá nortear a formulação dos currículos dos sistemas e das redes
escolares de todo o Brasil, indicando as competências e habilidades que se espera que todos
os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade.
O documento está estruturado em: 1)Textos introdutórios (geral, por etapa e por
área); 2) Competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo de todas as etapas
da Educação Básica; 3) Competências específicas de cada área do conhecimento e dos
componentes curriculares; 4) Direitos de Aprendizagem ou Habilidades relativas a diversos
objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos e processos) que os alunos devem
desenvolver em cada etapa da Educação Básica — da Educação Infantil ao Ensino Médio.
(BRASIL, 2015)
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de
(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a
pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1992). Diante do exposto o que
se pretende é apresentar a importância da formação continuada dentro com contexto
profissional atual.

2. Metodologia
Pesquisa informal realizada com professores de uma escola pública municipal como base
para sabermos os conhecimentos prévios da temática para posteriores atividades. Alguns
resultados da pesquisa seguem na próxima seção.
O estudo mais objetivo do documento da BNCC, para ser apresentando com formação
continuada, através das etapas a qual o documento é composto e seus níveis, a escola aqui
investigada é do ensino fundamental. Onde esses docentes terão o contato direto com o
documento e poderão se inteirar do que ele representa e da relevância de sua importância.

3. Resultados e Discussão
A pesquisa realizada através de questionário mostrou o desejo dos discentes quanto a
importância e compreensão que se tem sobre o documento.
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Figura 1

Figura 2

Figuras 1 e 2 (como já indicam nas próprias perguntas), podemos constatar os dados com os
professores pesquisados. O questionário foi realizado através do google drive com 10
perguntas.

Podemos ver na figura 3 como está estruturado o documento da BNCC, para melhor
compreensão de como realizar o estudo.
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Figura 3: Esta figura apresenta as etapas e áreas do conhecimento da educação
básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, imagem retirada do
site < http://basenacionalcomum. mec.gov.br>

4. Conclusões
Diante do exposto o professor tem uma profissão/missão a qual se faz necessário muitos
estudos e dedicação, porém infelizmente ainda nos deparamos com colegas que não
apresentam interesse e parecem ter parado no tempo. A esperança renasce quando tantos
outros procuram estudar, buscar e principalmente querer a mudança educacional que
sonhamos. Quando partimos para participar de eventos ou realizar pesquisas estamos sendo
a mudança que queremos e o poder público, principalmente, precisa dar o suporte necessário
para que a classe se atualize e possa realizar em seu dia a dia uma nova prática educacional.
Esse estudo é apenas o início de muitas etapas a serem alcançadas.
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1. Introdução
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver habilidades de escrita em uma turma
de 6°ano do ensino fundamental II do Município de São João-PE, de início partimos do
pressuposto de que os alunos apresentavam dificuldades na hora da escrita de produções
textuais, para isso tomemos como base de análise a produção do gênero textual carta
pessoal que foi solicitada aos alunos, para isso analisamos 18 produções, após a análise
percebemos a constante presença de desvios ortográficos apresentados na escrita dos
discentes, o que resultou em nossa escolha do desenvolvimento de jogos pedagógicos que
viessem a aprimorar a escrita dos estudantes. Na confecção dos jogos levamos em
consideraçãojogos que estivessem voltados principalmente à escrita de palavras compostas
por N e M, além de estarem voltados também à escrita de textos coerentes e coesos.
As aulas foram divididas entre: analisar o perfil da turma com uma produção
diagnóstica, momentos de diálogos a cerca dos assuntos tratadosnos jogos, aplicação dos
jogos e aplicação da atividade para análise dos resultados.Após a conclusão de nosso
cronograma foi possível notar a importância de aulas e momentos lúdicos no
desenvolvimento do aprendizado dos estudantes, mostrando para os alunos que dá para
aprender língua portuguesa e se divertir ao mesmo tempo, bem como podemos perceber a
importância de práticas inovadoras de ensino. Para a realização deste trabalho nos
embasamos em autores como: Marcuschi (2008) e (2010), a qual traz reflexões sobre
coerência, coesão textual e escrita; Koche e Marinello (2015), que tratam de gênero textual;
Antunes (2003), que traz aspectos sobre a escrita, principalmente no que se refere ao
processo de escrita até o momento de reescrita; e Kishimoto (2011) e Lopes (2001), que
trazem abordagens a respeito dos jogos pedagógicos.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento deste trabalho organizamos nosso cronograma em três momentos,
sendo eles: O momento anterior às oficinas de jogos, o momento a qual as oficinas
ocorreram e o momento posterior àsoficinas.
Durante as aulas foram aplicados quatro jogos, antes de cada jogo havia um diálogo
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entre as pibidianas e os discentes, a qual era esclarecida as dúvidas existentes a cerca do
tema, bem como havia a exposição do assunto que seria trabalhado em cada jogo. Desse
modo, para que o projeto fosse realizado fizemos uso de 10 aulas sendo elas divididas em:
duas aulas foram utilizadas para o momento anterior aos jogos, a qual foi possível a análise
e observação das produções textuais bem como o conhecimento do perfil da turma,cinco
aulas serviram para a aplicação da oficina dos jogos que serão apresentados no próximo
tópico, uma aula serviu para reflexão das aulas vivenciadas além da reescrita das produções
por parte dos alunos e duas aulas foram destinadas para a exposição dos jogos pedagógicos
para todos os alunos e funcionários da escola por meio de uma espécie de feira dos jogos, a
qual os alunos puderam comentar o que haviam aprendido bem como puderam ensinar ao
público como se jogavam os jogos. Durante as aulas fizemos uso do quadro, panfletos com
resumos dos assuntos que serviram para revisão posteriormente e dos jogos propriamente
ditos.
2.1 Apresentação dos jogos pedagógicos
Nesse tópico trataremos dos jogos aplicados em sala de aula, com o intuito de aprimorar
nos alunos as dificuldades notadas após a análise das produções textuais, que foram
principalmente dificuldades na construção de textos coerentes e coesos e dificuldades na
escrita de palavras compostas por N ou M.
O primeiro jogo desenvolvido foi um quebra cabeça que tinha como
objetivotrabalhar habilidades de coesão e coerência dentro de textos, a qual os alunos
tinham em mãos trechos de textos recordados e tinham que unir as peças montando textos
coerentes e coesos, respeitando tanto os elementos de ligação, quanto as pontuações.
O segundo jogo desenvolvido foi uma espécie de dama adaptada para trabalhar com
coerência e coesão dentro de frases, a qual os alunos tinham que montar frases coerentes e
coesas unindo palavras que haviam em cada peça da dama, a medida que iam capturando as
peças iam montando as frases.
O terceiro jogo desenvolvido foi um dominó adaptado para trabalhar a escrita de
palavras compostas por N ou M, a qual os alunos tinham que completar a palavra com
lacuna com a letra que a completasse corretamente.
O quarto e último jogo foi uma espécie de ditado, a qual um aluno retirava uma
carta contendo uma palavra e os demais tinham que montar a palavra corretamente por
meio de um alfabeto de carta que tinha cada grupo.
Vale destacar que todos os estudantes participaram e interagiram durante a
aplicação das oficinas.

3. Resultados e discussões do trabalho
Após nossas análises percebemos que grande parte dos alunos apresentavam desvios de
coesão e coerência textual e troca e supressão do M e N na escrita, depois da intervenção
percebemos uma diminuição na porcentagem dos desvios ocorridos na escrita dos
discentes.
Diante disso, partimos da ideia de que a escrita exige do aluno diversos processos
que podem ser processos cognitivos, uma vez que antes do aluno escrever é preciso que ele
pense, até o ato do aluno passar por o processo da produção do texto e o momento da
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reescritapois assim como afirma Antunes (2003, p. 54) “A escrita compreende etapas
distintas e integradas de realização (planejamento, operação e revisão), as quais, por sua
vez, implicam da parte de quem escreve uma série de decisões”. É foi pensando nesses
várias etapas e nas dificuldades de escritas dos discentes, principalmente ao que se refere à
erros ortográficos que pensamos na intervenção por meio de jogos, pois além da
intervenção pretendíamos proporcionar aos estudantes momentos de prazer, diversão e
aprendizado.
A tabela a seguir segue com os dados coletados nas produções textuais, a qual trata
de forma simplificada o número de ocorrência dos fenômenos tanto na primeira produção
quanto na segunda.
Tabela 1. Dadosobservadosnas produções textuais

Fenômenos encontrados

Ocorrências na primeira
atividade

Ocorrências na segunda
atividade

Número de palavras
compostas por N ou M

188

327

Supressão de M

16

9

Supressão de N

5

4

Troca de N por M

3

2

Troca de M por N

10

18

Porcentagem das
ocorrências no total de
palavras

64%

10,1%

Após observarmos a tabela anterior, podemos perceber a diminuição dos desvios
encontrados na construção de palavras escritas com N ou M, desse modo podemos notar
que na segunda atividade o número de ocorrências de palavras compostas por N e M foi
maior que o ocorrido na primeira atividade, no entanto a ocorrência de palavras com algum
desvio foi inferior em relação à primeira produção.
Na primeira produção tivemos 160 escritas com M ou N, a qual observamos 12
ocorrências de supressão de M, 6 ocorrências de supressão de N, 6 trocas de N por M e 10
trocas de M por N, já na segunda produção observamos 1ocorrência de supressão de M, 1
ocorrência de supressão de N, 9 trocas de N por M e 1troca de M por N.
Desse modo, percebemos a diminuição do número de desvios ortográficos
encontrados na escrita dos estudantes, considerando os resultados positivos em relação à
nossa perspectiva inicial que era o desenvolvimento de habilidades de escrita em uma
turma de 6° ano do ensino fundamental II, habilidades essas que estavam voltadas ao uso
adequado do N e M.

4. Considerações finais
Diante do que foi mencionado, consideramos o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à docência (PIBID) de grande importância para a formação dos futuros
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profissionais da área de educação, uma vez que os coloca diante da realidade das salas de
aulas e os possibilitam moldar suas práticas de ensino para atender as necessidades reais
dos alunos.
Além disso, foi possível notar não apenas a relevância do uso de jogos pedagógicos
no ensino de língua portuguesa, mas também a importância de práticas inovadoras de
ensino que possibilitem o desenvolvimento do aprendizado dos alunos. Dessa forma,
consideramos os jogos pedagógicos de grande importância no processo de ensino
aprendizagem, uma vez que os jogos proporcionam nos alunos o desenvolvimento tanto
cognitivo quanto de interação social, haja vista que os jogos exigem dos alunos raciocínio
no ato de jogar e interação com os colegas no momento de realização das oficinas dos
jogos, podemos notar ainda que é de suma importância por parte do professor buscar
formas das mais diversificadas as quais possam atender as dificuldades dos alunos. Deste
modo, jogos pedagógicos são importantes ferramentas no processo de ensino aprendizado.
Para o desenvolvimento desse projeto tivemos como financiamento e Órgão de
fomento a CAPES.
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1. Introdução
O presente trabalho surgiu das discussões realizadas na disciplina “Pesquisa em
Educação” no Curso de Pedagogia. Instigados a pensar sobre a Educação no futuro e
Inovação, a escolha da temática surgiu a partir de reflexões sobre como a tecnologia se
insere no processo de aprendizagem.
A inserção da tecnologia da informação no âmbito escolar abre um leque de
possibilidades para que o aluno trilhe, com autonomia, metas cada vez mais adaptadas às
suas necessidades. Assim como o Ensino Haíbrido, caracteriza-se como uma das
principais tendências do ensino personalizado. Este está atrelado à maneira de
protagonizar o educando mediante seu aprendizado, dando suporte para que suas
habilidades sejam desenvolvidas.
Como objetivo, este trabalho busca analisar se os docentes fazem o uso da
personalização no processo de ensino-aprendizagem considerando o papel da tecnologia
no processo de aprendizagem, sem desconsiderar o papel do professor como mediador.
Buscou-se investigar através de uma pesquisa quantitativa com educadores, o quanto eles
conhecem e aplicam na sua prática, as características presentes no Ensino Híbrido.

2. Metodologia
Como procedimento para desenvolvimento deste , foi realizada uma pesquisa de natureza
quantitativa e descritiva para coleta de dados, através de questionário on-line destinado
a professores de diversas etapas do ensino. Foram elaboradas perguntas iniciais aos
entrevistados, para melhor compreensão da amostra, tais como: sexo, a rede de ensino
que atua, a etapa que trabalha e a quanto tempo leciona.
A coleta de dados foi feita com docentes do PARFOR (Programa Nacional de
Formação de Professores), onde os temas abordados referiam-se ao conhecimento que os
educadores possuíam sobre Ensino Híbrido, a segurança para falar sobre o assunto e à
suas práticas pedagógicas em sala de aula. Participaram da pesquisa professores da rede
pública e privada. As perguntas envolviam questões relacionadas ao cotidiano em sala
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dos entrevistados, bem como suas percepções sobre ensino tradicional, o uso da
tecnologia e o acompanhamento individual de cada aluno.
Os participantes responderam às perguntas tendo como referência uma escala de
zero a dez, em que zero significava “nada” e dez “muito”. Para análise descritiva simples,
as respostas assinaladas de 0 à 3 foram agrupadas e consideradas como um resultado
baixo, 4 à 7 mediano e 8 à 10 um resultado apontado como alto.

3. Resultados e Discussão
De acordo com os resultados analisados, maior parcela dos docentes respondeu entre 4 e
7 para o uso que fazem da aula tradicional, considerando-se assim, que a aula tradicional
tem uma freqüência média na prática dos entrevistados. Compreende-se diante deste
resultado que o uso de atividades tradicionais como aulas expositivas ainda alcança um
número representativo na prática atual, apesar da grande representação advinda da escola
nova e do professor como mediador, ver-se vestígios de uma transição parcial.
Os docentes entrevistados declararam ainda, que consideram de nível mediano o
uso que fazem da tecnologia em sua aula, atingindo um percentual de 52% para respostas
entre 4 e 7. Diante dos resultados obtidos pode-se aferir que a tecnologia também está
sendo introduzida nas salas de aula. " ...cada aluno tem necessidades e dificuldades
diferentes e, por isso, o uso da tecnologia integrando conteúdos pode apoiar os professores
no desenvolvimento e planejamento de aulas." ( BLACKBOARD,2017).
O educador procura através de recursos tecnológicos introduzir mais praticidade
e avanços por meio do conhecimento acelerado que a tecnologia produz. " Qualquer
disciplina, matéria ou conteúdo pode ter atividades preparadas, constituídas e realizadas
com recursos tecnológicos." (BLACKBOARD, 2017)
Diante da resposta para o questionamento sobre o acompanhamento individual
que dão para seus alunos, o resultado obtido foi considerado como médio, atingindo 48%
a escala entre as opções 4 e 7. Para este resultado, considera-se que o educador procura
no seu exercício docente, acompanhar o desenvolvimento de cada estudante mediante as
dificuldades que ele apresenta, conseguindo identificar quais as melhores ferramentas
para que os alunos obtenha o resultado esperado, fundamentando que cada educando
possui níveis e mecanismos distintos de aprendizagem. Para este tipo de prática encaixase também a personalização do ensino, que diante das respostas dadas ao questionário,
apresentou os números de 48% que consideram médio a realização desse exercício. Os
índices elevados também atingiram a escala entre os números 8 e 10, somando 45%, o
que fez com que boa parte dos entrevistados também considerassem que personalizam o
ensino dos seus discentes numa alta frequência.
Em contrapartida aos resultados tidos como médios, para o entendimento e
segurança que possuem para falar sobre Ensino Híbrido, os educadores responderam entre
uma escala de 0 a 3, o que os caracteriza como resultado baixo. Ao analisar estes
resultados, percebemos que o termo Ensino Híbrido ainda é muito desconhecido, que o
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uso da tecnologia ou o acompanhamento individual ao aluno e a personalização do ensino
que os professores declaram utilizar na sua didática não os fazem relacionar com este
novo currículo que o Ensino Hibrido traz. Por intermédio da análise de dados, pode-se
aferir que grande parte dos educadores não teve contato com o termo Ensino Híbrido,
apesar de grande período em sala de aula, não conseguem afirmar em que esse ensino
consiste, e que a presença da tecnologia na prática destes professores não faz com que
deixem de considerar sua aula tradicional. Vale destacar também a dificuldade que muitos
professores têm para realizar cursos e especializações, com isso, será mais difícil para
eles conhecerem as inovações presentes no campo de ensino.

4. Considerações Finais
Diante de todo conteúdo apresentado ficou clara a importância da personalização do
ensino, o quanto ela pode agregar não só ao professor, como também ao aluno, que
receberá grande auxílio por meio dessa prática.
O papel do docente para o processo de personalização é fundamental, ele irá
colocar o seu conhecimento em prática ao mesmo tempo em que buscará outras formas
de informação para repassar aos seus alunos, de modo a ajudá-los a construir seu próprio
conhecimento, dispondo como uma alternativa para isso o uso dos materiais tecnológicos,
que estão dispostos de variadas formas, uma delas como foi apresentada é o Ensino
Híbrido, essa prática mesclará as aulas tradicionais com a tecnologia, uma alternativa
bastante viável para os educadores, que poderão personalizar e utilizar a tecnologia como
forma de facilitar esse processo.
Fez-se importante também que mediante a construção deste trabalho, os
professores consigam identificar que podem personalizar o ensino do seu aluno sem a
utilização da tecnologia, considerada ferramenta bem frequente no exercício da prática
dos professores entrevistados. Apesar do Ensino Híbrido está em grande parcela
relacionado ao uso de recursos tecnológicos como cursos online, este ensino disponibiliza
ainda intervenções que auxiliam o estudante que não possui acesso facilitado à tecnologia
a aprender de modo mais particular, ressaltando suas especificidades.
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1. Introdução
Ao considerarmos os níveis hierárquicos de organização do sistema linguístico, o texto
encontra-se na categoria mais alta, podendo ser definido de diferentes maneiras sob
perspectivas linguísticas diversas, de maneira que Marcuschi (2008, p. 72) define que “o
texto pode ser tido como um tecido estruturado, uma entidade significativa, uma entidade
de comunicação e um artefato sócio-histórico”, caracterizando-se assim como um elemento
central que perpassa as múltiplas esferas da língua e que deve ser compreendido a partir de
seu processo de produção.
Tendo em vista que tanto a produção textual oral como a escrita se baseiam nos
critérios de textualidade, isto é, aquilo que faz um dado texto ser considerado como tal,
nota-se a relevância dos critérios de coesão e de coerência, que se configuram
comocritérios constitutivos dessa textualidade. Desse modo, ao tomar a produção textual
como um dos eixos basilares para o ensino de Língua Portuguesa, o âmbito escolar exerce
uma função primordial para viabilizar o desenvolvimento desta prática da linguagem,
partindo fundamentalmente do ato de promover a reflexão acerca dos critérios de coesão e
coerência.
Nessa perspectiva, a abordagem destes critérios deve ser um trabalho presente ao
longo de todos os anos de ensino de Língua Portuguesa, sendo desenvolvido desde os anos
iniciais, contribuindo para a prática de produção textual, a partir do contato direto com os
diferentes gêneros e tipos textuais, auxiliando o estudante na elaboração de textos nas
diversas áreas do conhecimento, uma vez que, segundo os PCNs (BRASIL, 1997, p. 47) “o
trabalho com produção de textos tem como finalidade formar escritores competentes
capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes”. Contudo, um tratamento que
contemple de maneira inadequada e ineficaz os critérios de textualidade, deixando de
priorizar elementos básicos de coesão e coerência, ocasionam problemáticas na ampliação
da prática de produção textual, dificultando o reconhecimento e aplicação destes aspectos,
de modo que tais dificuldades, se não identificadas e atendidas, tendem a ser perpassadas
no decorrer da trajetória do estudante.
Desta maneira, o presente estudo apresenta como foco de desenvolvimento a
identificação de problemáticas referentes aos critérios de textualidade de coesão e coerência
na escrita no 6º ano do Ensino Fundamental II, partindo do gênero conto maravilhoso.
Tendo como objetivo compreender o modo como os estudantes do referido ano entendem
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os critérios de textualidade de coesão e coerência, bem como desenvolver o
reconhecimento destes critérios na tessitura do texto, a partir dos elementos de construção
do gênero conto maravilhoso.

2. Metodologia
De início, foram realizadas observações durante as aulas de produção textual em uma turma
de 6º ano do Ensino Fundamental II, no ano de 2019, na Escola Municipal Abílio Alves de
Miranda, no município de Terezinha, na qual foi perceptível problemáticas ligadas aos
elementos de coesão e coerência na escrita dos estudantes. Com isso, foi desenvolvido um
levantamento bibliográfico para a definição da temática que seria abordada, mediante o
qual nos baseamos nas perspectivas delimitadas pelos PCNs (BRASIL, 1997), Gotlib
(1995), Koch e Elias (2009) e Marcuschi (2008), elaborando assim um projeto de
intervenção.
Foi realizada a coleta de dados a partir da aplicação de um questionário com
questões básicas referentes a elementos coesivos que influenciam diretamente a coerência
na construção de um texto, o qual foi respondido pelos estudantes da, de maneira que por
meio das respostas dos estudantes foi analisado o modo como os discentes reconhecem e
aplicam os critérios de coesão e coerência, identificando as situações em que estes
princípios são menos contemplados.
Com base nisto, foi desenvolvido um debate em sala de aula acerca da importância
de se aplicar os elementos coesivos para gerar coerência na construção de um texto,
focalizando especificamente os aspectos ligados às dificuldades identificadas a partir do
questionário. Além disso, foi estabelecida também uma discussão acerca do gênero conto
maravilhoso, destacando suas características principais e pontos referentes à sua tipologia
textual, trazendo exemplos de contos já conhecidos pelos estudantes.
Por fim, foi desenvolvida a uma aula diferenciada, na qual foi estabelecida a divisão
da turma em 4 grupos e a partir disso foi realizada uma gincana baseada no reconhecimento
dos critérios de coesão e coerência dentro da construção textual.

3. Resultados e discussões
O questionário foi aplicado no dia 03/06/2019. Sua aplicação durou 45 minutos, uma aula
completa. O questionário constitui-se em 6 questões, das quais 5 eram objetivas, com
alternativas de “a” a “d”, e 1 era discursiva, referentes a elementos básicos de coesão e
coerência, nas quais o estudante deveria marcar. Além disso, apenas orientamos como as
questões deveriam ser respondidas, porém deixamos que cada discente respondesse
livremente, sem interferências. Com isso, foram respondidos 33 questionários, uma vez que
haviam faltado 3 alunos no referido dia, tendo em vista que a turma do 6º ano “A” é
composta por 36 estudantes.
Mediante esta aplicação, foi perceptível que os estudantes possuem dificuldades em
reconhecer unidades referenciais de coesão em sequências muito longas e mais complexas,
bem como uma necessidade voltada para compreender sinônimos e termos que podem
substituir um ao outro na construção textual, o que evidencia o uso constante de repetições
ao longo da escrita. Nessa conformidade, tal aspecto pode ser exemplificado pela análise
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estabelecida na terceira questão, a qual tratava dos elementos coesivos de conexão para dar
sentido e interligar as ideias, trazendo a sentença a seguir: “Sou coletivo. Tenho o mundo
dentro de mim”; na qual os alunos deveriam assinalar nas alternativas o conectivo que
poderia substituir o ponto, e as alternativas disponíveis eram: (a) e, (b) afinal, (c) mas, (d)
ou; de modo que a resposta correta era a “b”, de forma que obteve-se uma porcentagem de
acertos em 36% e de erros em 64%, de modo que este índice de erros indicou que os
estudantes tiveram dificuldade para compreender o sentido da frase, considerando que
grande parte respondeu a alternativa “a”, com a conjunção “e”, dando ideia de adição de
ideias, e não de explicação como em “afinal”.
No dia 06/06/2019 realizamos o debate acerca da temática a ser
desenvolvida,durante duas aulas, com duração de 90 minutos, e foi norteado pelos
conteúdos de coesão e coerência textual, tratando ainda dos aspectos do gênero conto
maravilhoso. Cabe frisar que partimos dos objetivos de reconhecer a importância da
aplicação dos critérios de coesão e coerência para a construção textual, bem como revisar
características do gênero conto maravilhoso.À vista disso, foi perceptível inicialmente que
os estudantes não se dispuseram para participar, mas ao longo do debate estes interagiram
de forma ativa, de modo que grande parte da turma demonstrou bastante interesse pelo
conteúdo exposto, ainda que alguns estivessem dispersos.
Foi entregue a cada aluno uma ficha de exercícios com questões relacionadas aos
conteúdos explicitados, para que fossem respondidos em sala, tratando de elementos
referentes aos marcadores de sequenciação textual, processos referenciais e de conexão.
Finalizando a atividade, foi realizada a correção de forma oral e coletiva da
atividade, retomando pontos dos conteúdos explicitados, sendo perceptível que os
estudantes se mostravam bastante estimulados a participar, expondo suas perspectivas,
manifestando grande interesse. Além disso, notamos que, apesar das dúvidas, a maioria dos
estudantes acertou grande parte das questões propostas.
No dia 18/06/2019, ao chegarmos na sala nas duas primeiras aulas, antes dos
estudantes, organizamos a divisão da turma em 4 grupos, de forma que cada grupo teria 9
componentes, e demos início a montagem do mural, colando o letreiro e os balões de fala
ilustrados. Dispusemos também na mesa do professor os envelopes contendo os trechos de
cada conto. Os alunos então foram chegando e se acomodando conforme o agrupamento
estabelecido.
Inicialmente recordamos algumas discussões referentes a coesão e a coerência, de
maneira que os estudantes participaram ativamente, revisando os aspectos explicitados
anteriormente. Em seguida, foi solicitado que cada grupo designasse um componente para
se dirigir a mesa do professor e escolher um envelope e distribuímos em cada grupo uma
cartolina. Após esta escolha, foram descritas as instruções para a realização da atividade,
explicando que em cada envelope haviam trechos embaralhados de contos, os quais
deveriam ser postos em ordem, obedecendo a segmentação textual e o sentido, baseando-se
na tipologia narrativa, presente no gênero, e nessa conformidade os trechos deveriam ser
colados na cartolina.
No decorrer da realização da atividade foi possível notar que todas as equipes
estiveram bastante empenhadas, sem dispersão, realmente dispostas a participar, de maneira
que os estudantes colaboravam entre si, lendo e conferindo cada trecho, revisando cada
ponto da estória. Além disso, observou-se também uma preocupação de cada grupo em
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manter a organização do trabalho, tendo em vista que uma das equipes fez uma ilustração
acerca do conto.
Em um segundo momento, após todos os grupos terem finalizado a atividade, foi
solicitado que cada grupo designasse um representante para apresentar o conto e o cartaz
produzido para a turma, para que com isso fosse realizada a contagem dos pontos. Tal
contagem se baseava no caráter cumulativo dos pontos, visto que a cada trecho certo a
equipe cumulava 1 ponto, totalizando 6 pontos. Desse modo, quando a equipe acertasse a
ordenação de metade dos trechos, com 3 pontos, todos os componentes do grupo seriam
premiados com um bombom com um cartão de incentivo, com os dizeres “parabéns, a
equipe está no caminho certo!”, e se acertasse a ordenação de todos os trechos, ganhariam
mais um bombom, desta vez com os dizeres “parabéns, a atividade foi concluída com
sucesso!”.
Com isso, cada representante veio a frente, mostrando sua produção, e a partir disso
fazíamos a correção coletivamente da sequência textual estabelecida, de forma que foi
perceptível o esforço que todos os grupos tiveram em desenvolver de forma satisfatória a
atividade proposta. Sendo assim, 3 equipes acertaram toda a sequência das partes dos seus
respectivos contos, e 1 grupo acertou apenas a metade. Ao final das apresentações, cada
cartaz produzido foi colado no mural.

4. Considerações finais
Foi constatado que o desenvolvimento destas atividades se deu de modo proveitoso e
satisfatório, revelando a disposição e o interesse dos discentes em participar de exercícios
mais lúdicos e dinâmicos, executando estes com muito empenho, contribuindo assim para a
construção de conhecimentos. Além disso, foi notória também a importância de atividades
em equipe, uma vez que a partir da interação entre os estudantes, estes estabelecem relações
de trocas de conhecimento, colaborando uns com os outros.
Em vista disso, concluiu-se que a proposta de intervenção desenvolvida
proporcionou aos estudantes, de modo geral, o reconhecimento dos elementos de coesão e
coerência, além de despertar ainda o interesse, por meio de uma metodologia diferenciada.
Consideramos ainda que tal intervenção possibilitou o esclarecimento de dúvidas que
acompanhavam os alunos ao longo de sua trajetória escolar, trazendo melhorias para
abordagens posteriores da professora regente.
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1. Introdução
O presente trabalho é um recorte de uma das subseções da monografia de conclusão de
concurso intitulada “O silenciamento discursivo da pessoa com deficiência física: um olhar
para duas escolas públicas de Garanhuns - PE”, (SOUZA,2019). Segundo Beyer (2005), o
debate em torno da problemática que envolve a educação especial brasileira encontra-se em
um verdadeiro processo de crise de identidade. Assim, apontamos como justificativa para a
realização deste trabalho o interesse em refletir sobre questões teóricas a respeito da
influência dos paradigmas educacionais nesse contexto, uma vez que estamos diante de uma
crise de paradigmas, pois, de acordo com Mantoan (2003, p. 9), “uma crise de paradigmas é
uma crise de concepção, de visão de mundo e quando as mudanças são mais radicais, temos
as chamadas revoluções científicas.” É perceptível que o projeto de uma educação inclusiva
gerou uma crise de concepção no ambiente educacional vigente, visto que educar todo o
alunado de forma que contemple todas as necessidades e especificidades demanda uma
mudança radical de perspectiva educacional e reorganização das escolas.
Ressaltamos que, para Beyer (2005), o paradigma está relacionado com um conjunto
de ideias compartilhadas cientifica e academicamente, presentes também no senso comum.
Além disso, para refletimos sobre o quadro da educação especial brasileira, devemos lembrar
que a história dessa modalidade da educação mostra uma sucessão de paradigmas, no qual
podemos demarcar campos distintos de predominância paradigmática. Tal autor menciona
duas esferas de domínio paradigmático: a predominância secular do pensamento médico e o
emergente paradigma do resgate pedagógico com a concepção da educação inclusiva. Além
disso, o pesquisador menciona quatro tipos de paradigmas: o Clínico-médico; o Sistêmico; o
Sociológico e o Crítico-materialista.
Isso posto, definimos como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre os
paradigmas educacionais no contexto da educação especial brasileira e debater como a ideia
de normalidade ainda está presente no delineamento pedagógico ligado à orientação de
natureza terapêutica.
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2. Metodologia
A metodologia deste trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, Severino (2007).
Segundo o autor, esse tipo de pesquisa é aquela que se realiza por meio do registro disponível,
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.
Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e
devidamente registrados.
Acreditamos que este tipo de pesquisa, por apresentar um trabalho investigativo que
busca aprofundar a discussão a respeito da temática envolvendo os paradigmas educacionais
no contexto da educação especial brasileira, possibilita um olhar analítico que contribuirá
para a postulação de hipóteses ou interpretações que poderão servir de ponto de partida para
outras pesquisas. Tomaremos por base excertos de pesquisas de diferentes autores dos
paradigmas mencionamos para formular considerações e análises a seguir.
3. Resultados e Discussão
Diante das considerações aqui expostas, fica evidente que a educação especial brasileira, ao
longo dos anos, passou por uma sucessão de paradigmas, em que a influência e adoção de
uma perspectiva hegemônica médica, segundo Beyer (2005), exerceu o impacto mais
profundo e mais duradouro dessa modalidade da educação.
O paradigma do modelo clínico-médico baseou-se na ideia de normalidade, relegando
à pessoa com deficiência o estigma de anormalidade, centrada nas incapacidades em
detrimento das potencialidades desses sujeitos sociais, bem como perspectiva-se a
deficiência como um fato clinicamente definido, apresentada como categoria terapêutica
(HANSLE, 1982, apud BEYER, 2005). Notamos, contudo, que este paradigma promove no
sistema educacional uma prática de integração escolar, uma vez que, ao organizar as turmas
por comprometimento patológico, contribui para uma inserção parcial do aluno na escola.
Já para o paradigma sociológico, segundo Hansle (1982, apud BEYER, 2005), a
deficiência é uma atribuição resultante de expectativas sociais e vista como um estigma
social. Desse modo, por meio desse paradigma, a pessoa com deficiência não é vista como
comprometimento patológico, deslocando a perspectiva para adoção de um viés inclusivo na
educação, centrando nas potencialidades em vez das limitações, e no qual as diferenças são
valorizadas como aspecto positivo. O paradigma sociológico desperta interesse pela
concepção da educação inclusiva.
No que diz respeito ao paradigma sistêmico, de acordo com Hansle (1982, apud
BEYER, 2005), a deficiência é um produto do sistema escolar e tratada como definição do
sistema escolar. Este paradigma implica reflexão sobre a escola e seus objetivos como
instituição normativa. Assim, quando a escola adota uma perspectiva que nivela alunos com
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deficiência, separando-os dos alunos que não possuem deficiência, contribui para exclusão
social e não equidade dos direitos sociais desses sujeitos. Além disso, muitas vezes, as escolas
regulares ainda atribuem responsabilidade a escola especial para atender essa clientela que
passa a não ter acesso ao mesmo currículo que os alunos sem deficiências.
Embora menos predominante, o paradigma crítico-materialista proposto por Bleidick
(1981); Reichmann (1984) e Jantzen (1987) apud BEYER, 2005, p. 24) e inspirado no
pensamento marxista, trouxe reflexão sobre a deficiência como produto da sociedade
capitalista e tida como resultado socioeconômico. Dessa maneira, é importante averiguar a
formação das relações sociais excludentes para pessoas com deficiência e pessoas
socialmente marginalizadas, primando possibilidades de inclusão dessas pessoas nas esferas
econômicas e sociais.
4. Considerações Finais
Embora se advogue o modelo de educação inclusiva, o que se vê no panorama teórico é a
coexistência de paradigmas diversos. Há uma conscientização ampla sobre a importância e a
obrigatoriedade da inclusão, mas tanto a reflexão quanto as práticas são ainda amarradas aos
paradigmas tradicionais.
Além disso, mediante as considerações propostas, constatamos que os paradigmas
educacionais presentes no contexto da educação especial brasileira permitem compreender
que a modalidade da educação especial ainda enfrenta desafios de compreensão e de práticas,
pois muitas escolas ainda resistem em adotar uma perspectiva inclusiva com relação às
pessoas com deficiência, seja por enxergar esses indivíduos como pessoas com
comprometimento patológico, ou por preconceitos vinculados à ideia de normalidade, seja
pelo estigma social e culturalmente elaborado. A escola precisa estar disposta a romper com
o paradigma tradicional vigente de uma educação voltada para a fragmentação que divide os
alunos em normais e deficientes, e as modalidades de ensino em regular e especial. De toda
forma, essa crise e mescla de paradigmas revela que, aos poucos está, ocorrendo uma
mudança de perspectiva, pois o projeto inclusivo educacional ganha contornos gradativos e
maior ênfase no espaço escolar.
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1. Introdução
Na Escola de Referência em Ensino Médio Azarias Salgado situada na cidade de AngelimPE é realizado o projeto de monitoria da disciplina de História no contraturno exercido pelos
próprios alunos, previamente selecionados e com orientação do professor. E, paralelo a essa
atividade, ocorre o desenvolvimento de uma pesquisa sobre a História local através das
memórias dos moradores da localidade e de outras fontes como a bibliográfica, com o intuito
de despertar o sentimento de identidade e de cidadania.
A monitoria fomenta a criatividade dos monitores ao introduzirem atividades lúdicas
produzidas por eles. Isso faz com que despertem um interesse do aluno/monitor ao
descobrirem habilidades individuais como: capacidade de ouvir e dialogar, a empatia, a
autoconfiança, postura e ética, contribuindo para o aperfeiçoamento e/ou aprimoramento das
relações interpessoais, qualificando para a cidadania e para a capacidade da aprendizagem
permanente (Brasil 1, 2000, p.8), ou seja, desenvolvendo o seu protagonismo.
No momento atual, pode-se perceber uma grande evolução diante da formação do
estudante, na qual a educação tem como função formar o aluno de forma integral,
promovendo o seu desenvolvimento social, psicológico, pedagógico e afetivo.
Desenvolvendo nele habilidades que lhe traga uma melhor postura diante dos desafios que o
mundo irá lhe mostrar fora dos muros da escola e que este mundo espera dele, como um ser
social, fortalecendo no estudante os quatro pilares da educação: “aprender a aprender”,
“aprender a fazer”, “aprender a conviver” e “aprender a ser”.
O ensino de história é bastante relevante para uma formação cidadã a partir do
momento em que entra em contato com conhecimentos, memórias e elementos culturais e
sociais, que o levará a se perceber como sujeitos históricos. Principalmente quando entram
em contato com a história mais próxima de si, a história do seu lugar. Por isso, junto a
monitoria é realizado um trabalho de pesquisa sobre a história da cidade, baseando-se,
principalmente, nas memórias dos seus moradores, mas também em outras fontes históricas,
ajudando a fortalecer ainda mais a sua identidade e a sua cidadania.
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O projeto possibilita aos estudantes envolvidos, um aprendizado através das aulas
planejadas e ministradas pelos mesmos, os quais têm a oportunidade de ampliar seus
conhecimentos diante dos conteúdos de História e auxiliar os companheiros em dificuldades
para o melhoramento destes, contribuindo para o aperfeiçoamento e/ou aprimoramento das
relações interpessoais com os demais colegas, aprendendo inclusive a trabalhar em equipe.
Paralelo a monitoria, ocorre as atividades de pesquisa sobre a história local a partir dos
estudos dos elementos sociais e culturais da sua população, por meio, principalmente, das
memórias dos seus habitantes, as quais são coletadas por eles e auxiliado pelo
professor/orientador, ajudando a desenvolver também as habilidades de pesquisador.
Portanto, as atividades desenvolvidas através da monitoria e da pesquisa sobre a
história local pode ajudar a desenvolver o estudante na sua forma integral, fazendo com que
ele se perceba como elemento importante para o desenvolvimento da sua própria capacidade
de construção e de assimilação do conhecimento, compreendendo que, ao ensinar se aprende
e ao pesquisar se aprende mais ainda.
O objetivo desse trabalho está sendo desenvolver nos estudantes uma capacidade de
se perceberem como personagens fundamentais na formação da sua história e da história
local como um todo, desenvolvendo assim o seu pleno desenvolvimento como cidadão e na
sua qualificação profissional para atender os anseios pessoais e sociais, compreendendo sua
posição diante da sociedade.
Pois ao entrarem em contato com a história local e com os seus personagens por meio
das pesquisas, assim como, com a prática da monitoria, os estudantes terão a oportunidade
de compreender o seu papel na sociedade ao observar o outro, colaborando para o
desenvolvimento de um indivíduo atuante, pois esses contatos interpessoais ocorridos tanto
nas monitorias como na pesquisa local irão contribuir na sua identificação com o meio e a
capacidade de autonomia dos mesmos, isto é, sua identidade e sua cidadania.

2. Metodologia
A monitoria ocorre quinzenalmente, na própria escola, com os estudantes das respectivas
turmas num horário já estabelecido previamente, na qual, a administração das aulas é de
responsabilidade dos monitores, porém supervisionadas pelo professor/orientador que realiza
reuniões mensais para análise de desempenho dos monitores nas atividades propostas,
debates sobre os assuntos discutidos na monitoria e as dificuldades encontradas nas mesmas.
Já em relação aos dados das pesquisas locais, que ocorrem de forma paralela, são
coletados pelos estudantes envolvidos e com orientação do professor/orientador, através de
pesquisas bibliográficas publicadas e em sites de busca, assim como visitas a pontos
históricos na área urbana e rural e, principalmente através das sondagens orais com
entrevistas realizadas com os filhos, nativos ou não, da cidade que são feitas com o uso de
gravador de voz e/ou câmera de vídeo, através de um roteiro previamente estabelecido, mas
que também permite-se a espontaneidade dos entrevistados.
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Com essas informações, coletadas e analisadas, serão apresentadas a própria
comunidade escolar e ao público em geral por meio de palestras, exposição oral e fotográfica.

3. Resultados e Discussões
A educação nos dias de hoje tem como elementos fundamentais, de acordo com artigo 35 do
PCN do Ensino Médio (2000), preparar o aluno para o mundo do trabalho e para a cidadania,
assim como o aprimorar como pessoa humana, incluindo a sua formação ética e o seu
desenvolvimento na autonomia intelectual e no pensamento crítico.
Para isso, uma das propostas é voltada para o protagonismo juvenil, mostrando que,
jovem é o elemento central da prática educacional, contribuindo para o desenvolvimento da
habilidade de ser o personagem principal diante de si e do mundo, ou seja, moldá-lo para o
mundo e, ao mesmo tempo, mudar esse mundo.
Trazendo junto a tudo isso um maior desenvolvimento dos mesmos diante da
formação da identidade, pois ela é a fonte de significado de um povo, dos seus atores sociais,
na construção de um significado baseado nos atributos culturais ou até na interação desses
atributos (CASTELLS, 2008), sendo assim, o ensino de História na sociedade atual é
fundamental para essa formação. É complementada por Fonseca (2009) do qual relatou que
trabalhar com a história local é parte do processo de (re) construção das identidades
individuais e coletivas, sendo fundamental para que os sujeitos possam se situar,
compreender e intervir no espaço local em que vivem como cidadãos críticos, criando-se um
elo entre a história individual e a história local, ajudando a fortalecer ainda mais a sua
identidade e a sua cidadania.
Fonseca (2009) ainda afirma que o local e o cotidiano da criança e do jovem
constituem e são constitutivos de importantes dimensões do viver, por isso é fundamental a
busca de novas formas de fontes e de estudo dessa história tão próxima. Como afirma o
Paramento Curricular Nacional (2000) corrobora com o ensino de História tem que contribuir
substancialmente para a construção dos laços da identidade e consolidação na formação da
cidadania, incorporando uma reflexão sobre a atuação do indivíduo nas suas relações pessoais
com o grupo do qual ele pertence, gerando mudanças no seu modo de agir perante si e no seu
meio.
Lidar com a história local, “trata-se de uma forma de abordar a aprendizagem, a
construção e a compreensão do conhecimento histórico, a partir das proposições que tenham
a ver com os interesses dos alunos” (VAZQUEZ, 1994 APUD SCHMIDT e CAINELLI,
2009), levando-os a entrar em contato com personagens e fatos mais ligados ao seu cotidiano,
ao seu meio social, tornando-os a perceber como sujeitos atuantes da sua história e do
coletivo.
Os estudantes ao utilizar das memórias coletivas e individuais dos moradores locais,
que muitas vezes são esquecidas pela memória oficial, terão a possibilidade de perceber a
importância desses para a reconstrução da história e tendo um apoio de outras fontes, como
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a bibliográfica. Pois, como afirma Montenegro (2013), à medida que se grava, que se
transcreve e publica os depoimentos populares torna-se possível conhecer as visões que esses
populares têm de si e do mundo ao seu redor, possibilitando ao pesquisador o registro da
própria reação vivida dos acontecimentos e dos fatos históricos.
Para que isso ocorra, o professor tem que compreender que sua função não é mais de
“dono do saber”, e sim, de estimulador da busca pelo conhecimento e contribuir na formação
cidadã dos jovens. E o aluno se perceba como elemento fundamental para o desenvolvimento
da transformação de si e do mundo.

4. Considerações Finais
A formação educacional na atualidade tem como função primordial a formação integral do
estudante, para que, ao saírem dos muros da escola consigam enfrentar o mundo profissional,
social e cidadão, percebendo-se como sujeito principal da sua história e da história do outro,
mas que compreenda que o outro também faz parte dessa construção social.
A prática da monitoria e da atividade de pesquisa sobre a história local, irão contribuir
para que o estudante perceba como ele é importante no desenvolvimento da sua capacidade
de construção e de assimilação do conhecimento, compreendendo que ao ensinar se aprende
e ao pesquisar se aprende ainda mais, desenvolvendo junto a isso uma capacidade de trabalhar
em equipe levando-o a entender também que outro é importante, fundamental para uma boa
relação interpessoal, a partir do princípio de autonomia e de identificação.
Por meio do estudo local, ao qual também irão trabalhar com pessoas e conhecer a
história da sua cidade, os estudantes desenvolverão um olhar diferenciado em relação ao seu
cotidiano, identificando-se com ele.
Portanto, por meio desse projeto, os estudantes estão se preparando para novos
desafios de como viver em sociedade e no mercado de trabalho, pois será criado e
desenvolvido no estudante/monitor suas capacidades pessoais e coletivas, a partir do
princípio da cidadania e da identidade social, ou seja, sendo protagonistas na sua história e
na história coletiva.
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1. Introdução
Como é do nosso conhecimento a Geografia deve oferecer a partir de uma metodologia
de ensino mais dinâmica e propositiva, as condições necessárias para que o educando
compreenda as transformações estabelecidas no espaço geográfico de sua vivencia uma
vez que:
“Feita matéria escolar, a Geografia contribui para o educando situar-se no
mundo, compreender a organização desse espaço e identificar os tipos de
intervenção que a sociedade executa na natureza, com vistas a buscar
explicações sobre a localização e a relação entre os fenômenos geográficos.”
(BARBOSA, 2016, P.83)

Desta forma, é possível reafirmar a importância do ensino de Geografia para a
formação de sujeitos que reconheçam a dimensão social de sua participação na
apropriação do espaço, que é construída a partir da operacionalização de categorias e
conceitos geográficos.
No entanto, percebe-se ainda no ensino dessa disciplina, uma forte influência de
práticas tradicionalistas de base positivista, muitas vezes, centradas apenas na
memorização e descrição do espaço geográfico, que acaba favorecendo a dicotomia
homem x natureza; e diante de um espaço geográfico extremamente mutável termina
não contribuindo de forma efetiva para a leitura e a interpretação dos fenômenos
inerentes a este espaço, o que leva muitos educandos a não construírem afinidade com
esta disciplina onde (BARBOSA, 2016, p. 83) ainda mostra que:
“Ao longo de sua história, essa disciplina se caracterizou como matéria
mnemônica e simplista, em virtude de seus fundamentos teóricometodológicos estarem ajustados à prática de ensino tradicional, que primava
pela memorização dos dados e fatos geográficos e estava comprometida com
uma educação voltada ao nacionalismo patriótico.”

As razões pelas quais resolveu-se refletir neste trabalho sobre essa temática,
estão relacionadas às práticas pedagógicas observadas nas escolas da rede pública que
funcionam como campo de estágio na cidade de Garanhuns-PE no interior do Estado de
Pernambuco.
Portanto, destacam-se as dificuldades enfrentadas no processo de ensinoaprendizagem da Geografia escolar que existiam ou ainda existem, caracterizado como
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um ensino enfadonho e acompanhado por práticas de memorização dos conteúdos
geográficos, onde (GUIMARÃES, MELO, p.3) mostra que: “[...]é de crucial
importância à regeneração do ensino de Geografia, baseada na utilização de materiais
didático-pedagógicos que despertem o interesse dos alunos pelas aulas.”
Então, a partir dessa realidade busca-se entender como as práticas pedagógicas
têm contribuído na construção e reconstrução do ensino de Geografia na Educação
Básica.
Assim, esta pesquisa objetiva analisar os recursos e estratégias didáticas
explorados pelos docentes, a fim de tornar o ensino/aprendizagem de Geografia mais
dinâmico, prático e muito mais prazeroso e efetivo.
A interdisciplinaridade e inovação metodológica é uma questão de extrema
importância no que diz respeito as novas metodologias do ensino de geografia e traz
diferentes abordagens por diferentes estudiosos e já vem sendo inserida em muitas
escolas com a perspectiva de um melhor interesse dos alunos e melhores resultados no
processo de ensino e aprendizagem.

2. Metodologia
Esta pesquisa se caracteriza de forma bibliográfica com contribuições a partir das
análises feitas em campo de estágio pelos discentes do curso de geografia da
Universidade de Pernambuco (UPE) e também em dissertações, artigos e revistas. Se
encaixando numa metodologia qualitativa a fim de entender como os profissionais de
geografia discutem suas composições metodológicas dentro das análises teóricas tendo
em vista as dificuldades encontradas no seu campo de atuação.

3. Resultados e Discussões
Para obter tais resultados, a análise buscou entendimento com base em levantamento
bibliográfico, teses, artigos, monografias e dissertações que possibilitem uma melhor
compreensão sobre o ensino de geografia e os seus desafios na educação.
Dessa forma, fica mais fácil entendermos algumas dificuldades que são
encontradas em sala de aula pelos professores e também pelos alunos.
Nesse contexto, percebe-se que ainda há grandes defasagem em toda a rede de
ensino público onde, por um lado há uma carência muito grande de recursos
metodológicos e suporte tecnológico por parte da escola e/ou município/estado para o
desenvolvimento de atividades voltadas ao ensino de geografia uma vez que, esta área é
bastante ampla e se bem explorada oferece um leque muito grande de possibilidades de
estudos e pesquisas, por outro lado, ainda há uma grande resistência e/ou dificuldade e
até mesmo falta de investimento em capacitações e programas de formação continuada
para profissionais da área onde estes por sua vez insistem e/ou são condicionados pela
força das circunstancias em exercerem suas práticas pedagógicas de forma tradicional
onde há pouca criatividade e inovação no processo de ensino e aprendizagem fazendo
com que este perpasse por tantas dificuldades.
Uma das primeiras alternativas a serem pensadas e trabalhadas em sala de aula é
sempre fazer uma conexão entre o contexto abordado pelo livro didático e/ou conteúdo
ministrado com a realidade vivenciada pelos alunos em seu cotidiano e com isso,
diversos contextos podem ser trabalhados a partir da percepção in loco dos mesmos
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como: clima, relevo, hidrografia, urbanização, economia e tantas outras temáticas que
vivenciamos em nosso dia a dia.
Outro ponto a ser pensado é a disponibilidade de material didático e recursos
tecnológicos ofertados pela instituição de ensino onde estes proporcionam um
aprendizado mais prático de contextos mais complexos como a cartografia onde além da
análise de mapas físicos e globos terrestres podem ser elaborados os próprios mapas dos
alunos com seus interesses em específico a partir de programas de computação que os
guiarão também para uma aproximação das tecnologias uma vez que estas são de
extrema importância no mundo globalizado em que vivemos, proporcionando-lhes
assim executar na prática conhecimentos adquiridos na teoria.
O conhecimento empírico também é um fator relevante no processo de
aprendizagem dos alunos, pois neste o aluno pode observar muitos contextos
geográficos a partir de observação local, contextos como solos, vegetação entre outros
podem ser analisados de forma simples até no próprio entorno da escola permitindo-lhes
assim uma aproximação maior com o espaço/meio e uma melhor compreensão das
dinâmicas de funcionamento e relações estabelecidas no mesmo.

4. Conclusões
Diante da complexidade que envolve o ensino de geografia, é notável que ainda há
muita carência de aporte teórico metodológico para a realização de um trabalho de
qualidade no ensino como um todo.
Então, entende-se que para a geografia se tornar mais atrativa em sala de aula, a
necessidade de suporte das escolas é uma das pontes para fazer esse despertar de
interesse dos alunos, nesse contexto, entra a questão das políticas educacionais de
investimento e dos recursos que são necessários se atribuir às escolas e aos professores
de geografia para que estes venham a conseguir atingir seu objetivo em sala de aula.
Desta forma, várias dessas questões precisam ser debatidas e entendidas para
uma melhor compreensão do assunto, voltar os olhares para um novo método de ensino
visando sempre uma melhor construção de conhecimento é crucial no processo de
formação de cidadãos críticos e hoje sabemos que o que mais se precisa é de
investimentos nessa área para que os profissionais de agora trabalhem com essas novas
perspectivas para o futuro do ensino de geografia. Inovação nas metodologias,
reciclagem dos profissionais e aporte tecnológico na rede de educação pública como um
todo são a chave para uma melhoria do ensino e o alcance de resultados satisfatórios no
processo de ensino e aprendizagem.
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1. Introdução
A aprendizagem é um processo de assimilação de determinados conhecimentos e modos de
ação física e mental, organizados e orientados a partir do termo denominado de ensino
(MOTA; PEREIRA, 2001).
O cenário educacional vem passando por mudanças e sofre alterações relevantes nos
dias atuais que estão modificando as formas de ensino-aprendizado. Para Moran (2000) as
ferramentas utilizadas no aprendizado também se multiplicaram e uma das alterações
relevantes foi a inserção da internet como um novo espaço para o desenvolvimento e
propagação do ensino (MORAN, 2000 apud REINERT et al, 2010).
As redes sociais possuem uma característica importante na relação ensinoaprendizado: a colaboração entre os seus participantes. Os usuários trocam informações
dentro de um ambiente virtual interativo, logo, essas novas tecnologias contribuem
significativamente para o ensino, pois esses espaços das redes sociais se constituem e se
proliferam no tocante à informação e ao conhecimento (TOMAÉL; ALCARÁ; CHIARA,
2005).
A mudança no processo de ensino-aprendizagem sofre grande influência das novas
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), que estão sendo incorporadas nas práticas
pedagógicas e contribuem para a construção do saber. A utilização das TICs como apoio ao
ensino aumenta a motivação dos alunos para os estudos, para o interesse pela pesquisa e para
trabalhos em grupos; aumentando também a rede de contatos pessoais e profissionais
(MORAN, 2000 apud REINERT et al, 2010).
O objetivo deste estudo é analisar a aplicação das redes sociais, em específico o
Facebook, como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento
do saber, visto que essa rede cresce mundialmente e é aplicada cada vez mais como fonte de
compartilhamento de informações e de materiais pedagógicos de ensino.
De acordo com Machado e Tijiboy (2005), as redes sociais são ambientes importantes
para o compartilhar de informações e para a constituição colaborativa dos novos
conhecimentos.
Neste molde, este estudo justifica-se pela necessidade de conhecer a utilização da
internet como alternativa de inovação e de estratégia educacional, o que pode levar o discente
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a aprender mais e mergulhar no seu próprio aprendizado, favorecendo a interação com os
outros de modo mais produtivo e mais positivo (TOMAÉL; ALCARÁ; CHIARA, 2005).

2. Metodologia
O presente estudo utilizou o referencial da revisão de literatura, entendida como o ato de
indagar e de buscar informações sobre determinado assunto, através de um levantamento
realizado em base de dados nacionais e estrangeiros, para detectar o consenso existente no
estado da arte da literatura sobre os mais diversos temas existentes em nossa sociedade
(BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2019).
Com este propósito foi efetuada uma revisão das publicações referentes à temática da
pesquisa, através de consultas nas bases de dados do Portal de Periódicos da CAPES/MEC e
Scielo no ano de 2019.
Foram selecionados artigos e publicações científicas devido à sua maior circulação
no meio acadêmico e profissional. O período da busca de artigos foi de materiais científicos
publicados do ano de 2005 até o ano de 2019; inclui-se também uma citação autoral do ano
de 2001, devido ao enfoque sobre a aprendizagem descrita pelo autor. Este recorte temporal
foi operado devido ao fato de atender às demandas atualizadas no tocante a inserção da
internet e das redes sociais nos planejamentos educacionais, além de ter sido uma época em
que o acesso às mídias sociais cresceu entre as populações.
Os critérios de inclusão dos materiais científicos foram: artigos publicados em
português, com os resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas, no período
compreendido entre 2005-2019 e artigos que retratassem as redes sociais, em específico o
Facebook, como meio estratégico de ensino e de aplicação pedagógica. As publicações que
não atenderam aos referidos critérios foram excluídos, por não contemplarem ao objetivo da
presente pesquisa.
Para a análise e posterior síntese dos materiais que atenderam aos critérios de
inclusão, foram utilizados as contemplações dos seguintes aspectos considerados pertinentes:
nome da pesquisa; intervenção estudada; resultados; recomendações e conclusões.
A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foram feitas de forma
descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da pesquisa bibliográfica, de
forma a atingir o objetivo desse método, ou seja, demonstrar de maneira eficaz a inserção da
rede social Facebook como meio de ensino e da obtenção do conhecimento e do saber.

3. Resultados e Discussão
Dos materiais científicos avaliados, 10 foram escolhidos para a composição final do trabalho
e apresentação de conteúdo a partir do enfoque estabelecido pelos autores no que concerne à
temática, pois estes, através de levantamento de dados realizados, forneciam informações
recentes sobre o uso do Facebook como ferramenta e recurso pedagógico.
Em relação ao tipo de fonte bibliográfica nas quais foram publicados os materiais
incluídos no estudo, todos foram oriundos de revistas, painéis, e encontros de renomado
destaque no cenário educacional brasileiro.
Entre os jovens o Facebook é a rede social virtual mais utilizada. Esta rede social foi
concebida e criada em Harvard (EUA), pelos então estudantes Mark Zuckerberg, Dustin
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Moskovitz e Chris Hughes, no ano de 2004. Sua principal função foi permitir o
compartilhamento de informações e imagens entre as pessoas de maneira simples e eficiente.
Uma grande vantagem desta rede, é a centralização das informações, ou seja, ele permite ao
usuário pesquisar diferentes assuntos sem sair de sua própria página, além de ser uma rede
gratuita e facilmente acessível (CASTILHO et al, 2014).
Figura 1. Materiais científicos analisados e que abordam o facebook como
ferramenta pedagógica.

Materiais Científicos Analisados = 10 publicações (100%)
Destes:

Materiais Científicos com análise exclusiva do facebook
como ferramenta pedagógica = 5 publicações (50%)
O Facebook pode ser explorado como ferramenta pedagógica, principalmente no
tocante à promoção da colaboração no processo educativo, permitindo a construção crítica e
reflexiva do conhecimento, gerando um canal de comunicação mais aberto, resultando em
ambientes de aprendizagem mais ricos e de maior envolvimento dos alunos. (FERNANDES,
2011).
No Facebook, dentre os pontos positivos mais ofertados pela rede estão: contato ágil
com as pessoas; divulgação de avisos; formação de grupos de trabalho; recebimento de
informações atualizadas sobre diversas áreas; divulgação de vagas de estágio e emprego e
interação professor-aluno. Dentre os pontos negativos: cyberbullying; invasão de
privacidade; vícios; propagandas excessivas; exposição pessoal e distrações desnecessárias,
fatos esses dispensáveis no processo educacional (POSSOLLI; NASCIMENTO; SILVA,
2015).
Essa rede social é um recurso limitado, ela não foi criado para ser uma plataforma
virtual de aprendizagem, entretanto, é lá que os alunos se relacionam e se comunicam. Desta
maneira, a escola deve se apropriar deste espaço e extravasar os seus limites físicos na direção
de incorporar a cibercultura e as novas tecnologias em seu trabalho cotidiano, a partir da
adoção de uma postura educomunicativa (JOAQUIM, 2014).
Para que os resultados sejam proveitosos de fato, é preciso levar em consideração os
objetivos que se desejam atingir, considerando os novos atributos de aprendizagem e o perfil
dos estudantes da atualidade. Os professores podem e devem explorar esse potencial, uma
vez que seus alunos já integram e dominam esses espaços comunicativos com desenvoltura
(MELO; SOUZA, 2018).
É possível explorar o Facebook de várias formas, como por exemplo, criando uma
comunidade de aprendizagem para a turma e a disciplina a fim de realizar discussões sobre
assuntos vistos em aula. Nesta perspectiva, o ambiente concreto da sala de aula ganha novas
dimensões ao sair do real para o ciberespaço, assim, a exposição de um assunto, fruto de uma
reflexão em sala de aula, pode estender-se para o ambiente das redes sociais ampliando as
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possibilidades de troca e construção de saberes (POSSOLLI; NASCIMENTO; SILVA,
2015).

4. Considerações Finais
O que se buscou nesta pesquisa, não é apenas a incorporação de novas tecnologias com
antigas formas de ensinar e aprender, mas sim, a percepção do quanto a educação ganha com
novas práticas pedagógicas que agreguem as redes sociais.
As redes sociais são ambientes sociais e digitais com conectividade, baseadas na
procura de aprendizagem, o que proporciona uma nova visão de pedagogia, colocando os
alunos como agentes ativos e produtores de conteúdos, de modo que a aprendizagem seja um
processo participativo, social, de apoio aos objetivos e necessidades individuais.
Sendo as redes sociais uma das tecnologias emergentes e com resultados positivos no
campo social, supõe-se que a sua eficácia seja maior quando as redes sociais começarem a
ser utilizadas de forma ativa no campo educativo.
Desta forma, acredita-se que com a implantação e organização de conteúdos e com a
perspectiva de uma abordagem de aprendizagem, o Facebook pode ser utilizado como um
recurso pedagógico importante para promover a interação, a colaboração e as competências
tecnológicas inerentes ao ensino e a formação do conhecimento educacional.
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1. Introdução
O chamado Transtorno do Espectro Autista – TEA tem despertado atenção do mundo nas
últimas décadas. As pessoas com esse transtorno atualmente vivem um dilema quanto a sua
inclusão no meio social, especialmente, no ambiente escolar onde há o contato com
diferentes pessoas. As pessoas pertencentes ao público alvo da educação especial com TEA
apresentam a dificuldade de interação social como uma de suas principais características.
Dessa forma, é necessário que professores do ensino regular propiciem atividades que
incluam e incentive indivíduos com autismo a se socializarem com os demais colegas de
classe.
Diante disto, o presente trabalho tem como objeto de estudo trazer a questão do
aluno com TAE no contexto das aulas de matemática no uso de jogos que proporcione o
engajamento desse aluno no processo de aprendizagem e interação com seus pares e
compreensão dos conceitos matemáticos tratados nas aulas. Buscando reforçar e despertar o
interesse do professor principalmente de Matemática a criar estratégias facilitadoras tanto
de compreensão do conteúdo escolar da disciplina quanto de inserção de alunos autistas por
meio do ensino de Matemática. O interesse nessa área de conhecimento se deu a partir das
aulas da disciplina de Psicologia da Aprendizagem que estamos vivenciando no 4º período
de nossa Licenciatura em Matemática.
Bosa e Camargo (2008) acreditam que a convivência dos autistas com outras
pessoas com mesma faixa etária, incluídas numa sala de aula de ensino regular, seja uma
solução para evitar a condição de viverem isoladas. Estes autores apontam a escola como
palco para ajudar no desenvolvimento desses e de outros alunos que poderão aprender a
conviver e a trabalhar com as diferenças.
Sentir-se incluído no sistema educacional de ensino, portanto, é um dos maiores
desafios para os portadores do Transtorno do Espectro Autista tendo em vista seu recuo
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com relação à convivência com os demais em sua volta e para solucionar ou amenizar tal
problemática, podem usar algumas intervenções pedagógicas matemáticas que possibilitem
um melhor aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem da disciplina em
consonância com uma interação das pessoas autistas mais amplas com o meio e com os
demais colegas. Essas intervenções podem ser através de jogos e materiais concretos que
possam ser usados principalmente em grupos.

2. Metodologia
Nossa pesquisa é bibliográfica, inicialmente realizamos uma revisão da literatura acerca de
nosso objeto de estudo o aluno com Transtorno do Espectro Autista no contexto das aulas
de matemática com o uso de jogos auxiliando a construção de conceitos matemáticos.
Buscamos nos periódicos da CAPES por artigos que tratassem de temas como:
Autismo; TAE; Jogos matemáticos; Aulas de matemática e obtivemos poucas pesquisas
nessa área, encontramos pesquisa como Gomes (2007) que trouxe a questão do autismo e a
aquisição da aprendizagem de adição e subtração, mas não falava de jogos. Sendo assim
vimos à importância de se investigar esse tema uma vez que precisamos de dados de como
tratar o enfrentamento do aluno com TAE na sala de aula de forma a incluir e engajar esse
aluno nas atividades de sala de aula.
É um trabalho de caráter qualitativo e apresenta um inicio da construção do estado
da arte nesse tema, buscando aporte teórico acerca de como se permeia a construção das
habilidades sociais e cognitivas de alunos com TEA. Realizamos uma entrevista com a
professora da disciplina de Psicologia da Aprendizagem que nos apresentou a questão e nos
instigou a pesquisar esse fenômeno do aluno autista na sala de aula de matemática.

3. Resultados e Discussão
É fundamental pontuar, de início, que o interesse pelo estudo da inclusão da pessoa autista,
através da aplicação de jogos matemáticos e interativos, parte da necessidade de constatar a
importância do atendimento educacional especializado para inclusão escolar e para a sua
melhor socialização com as pessoas. Os jogos por sua vez, no seu contexto geral, tornam a
aprendizagem da matemática, mais leve e divertida, pois desperta a curiosidade dos
jogadores a resolver problemas, criando estratégias, para alcançar seus objetivos, além de
ajudar no comportamento, no cumprimento das regras.
Entretanto, será que funcionaria com a pessoa autista, visto que, apresentam
dificuldades de socialização e comunicação? Segundo Cortez (1999, apud, SILVA e
SILVA, 2012), ele verificou em um grupo de alunos do ensino fundamental, avanços
significativos no nível de elevação da autoestima e inclusão, usando jogos cooperativos,
chegando à conclusão de que a aplicação de jogos interativos, desperta no aluno, a
capacidade de refletir sobre um problema, a melhoria de comportamento (afetividade), e na
integração social de forma divertida.
Os jogos são prazerosos e motivacionais além de trabalhar o intelectual de maneira
a aperfeiçoar sem que ocasione fadiga mental, pois a competitividade e adrenalina que o
corpo produz, de forma não voluntária em algumas variações de jogos, envolve o jogador
de forma que o mesmo socialize mesmo sem perceber. O ponto em questão é: os jogos
podem contribuir com a socialização de alunos autistas? Visto que eles têm essa
dificuldade? De acordo com Cortez vimos que sim. E o ensino de Matemática está
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intrinsicamente ligado, pois temos uma gama de conteúdos que podem ser adaptados em
jogos.
Os jogos constituem um recurso privilegiado para a aprendizagem e,
quando bem utilizados, ampliam possibilidades de compreensão através
de experiências significativas. Além disso, os jogos por seu caráter
coletivo permitem que alunos autistas troquem informações, façam
perguntas e explicitem suas ideias e estratégias avançando em seu
processo de aprendizagem e comunicação. (MEDEIROS, 2011).

A Matemática é uma ciência rica em conteúdo que pode contribuir para a
socialização de alunos com o TEA, pois possibilita com que ao adaptar um assunto para um
determinado jogo, o professor está de certa forma incluindo o aluno/alunos em uma
competição que exige a interação de todos que estão jogando. E essa interação é justamente
o que precisa para fazer com que o autista “saia de seu mundo” e comece a interagir com os
demais colegas de classe.
Além do mais, o processo de aprendizagem de uma pessoa com TEA está
intrinsicamente ligado ao seu grau de acometimento do transtorno que varia
gradativamente. Eles podem ter excelente ou péssimo rendimento escolar. Ensinar
matemática para uma pessoa autista é um grande desafio enfrentado pelo profissional da
educação, pois são necessárias formas eficazes de ensinar e tornar o assunto mais atrativo, e
dessa forma é onde surge mais uma vez o ensino de Matemática com uma intervenção
pedagógica atrativa buscando sempre a reflexão diante dos fatos apresentados em uma
situação problema de um jogo ou ilustração apresentada. Para complemento da pesquisa
fizemos uma pequena entrevista com uma professora da área de psicologia de nossa
instituição.
Pesquisador: O que pode motivar alguém a aprender, especialmente um aluno com Transtorno do
Espectro Autista?
Professora: A motivação para aprender pode ter origens variadas, tem a ver com aspectos
pessoais, emocionais subjetivos e singulares. Está ligada a uma necessidade de mudança e/ou
melhor, adequação ao ambiente. Varia de pessoa para pessoa. O que pode ajudar na motivação
para aprendizagem de pessoas com autismo é o uso de atividades lúdicas e direcionadas para
cada situação.
Pesquisador: Como se dá o processo de desenvolvimento de um autista com relação à cognição?
Professora: A pessoa com autismo tende a ter preferência por atividades sequenciais ou cíclicas
ou repetitivas.
Pesquisador: Como os professores devem lidar com um aluno autista em sala de aula?
Professora: Para este processo é muito importante a integração entre a família e a escola, além
de uma fala objetiva, trabalhar com atividades mais simples e aos poucos deixa-las mais
complexas, desenvolver atividades que provoquem a criação de uma rotina e procurar estimular o
desenvolvimento das atividades em sala.
Pesquisador: Sabendo que os jogos em geral possibilitam uma maior interação dos jogadores,
principalmente os jogos em grupos, é possível afirmar que jogos matemáticos contribuiriam no
processo de ensino-aprendizagem de um aluno autista?
Professora: Sim. Além de estimular a socialização, são favoráveis para o desenvolvimento da
aprendizagem. No caso de pessoas autistas temos os mesmos pressupostos.
Pesquisador: Você já conviveu com um autista? Como foi essa experiência?
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Professora: Já convivi com familiares de pessoas autistas e pude perceber que a compreensão da
família sobre a situação contribui positivamente para o dia-a-dia e o desenvolvimento da
aprendizagem.

Desse modo, o uso de imagem é uma ferramenta bastante útil no ensino da
Matemática, pois os mesmos têm uma dificuldade em compreender coisas abstratas, então o
uso de materiais concretos é uma forma eficiente de tentar ensinar, por exemplo, o uso de
material dourado para explicar conceitos de fração. Aplicando isso a matemática, é
importante atrair a atenção do aluno, a partir de assuntos que eles têm interesse e associar
isto a conceitos matemáticos.
Igualmente, os professores da disciplina de Matemática são uns dos pioneiros a
melhorar a comunicação e vivência social dos alunos autistas, tendo vista que é nessa
disciplina que encontramos mais opções de atividades lúdicas para os educandos em
comparação com outras matérias escolares que também podem proporcionar isso, mas
como mostramos antes, o repertório lúdico do ensino de Matemática é muito maior.

4. Considerações Finais
A pesquisa procurou apresentar, portanto, que os profissionais da educação podem ajudar e
melhorar as crianças autistas a se socializarem com os demais colegas da turma. Em
especial, temos os professores de Matemática que podem inserir em suas práticas
pedagógicas alguns jogos e atividades lúdicas com o objetivo de despertar o interesse dos
alunos com TEA para se comunicar melhor com os outros a sua volta.
É de suma importância o debate da inclusão e socialização do autista no âmbito
escola e meios de tornar a aprendizagem mais significativa e produtiva, garantindo-lhe o
seu desenvolvimento social e intelectual. Deste modo, a aplicação de jogos matemáticos e
atividades lúdicas em duplas ou em grupos contribuem para construção do saber de forma
dinâmica e divertida. Logo, também, ajudam na socialização de pessoas com autismo a
construir laços de amizade no ambiente escolar.
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1. Introdução
O trabalho com gêneros textuais (doravante GT) em sala de aula tem relação direta com o
contexto social, como afirma Marcuschi (2008, p.19), “Os gêneros textuais são fenômenos
históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social”. Dessa forma, o trabalho com
os GT ultrapassou as paredes da sala de aula e adentram às diversas culturas de cada
sociedade.
Durante as aulas, os professores sempre proferem que trabalham fazendo uso dos
GT, mas quando adentramos à realidade da sala de aula destes, vemos que o trabalho com
os textos não ocorrem da maneira mais adequada à aprendizagem, a partir daí, optamos por
realizar uma pesquisa em torno de como se tem dado as práticas pedagógicas em sala de
aula. Sendo assim, temos como interesse pesquisar o tema a partir do seguinte problema:
como se dá o trabalho do professor no Ensino Fundamental com gêneros textuais levando
em conta os recursos linguísticos?
A partir dessa compreensão, podemos verificar a relevância que os GT têm para o
profissional, pois, a forma como usamos os GT nos diz muito a respeito dos tratos da língua
materna nos seus diferentes tratos, com isso, a qualificação do professor é essencial, para
que possa, se ater de novas práticas docentes que estejam direcionadas à aprendizagem do
sujeito de forma integral.
Com isso, espera-se contribuir para a renovação das práticas docentes em sala de
aula, que os textos venham a ser usados de forma adequada, atendendo as necessidades e
especificadas de aprendizagem de cada u, levando em conta a heterogeneidade, resultando
numa aprendizagem que desenvolva as competências essenciais de leitura e escrita, numa
perspectiva de letramento.
Para tanto, ao realizar essa pesquisa, tem-se como objetivo geral: compreender
como os gêneros textuais são utilizados na prática docente. E como objetivos específicos,
temos: Identificar como o professor trabalha os gêneros textuais; analisar quais os gêneros
textuais mais trabalhados em sala de aula; e analisar como o trabalho com gêneros textuais
estão vinculados com a vida do estudante e suas relações sociais. Para a concretização de
nossos objetivos, nos aportamos nos estudos teóricos de Antunes (2002, 2009), Swales
(1990) e Marcuschi (2008).

2. Metodologia
A presente pesquisa qualitativa abordando o estudo de caso do tipo etnográfico, de cunho
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bibliográfico interpretativo, visou coletar dados para análise da prática docente de Língua
Portuguesa em uma escola pública.
De acordo com Ludke e André (1986, p.18): “O estudo qualitativo é o que se
desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e
flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. Para tal, aplicamos
questionários abertos. Tiveram-se como sujeitos três professores que atuam nessa escola
com turmas do 6º aos 9º anos.
Para a coleta de dados e constituição do corpus da pesquisa, utilizaram-se um
questionário composto por três questões abertas na modalidade escrita aplicando-se aos três
professores. Todos os professores são licenciados em Letras e possuem especialização.
Trabalham como docentes de 10 a 15 anos.
O questionário foi constituído em três perguntas, a saber: 1-Você trabalha de forma
recorrente em suas aulas com gêneros textuais? 2- Na sua opinião, qual a importância de
trabalhar nas aulas de LP com gêneros textuais? 3- Você acha que os GT auxiliam na
aprendizagem dos alunos em leitura, oralidade e escrita? Como?

3. Resultados e Discursão
Nesta secção, verifica-se a análise dos dados coletados nas entrevistas com os três
professores. Eles serão identificados com P1, P2 e P3. E para que se tenha uma melhor
compreensão dos resultados, foi optado por colocar as respostas dos professores após cada
uma das perguntas.
Assim, para a questão I) "Você trabalha de forma recorrente em suas aulas com
gêneros textuais?", obtivemos as seguintes respostas:
P1: Sim, acho de extrema importância o trabalho com os gêneros textuais;
P2: A apropriação do conhecimento das características dos gêneros textuais e suas
variações precisam sempre ser revistas, lidas e construídas para a compreensão e produção
efetiva dos mesmo;
P3: Sim, sempre procuro trabalhar com eles, fazendo uma alusão histórica e levando
os alunos a compreenderem a que esfera tal gênero pertence.
Como vimos nas respostas dos professores que todos trabalham nas aula de Língua
Portuguesa com os gêneros textuais, referente a essa questão, Antunes (2009, p.54) relata
“daí que conhecer os diferentes gêneros que circulam oralmente ou por escrito faz parte de
nosso conhecimento de mundo, de nosso acervo cultural. A escola não pode furta-se à
responsabilidade de promover esse conhecimento”.
Para a questão II) “na sua opinião, qual a importância de trabalhar nas aulas de LP
com gêneros textuais?”, obtém-se as seguintes respostas:
P1: É de fundamental importância, para que os alunos reconheçam de forma natural
o porquê dos conteúdos gramaticais, entendendo aplicação desses no contexto;
P2: O trabalho com os gêneros textuais são importantes na formação leitura e escrita
dos estudantes, bem como na oralidade, contemplando uma formação integral e letrada;
P3: O uso dos gêneros textuais torna a aprendizagem mais suave, promove uma
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contextualização que o estudo isolado não promove.
Assim, ao analisar as respostas dadas pelos professores, vemos que todos
concordam que trabalhar com gêneros textuais favorece a aprendizagem do aluno. O P2 vai
mais além, ao citar que tal trabalho promove uma formação integral, numa perspectiva de
letramento, com base nisso, concordamos com o que ressalta Marcuschi (2008, p.151) ao
afirmar que "o estudo dos gêneros textuais é hoje uma fértil área interdisciplinar com
atenção especial para a linguagem em funcionamento para as atividades culturais e sociais".
Por outro lado,na questão III) "Você acha que os GT auxiliam na aprendizagem dos
alunos em leitura, oralidade e escrita? Como? ", têm-se as seguintes respostas:
P1: Com certeza, os gêneros desenvolveram nos alunos habilidades leitoras,
apropriação da escrita gramatical, levando em conta as questões linguísticas, e aperfeiçoa a
oralidade deles;
P2: Sem dúvidas. A leitura e a escrita acontecem somente com a prática. Os gêneros
textuais são suportes para uma boa aprendizagem e compreensão de mundo, além de
expandir o nível de conhecimento nas diversas áreas de estudo;
P3: Ajuda sim. A aproximação com o gênero torna a efetivação da aprendizagem
mais tranquila e leve.
Partindo do pressuposto de que o estudante encontra de forma imediata um fim para
seu estudo, que é a produção do próprio gênero e seu uso em comunidade, seja ela escolar
ou social. Nas respostas dadas pelos professores, fica evidente que o trabalho com gêneros
textuais é favorável a aprendizagem dos alunos, levando-os a fazer uso dos mesmos nas
suas relações na escola e sociais, sendo assim, exercida a função dos gêneros textuais
enquanto práticas sociais. As resposta dadas por eles tem consonância com o que defendem
conforme os PCNs (1998), as aulas de LP devem centrar-se no texto, especialmente nos
gêneros textuais.

4. Conclusões
Buscando responder aos objetivos da pesquisa tendo como objetivo geral compreender
como os gêneros textuais são utilizados na prática docente, verificou-se que os professores
entrevistados têm como objeto de ensino o texto, e que consideram que os gêneros textuais
são importantes ferramentas a favor da aprendizagem dos alunos, para que assim
desenvolvam as competências essenciais de leitura, escrita e oralidade.
Ainda é importante ressaltar que a pesquisa demostrou que o uso do texto deve
partir de uma proposta de ensino que considere o letramento, partindo do pressuposto que o
aluno precisa desse aprendizado em seu ciclo sociocultural. Sendo assim, para que aconteça
apropriação dos diferentes gêneros textuais, é necessário que o professor desenvolva
estratégias de ensino, que objetivem conduzir o aluno a desenvolver capacidades
necessárias para aprender os gêneros e fazer usos deles, as estratégias, como sequências
didáticas são ótimas aliadas do professor no trabalho com o texto.
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1. Introdução
Ao fazer considerações em relação à pontuação, é importar fazer algumas observações em
relação à língua escrita, que é seu lugar de existência. Rosa (1994) discute que a língua
escrita foi considerada pela linguística, durante décadas do século XX, um tópico sem
relevância, sendo essa concepção um efeito do desdobramento da própria percepção de
escrita: um sistema que reproduz imperfeitamente a fala de uma comunidade. Essa reflexão
apresentada pela autora ainda mantém-se viva, apesar de atualmente a escrita ter ganhado
mais espaço nos estudos linguísticos.
Em relação mais específica, considerando a pontuação, as línguas modernas, ao
evoluírem em sua complexidade de escrita, passaram a possuir complexos sistemas de
pontuação. Em base, “a pontuação desempenha, hoje, nas diversas línguas escritas
contemporâneas um papel fundamental no processo da produção textual, assim como
elemento facilitador e concatenador do ato da leitura e da interpretação de textos”
(MACHADO FILHO, 2004, p. 34), apesar disso, em relação ao domínio da pontuação
ainda “é comum que se minimizem suas propriedades específicas e que se continue a
enfatizar sua imperfeição face a recursos da língua oral” (ROSA, 1994, p. 18).
A pontuação é um elemento constitutivo exclusivamente da língua escrita, porém, a
reflexão sobre sua função não ocorre de forma pacifica, pois, muitos estudiosos defendem a
ideia de que a escrita e a pontuação apresentam traços e características relacionadas a
oralidade, enquanto outros defendem que ela pode ser observada em isolado, conectada,
exclusiva, com características da língua escrita. Como exemplo de tal oposição, podemos
citar Rosa (1994) e Jurado Filho (1996). Aquela defende “que a escrita, e, especificamente,
a pontuação, pode ser focalizada em isolado, sem estar em contraponto com a fala enfoque que quase invariavelmente tem transformado a pontuação numa representação
apenas imperfeita de traços da oralidade” (ROSA, 1994, p. 15), enquanto este defende “que
a escrita tem um ritmo é porque aquilo que lhe serve inicialmente como referência e a que
ela se vincula em sua gênese - a oralidade - tem um ritmo” (JURADO FILHO, 1996, p. 78).
Esses autores refletem posições que abordam a pontuação como marcador de características
sintáticas – Rosa (1994) – e prosódicas – Jurado Filho (1996) –, respectivamente. Em nossa
pesquisa, tais posições servem como base para a reflexão em relação a como a pontuação é
tratada em textos normativos, tais como manuais de pontuação, documentos oficiais e
gramáticas. Observar de que formas as abordagens se dão, compreendendo que há mais de
uma percepção e definição de “regras’ em relação ao uso dos sinais de pontuação, contribui
para a construção da noção de que não há apenas um modo de pontuar, dessa forma, a
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noção de “erro” em relação aos usos de pontuação podem ser repensados e abordados por
outro ângulo”. Considerar influências prosódicas e/ou sintáticas em relação ao modo de
pontuar modificam algumas possibilidades do uso da pontuação, ampliando a percepção em
relação às convenções, as quais, pelo corpus lido, não apresentam uma unanimidade.
Na pesquisa, foram analisadas as concepções sobre pontuação trazidas nos seguintes
textos normativos: A arte de pontuar (LUKEMAN, 2011); Pontuação, ponto por ponto
(CHOCIAY, 2005) Alto! Ponto final/ Pontuação (CAVACAS, 2013); Guia de acentuação e
pontuação em português brasileiro (FERRAREZI JUNIOR, 2018); Manual De Redação Da
Presidência Da República (BRASIL, 2018); Moderna Gramática Portuguesa (BECHARA,
2006). Não buscamos analisar de forma exaustiva os usos apresentados para cada sinal de
pontuação, o que interessa-nos é a noção geral abordada e as noções amplas de uso, pois
buscamos verificar se as abordagens se constituem de forma homogênea ou seguem
posições que abordam a pontuação como marcador de características sintáticas, como as
posições defendidas em Rosa (1994), e prosódicas, como as posições defendidas em Jurado
Filho (1996), ou, ainda, se fazem uma conexão entre ambas.
2. Metodologia
A pesquisa é um levantamento bibliográfico, e utiliza-se do método qualitativo, tem uma
natureza aplicada e, com base nos objetivos, pode ser considerada de natureza exploratória.
Para o seu desenvolvimento, foram utilizados textos normativos como manuais sobre
pontuação, documentos oficiais que abordam a pontuação e gramáticas de estudiosos com
respaldo na comunidade acadêmica, as quais, nesse caso, foram observadas se
apresentavam e como a apresentavam, em seu corpus, a pontuação.
3. Resultados e Discussão
Todos os textos normativos analisados apresentam uma breve reflexão sobre a pontuação
para, em seguida, detalhar o uso de cada sinal, em particular. Além disso, todos eles
apresentam a noção de que a pontuação exerce diversas funções dentro de um texto, não
sendo apenas a aplicação de uma convenção. No geral, há o enfoque na noção de que a
pontuação está conectada a questões sintáticas e semânticas, mas também há colocações em
relações a pontuação como marcador prosódico. A seguir, uma exposição breve das
concepções apresentadas pelos autores.
Primeiramente, vamos pontuar as noções gerais apresentadas por Ferrarezi Junior
(2018), o qual divide os sinais de pontuação em sinais de natureza fonológica-semântica e
de em indicadores da estrutura da frase, nesse sentido, ele apresenta que “usar os sinais de
pontuação com correção é mais fácil em relação aos sinais de natureza fonológicasemântica do que em relação aos sinais indicadores da estrutura da frase” (FERRAREZI
JUNIOR, 2018, p. 53). Em seu texto, o autor se debruça em analisar e refletir o uso dos
sinais de pontuação que indicam a estrutura da frase, ou seja, apesar de não ignorar o uso da
pontuação como forma de buscar expressar alguns elementos da fala, o autor considera que
fala e escrita são coisas completamente diferentes, e, nesse sentido, a pontuação não pode
ser entendida unicamente como uma busca por transcrever elementos prosódicos, até
mesmo porque, a tentativa de fazer isso, para o autor, seria falha.
Bechara (2006), por sua vez, discute que o enunciado não se constrói sem
organização, mas sim através das relações estabelecidas entre palavras e orações, tais
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relações são regidas por princípios gerais de dependência e independência sintática e
semântica, recobertos por unidades rítmicas e melódicas, nesse sentido, “os sinais de
pontuação, [...], procuram garantir no texto essa solidariedade sintática e semântica. Por
isso, uma pontuação errônea produz efeitos tão desastrosos à comunicação quanto o
descobrimento dessa solidariedade a que nos referimos” (BECHARA, 2006, p. 606).
Cavacas (2013) apresenta, em seu texto, alguns objetivos globais do sistema de
sinais de pontuação: contribuição na clareza das frases e na sua correção sintática e
adequação semântica; tonar a compreensão das frases mais acessível; marcação de certas
pausas e variações de entonação; reforço da expressividade do texto. De uma forma
genérica, “na designação de pontuação, mas rigorosamente de pontuação sintática e
comunicativa, e no âmbito da linguagem escrita, abrangemos um sistema de sinais gráficos
de natureza ideográfica (logo, sem base alfabética ou numérica) cada um com o seu valor
específico na comunicação escrita” (CAVACAS, 2013, p. 22).
Chociay (2005), em suas reflexões, apresenta posições, as quais consideram que a
pontuação atua como elemento reflexivo de configurações que pertencem ao plano da
oralidade, e, também, típicas do plano do discurso escrito, ou seja, “a pontuação atua nesses
dois planos” (CHOCIAY, 2005, 10), considerando, por sua vez, que “a pontuação é o
emprego de certos sinais gráficos que se colocam entre orações e partes de orações para
indicar pausas de diversas espécies, ou para denotar mudança de tonalidade, ou,
simplesmente, para chamar atenção” (CHOCIAY, 2005, 9).
Lukeman (2011) na introdução de seu livro deixa claro que não está escrevendo
para gramáticos, ele destaca que “este livro é para o público que mais precisa dele e para o
qual, ironicamente, ainda não se escreveu uma obra sobre pontuação: os escritores”
(LUKEMAN, 2011, p.11), considerando essa colocação, é possível compreender melhor
como desenvolve-se sua abordagem em relação ao tema, sendo, por sua vez, uma
abordagem um pouco mais artística que normativa, pois considera que “a pontuação é tida
muitas vezes como uma conveniência, um modo de tornar mais claro o que se quer dizer.
Raramente é considerada um meio de expressão artística, uma forma de exercer um efeito
sobre o conteúdo” (LUKEMAN, 2011, p.11). Para ele, “os benefícios da pontuação para o
escritor são ilimitados quando se sabe aproveitá-los. Pode-se, por exemplo, criar um efeito
de fluxo da consciência usando-se pontos finais; indicar a passagem do tempo usando-se
vírgulas [...]”(LUKEMAN, 2011, p.13). Esse autor contribui para a compreensão da
pontuação do ponto de vista do individuo que a usa e dos efeitos que este deseja introduzir.
Ele conduz suas considerações a pontos reflexivos sobre o sentido, sobre a autonomia do
produtor do texto, claro que isso sem considerar questões de convenção, mas enlarguecendo
as percepções.
Por último, vamos apresentar o que traz O Manual de Redação da Presidência da
República. Nele, há apenas a apresentação da finalidade dos sinais de pontuação e, em
seguida, a apresentação de cada sinal com a descrição de sua função específica, juntamente
com exemplos do uso de tais funções. Pois bem, para o documento oficial
“sinais de pontuação, ligados à estrutura sintática, têm as seguintes
finalidades: a) assinalar as pausas e as inflexões da voz (a entoação)
na leitura; b) separar palavras, expressões e orações que, segundo o
autor, devem merecer destaque; e c) esclarecer o sentido da frase,
eliminando ambiguidades” (BRASIL, 2018).
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Como é possível observar através das concepções de pontuação apresentadas por
cada autor e textos aqui destacados, não há uma homogeneidade em relação à função que
ela desempenha, como colocado já introdução ao refletir sobre as posições de Rosa (1994)
e Jurado Filho (1996). Dizer que a pontuação é puramente sintática e semântica e ignorar
noções de ritmo e prosódicas, parece-nos um equivoco, mas considerar a pontuação apenas
uma tentativa de imitação de elementos presentes na oralidade, também parece-nos um
equivoco. Para nós, é mais importante a compreensão de que “os sinais de pontuação, no
seu uso, refletem a atitude de quem os usa” (CAVACAS, 2013, p. 33) e que preciso que, no
ensino se tenha uma noção ampla sobre a pontuação para saber-se quando e como ensinar
aos alunos, de forma a ter-se um ensino reflexivo, não puramente normativo.
4. Conclusões ou Considerações Finais
Como o título sugere, de uma forma ampla, buscamos apresentar algumas considerações
sobre abordagens em relação à pontuação em textos normativos. Claro, como já dito
anteriormente, não fizemos isso de forma exaustiva, visto que não há a possibilidade de
esgotar todas as abordagens em todos os textos normativos. Tínhamos, por outro lado, a
pretensão de contribuir para a reflexão de como a noção de pontuação nesses textos podem
convergir em alguns pontos e podem divergir em outros. Consideramos que a compreensão
da pontuação de uma forma ampla contribui para o ensino, de forma a ampliar as
abordagens possíveis, não limitando o ensino e nem a escrita de um ponto de vista
individual e reflexivo.
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1. Introdução
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica em andamento e surge
com o intuito de delimitar um recorte temporal sobre o que a literatura apresenta de
contribuição sobre o estímulo para o desenvolvimento das habilidades de vida das crianças
por meio do contexto familiar e escolar, concomitantemente buscamos enfatizar quais são os
benefícios para o público infantil quando seus cuidadores lhes inscrevem desde cedo ou
durante em algum período da infância, em práticas que envolvem o trabalho resiliente,
autocontrole, gestão de emoções, assertividade, resolução de problemas, autoestima,
criatividade.
Del Prette e Del Prette (2005) expõem a importância de habilidades como
autocontrole, empatia e expressividade emocional, civilidade, assertividade e resolução de
problemas serem aplicadas na infância garantindo-lhes autoproteção.
O tema da pesquisa surgiu através de um olhar compartilhado entre psicologia e
pedagogia na literatura científica, amparado no comprometimento com os cenários de vida
das crianças que independentemente de classe social, lugar de origem, cultura e demais
aspectos que configuram seu modo de vida, todas sem exceção necessitam de uma infância
com qualidade de vida e embora haja as adversidades no dia a dia, se nos pequenos são
cultivadas essas habilidades para o bem-estar eles podem desfrutar de saúde mental e física,
consequentemente mais tarde tornando-se adultos que podem alcançar uma vida mais
saudável. Deve-se falar da imprescindível participação de família e escola nesse ponto.
Poletto e Koller (2008) se referem à escola e família como meios que se tiverem
qualidade em suas relações dispondo de afeto e reciprocidade são capazes de estimular muitas
competências para o desenvolvimento das crianças.
Como objetivo geral, esse trabalho propõe apresentar os resultados prévios do projeto
Família e escola numa ação que não pode parar: ressonâncias do “regar” habilidades de vida
para o bem-estar das crianças sob à óptica da revisão sistemática, os específicos: realizar um
levantamento dos artigos encontrados na base de dados PEPSIC (periódicos eletrônicos de
psicologia) que discutem a temática de pesquisa do projeto de IC; analisar as produções
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científicas por ano de publicação concomitante por seus respectivos títulos; destacar a leitura
teórica inicial atrelada aos dados dos artigos científicos selecionados para a pesquisa.

2. Metodologia
O acesso à plataforma PEPSIC para a triagem de artigos se deu durante o período de 27 de
agosto ao dia 6 de setembro de 2019. Ao acessar a base de dados utilizou-se trincas de
palavras-chave com termos interligados ao título da pesquisa. A primeira busca se deu com
os seguintes termos: Família, escola e criança e foram encontrados 71 artigos, a próxima
trinca de palavras usadas foi criança, escola, habilidades e mostrou-se disponível um total
de 17 artigos, posteriormente na terceira e quarta verificação de artigos com trios de
descritores criança, família, habilidades; escola, família, habilidades, respectivamente
foram encontrados 9 artigos em cada.
Para o processo de inclusão e exclusão foi feito um recorte de tempo escolhendo-se
apenas os estudos publicados do ano de 2014 até agosto de 2019, pois acredita-se que nesse
espaço de tempo possa ter pesquisas mais inovadoras sobre a inserção de habilidades de vida
no cotidiano das crianças, partindo-se do pressuposto que nos últimos anos a educação dos
pequenos tenha avançado um pouco mais. O segundo critério de inclusão e exclusão foi
eliminar do estudo, os artigos que não apresentavam em seus descritores e/ou palavras-chave
ao menos uma palavra referente ao tema do presente estudo, vale ressaltar que nessa etapa
foram considerados os estudos que tinham termos em sinônimos às palavras-chave do título
do projeto, com a intenção de alcançar o máximo de estudos possíveis.

3. Resultados e discussão
Quanto ao fato de ser uma pesquisa que envolve uma Práxis da psicologia associada à Práxis
da pedagogia acreditamos que essas áreas no campo da educação infantil em muito podem
fazer pelo bem-estar da criança. É preciso ter um posicionamento profissional por parte do
psicólogo e pedagogo que trabalham em escolas de modo a fortalecer a maneira como a
criança habita a comunidade escolar e temos que enfatizar o quanto educar para a vida está
atravessado pelas habilidades que investimos nas inter-relações com os pequenos. É preciso
investir nessas instituições família e escola, pois elas são via para que o sujeito desenvolva
potencialidades que a convivência na sociedade exigirá dele mais tardiamente.
Nesse resumo se apresentará os resultados parciais prévios e muitos dos artigos
selecionados ainda podem ser excluídos nos próximos meses de pesquisa do projeto. Ainda
não foi possível também concluir o estado da arte nem mesmo iniciar a revisão sistemática
de literatura, sendo assim foram feitos alguns processos de seleção de estudos e
posteriormente leu-se os resumos dos artigos selecionados. Na tabela a seguir é retratado o
processo de inclusão de artigos por recorte de tempo.
Tabela 1. Artigos resultantes do primeiro processo de inclusão e seleção.
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Palavras-chave

N° de artigos
selecionados de 2014 até
agosto de 2019

Família, escola, criança

27

Criança, escola,
habilidades

17

Criança, família,
habilidades

9

Escola, família,
habilidades

9

Total

62

Após esse primeiro processo de exclusão restaram um total de 62 artigos como mostra
a tabela anterior, porém foi aplicado um novo filtro de pesquisa para a exclusão de estudos
que não apresentassem em seus descritores palavras-chave referentes àquelas de base do tema
da pesquisa como habilidades, criança, família, escola, mas considerou-se os artigos que
tinham palavras-chave em forma de sinônimos dessas. Isso se mostra na tabela a seguir.
Tabela 2. Artigos resultantes do segundo processo de inclusão e exclusão.
Palavras-chave

Artigos selecionados com
um ou mais descritores do
tema da pesquisa

Família, escola, criança

18

Criança, escola,
habilidades

8

Criança, família,
habilidades

4

Escola, família,
habilidades

2

Total

32

Pretende-se discutir até o momento quais temas os autores têm focado, construindo
uma análise a partir dos títulos dos artigos em determinado ano, considerando o recorte de
tempo selecionado para a pesquisa, para que não se apresente demasiado extenso para este
trabalho, além de conferir uma melhor compreensão da temática abordada, se resumirá os
títulos dos 32 artigos selecionados fazendo referência aos temas correspondentes. E aqui
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deve-se destacar que não necessariamente esses artigos selecionados permanecerão na
análise, pois passarão por novas análises e outros processos de exclusão.
Quanto aos temas predominantes em 2014 foram participação da família, criança
especial, formação escolar, envolvimento parental, dentre outros. Em 2015 os assuntos
Conversação entre família e escola, crianças, se mostraram mais predominantes. Em relação
a 2016 percebeu-se discussões a cerca de autoconceito, autocontrole, crianças, família,
escola, desenvolvimento socioemocional, família na psicoterapia, psicopedagogia, TDAH,
crianças com satisfação e escola e família, habilidades sociais na escola, brincadeiras na
escola e aprendizagem, adaptação à escola e dislexia, desenvolvimento motor. Os seguintes
recortes Inclusão escolar, paralisia cerebral, o papel da família e da escola, programas de
intervenção com crianças são encontrados no ano de 2017. Já em 2018 encontrou-se estudos
sobre a importância do pai para o processo de aprendizagem, desempenho escolar e
habilidades sociais. E por fim no ano de 2019 os assuntos elucidados são cultivo da atenção,
família e crianças com Down, coparentalidade e parentalidade, dentre outros.
Uma breve análise dos artigos dos últimos cinco anos demonstra que os estudos sobre
habilidades de vida têm se espalhado em muitos contextos seja clínico, educacional e/ ou
familiar, pela leitura dos resumos também foi possível compreender o quanto a inserção
dessas habilidades no dia a dia das crianças ressignifica as vicissitudes que cada sujeito em
sua infância enfrenta.
Se faz necessário pontuar que o próprio termo em si, habilidades de vida não foi
muito usado, surgindo outras palavras como sinônimos ou até mesmo que dizem respeito a
habilidades de vida em específico, como por exemplo habilidades sociais, autocontrole,
resiliência, dentre outros temos que cabem dentro do vasto campo que é o campo das
habilidades de vida. Quanto a isso, nas próximas etapas do projeto se lançará um olhar crítico
em relação a estes elementos.
Caballo (1996) aponta que pessoas ao se dedicarem no campo das habilidades sociais
por exemplo, são responsáveis por uma soma de ações satisfatórias que estão interligadas ao
bem-estar dos envolvidos no processo.

4. Considerações finais
Depreende-se que o estudo em questão se faz muito importante para a comunidade e se
compromete numa práxis que transita entre psicologia e pedagogia, procurando repensar
modos de permitir que a criança disfrute de uma vida saudável dispondo de habilidades
suficientes para viver a infância atrelada ao bem-estar, espera-se que o estudo também
convoque família e escola a compartilharem cada vez mais de ações produtoras de saúde
física e mental nos pequenos.

4.1. Órgãos envolvidos
A pesquisa é voluntária e foi aprovada pelo edital da Universidade de Pernambuco - UPE
IC/MULTICAMPI 2019-2020.
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1. Introdução
O processo de ensino-aprendizagem de diversos conteúdos matemáticos ainda é um desafio
tanto para professores quanto para os alunos. Tentar torná-lo mais significativos e de fácil
compreensão, está cada vez mais complicado. Diversos são os fatores que podem deixar
essa jornada mais árdua, dentre eles podemos destacar o desinteresse dos alunos e a falta de
recursos didáticos e tecnológicos.
Segundo Fernandes (2011), a aprendizagem significativa pode ocorrer de duas
formas, uma dela está voltada para o conteúdo a ser ensinado que deve ser potencialmente
revelador e a outra é quando o estudante consegue se apropriar dos materiais educacionais
de maneira consciente. Ou seja, é necessário o aluno querer apreender, para que o conteúdo
estudado tenha significado para ele. No entanto, o professor pode ser a ponte para despertar
o interesse no aluno, e os avanços tecnológicos podem contribuir nesse processo.
É nessa perspectiva que a utilização do software Geogebra ganha importância nas
aulas de matemática, pois ele possui ferramentas fundamentais que auxiliam a visualização
gráfica de diversos conteúdos, dentre eles, planificações de sólidos ganha um destaque
especial, visto que os alunos apresentam inúmeras dificuldades de visualização e
representação gráfica dos mesmos.
Segundo Bolda (1997) o uso de novas tecnologias proporciona a
visualização de figuras de maneira mais rápida e compreensível, visto que as suas
complexidades remetem a uma abordagem interdisciplinar e não ocorre em um simples
olhar. Ela é muito mais complexa, pois todo objeto visível pode não só ter diferentes
maneiras de ser descrito, mas também de ser visto.
É nesse olhar da interdisciplinaridade que os PCNs (2002) apontam para uma
educação que promova uma maior sintonia com a complexidade do mundo em que vivemos
quanto aos desafios e problemas e uso de novas estratégias de aprendizagem. Portanto, a
pesquisa buscou investigar qual a familiaridade dos estudantes com o uso do software
Geogebra como ferramenta interdisciplinar, e sua contribuição no processo de
aprendizagem significativa de planificações de sólidos.

2. Metodologia
A pesquisa tem caráter quali-quantitativo considerando também a pesquisa exploratória
que, segundo Gil (2008), permitem desenvolver conceitos e ideias, tendo em vista a
formulação de problemas. A problematização em aula é de suma importância, visto que
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provoca uma dinâmica que estabelece novos desafios para os educandos, entre eles a de
agir e pensar sobre os desafios propostos.
Nessa perspectiva, buscou-se elencar o conhecimento do uso de software como
ferramenta para ensino em sala de aula. Com isso, a turma do 1º ano do Ensino Médio da
Escola Estadual Conde Corrêa de Araújo, Localizada no município de São Lourenço da
Mata/PE, foi convidada a participar da pesquisa. A pesquisa ocorreu em uma única etapa,
por meio de questionário que pudessem analisar o nível de compreensão dos estudantes a
respeito do (software) no ensino da matemática.

3. Resultados e Discussões
As novas tecnologias de comunicação e informação (NTICs) tem propiciado mudanças
relevantes e positivas para a educação. O uso de aplicativos educativos e softwares tem
dinamizado e transformado a realidade da sala de aula, que antes era considerando como
ambiente monótono, sem estimulo, pautado nos recursos apenas nos livros e a voz do
professor (KENSKI, 2010, p. 46).
Com isso, foi apresentado aos estudantes o software Geogebra, no intuito de
trabalhar as representações gráficas das planificações de sólidos geométricos. Quando foi
perguntado aos estudantes se eles já conheciam o software Geogebra em sala de aula, 94%
disseram que não e apenas 6% disseram que sim, conforme a (Figura 1). Esses dados
revelam o quanto se precisa avançar em relação ao uso das novas tecnológicas e o ensino.
Conhecimento do Software Geogebra
6%
Sim
94%

Não

Figura 1. Você já conhecia o software Geogebra antes de utilizá-lo em sala de
aula?

Esses resultados colaboram com os obtidos por Bolzan e Soliani (2013) trabalhando
com o software Geogebra com alunos do 6º ano do ensino fundamental ao serem indagados
sobre o conhecimento do software Geogebra, bem como suas ferramentas, história e
algumas aplicações, todos os alunos responderam que não conheciam. Isso implica no grau
de dificuldade em usar o aplicativo como mostra a (Figura 2).
Dificuldade com o aplicativo do Software
Geogebra

47%
53%

Sim
Não
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Figura 2. Você sentiu dificuldade em utilizar o aplicativo no celular?

Após a apresentação do Software aos estudantes, foi perguntado se eles tiveram
dificuldades em utilizar no seu celular e 53% dos indagados disseram que sim. Mesmo com
o uso constante dos celulares ainda existem uma barreira sobre o recurso e a ferramenta de
ensino. Com isso, trabalhar as novas tecnologias ainda é um desafio na educação. Por este
motivo foi perguntado aos estudantes se eles achavam importante o uso de novas
tecnologias no ensino aprendizado, onde foi unanime as colocações quanto à sua
importância, ou seja, todos disseram sim, bem como estabelecer uma relação da Geogebra
com os assuntos apresentados em sala de aula.
Esses dados colaboram com a própria ideia do Piaget (1977), sobre a necessidade de
estabelecer relações, comparar, experimentar, analisar, imputar significados e sistematizar
os conceitos envolvidos em sala de aula com o ensino aprendizagem.
Cerca de 94%
dos estudantes concordam que relacionar o software com os conteúdos vistos em sala de
aula torna a aprendizagem mais significativa (Figura 3). Ao realizar esta pesquisa,
percebe-se que os alunos gostam de atividades diferentes e que estas podem contribuir no
processo de ensino-aprendizagem, porem eles não estão acostumados a ter atividades
diferenciadas no ensino de matemática que possibilitem aplicabilidade no seu cotidiano.
Geogebra na aprendizagem significativa
6%
94%

Sim
Não

Figura 3. O uso do software Geogebra tornou a aprendizagem mais significativa
para você?

Em um diálogo com os estudantes participantes da pesquisa informaram que o uso
mais frequente do aplicativo nas aulas de matemática podem auxiliá-los a visualizar os
objetos em várias dimensões, além de identificá-los de forma rápida e precisa, com o
manuseio do software.

4. Conclusão
A presente pesquisa mostrou a importância do uso de novas tecnologias nas aulas de
matemática como ferramenta para uma aprendizagem mais significativa dos conteúdos
didáticos. Percebeu-se que, através das atividades desenvolvidas na implementação do
software Geogebra, os alunos demonstraram mais interesse em participar efetivamente da
aula, além de obter melhor rendimento em situações-problemas que envolvessem
visualização e representação gráfica.
Desta forma, conclui-se que o software Geogebra pode contribuir de maneira
positiva no processo de ensino-aprendizagem de geometria espacial e plana, em especial no
estudo e visualizações de planificações de sólidos.
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1. Introdução
É preciso partir do pressuposto que o homem depende do meio ambiente para sobreviver,
entretanto, nos últimos anos a relação sociedade-natureza tem se dado de maneira
conflituosa. Isso se reflete nos graves problemas ambientais que são pautas de discussões
internacionais desde o século passado.
Fazendo uma retrospectiva histórica, a Revolução Industrial tem grande
contribuição na degradação do meio ambiente, conforme enfatizado por Effting (2007) esse
autor destaca que a natureza passou a ser tratada como um supermercado que tem uma
reposição infinita de estoque, assim, gerando esgotamento de recursos, destruição dos
Ecossistemas e a perda da biodiversidade, tudo isso é apenas o reflexo de um modelo de
desenvolvimento insustentável que mascara a realidade.
Assim, em tempos de crise surgem algumas alternativas para amenizar os problemas
ambientais deste século. A educação ambiental é um bom exemplo disso e pode ser
entendida como:
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
(BRASIL, 1999)

Se pode perceber que o conceito de educação ambiental está associado a uma
mudança de paradigma perante o meio ambiente, onde os indivíduos mudarão suas práticas,
almejando assim a conservação ambiental dentro de um viés sustentável.
Corroborando com as ideias acima Effting (2007, p.11 e 12) traz algumas definições
sobre o que vem ser a educação ambiental, três delas são:
Educação Ambiental é a preparação de pessoas para a sua vida enquanto
membros da biosfera;
Educação Ambiental é o aprendizado para compreender, apreciar, saber lidar e
manter os sistemas ambientais na sua totalidade;
Educação Ambiental significa aprender a ver o quadro global que cerca um
problema específico - sua história, seus valores, percepções, fatores econômicos e
tecnológicos, e os processos naturais ou artificiais que o causam e que sugerem
ações para saná-lo;

Tendo entendimento do que vem ser a educação ambiental, cabe destacar a
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importância de atividades integradas que despertem nos indivíduos a sensibilização frente
às questões ambientais, formando a consciência crítica e coletiva.
Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivo expor as práticas de educação
ambiental que estão sendo desenvolvidas no município de Paranatama-PE, através do
Projeto PLANTAI.
Com todos os problemas que o mundo vem enfrentando é preciso incentivar
projetos de educação ambiental que envolva, sobretudo, o núcleo familiar, fazendo parte da
educação de base das crianças e estendendo-se para toda sociedade, estes devem apontar
soluções de técnicas que reduzam impactos ao meio ambiente e promovam melhorias à
qualidade de vida das comunidades. Dessa forma, esse trabalho se constitui uma
contribuição inicial de cunho educacional sobre um projeto de potencial socioambiental que
mediante cooperação da coletividade trará bons resultados ao município de Paranatama-PE
e servirá como inspiração para outros municípios.

2. Metodologia
Esse trabalho se baseia numa abordagem qualitativa, onde de início foi feita uma pesquisa
bibliográfica para melhor entendimento do que vem ser a educação ambiental.
Posteriormente, procura-se descrever as atividades realizadas no Projeto PLANTAI, assim,
explicando sua finalidade e como funcionam as ações propostas pelo mesmo.
Essa pesquisa tem como base a observação participante que segundo Pereira, Bittar
e Grigoli (2019, p.194) “consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou
grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um
membro do grupo que está estudando e participa das atividades normais deste”.
Lakatos e Marconi (2003, p.10) afirmam que “O estudo de Caso consiste em uma
observação detalhada de um acontecimento específico, procurando relatar de maneira
aprofundada os aspectos que o tornam singular”. Assim, a metodologia adotada para a
realização dos objetivos propostos nesse trabalho torna-se eficiente para o que foi proposto.

3. Resultados e Discussões
O projeto PLANTAI é desenvolvido no município de Paranatama, cidade localizada no
Agreste Meridional do Estado de Pernambuco. Surge em meio aos problemas ambientais
que afetam esse município. Dessa forma, as atividades do mesmo buscam formar cidadãos
críticos no tocante as questões ambientais.
Tal projeto não tem viés governamental, mas é de autoria da equipe de profissionais
que formam o Espaço Literário e Musical – COLIMUSIC, sendo que esse ambiente serve
de suporte para o mesmo. O termo PLANTAI provém do verbo plantar e é usado no sentido
de semear ideias através de ações práticas de educação ambiental. Cabe ressaltar o apoio da
prefeitura local e da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, além da Secretaria de
Educação e a parceria da Sementeira Municipal Frei Juvenal.
Mais para que se alcance os propósitos do PLANTAI tem sido necessário mudar a
percepção da população local sobre as questões ambientais, pois grande parte das pessoas
veem o meio ambiente com uma visão reducionista da realidade. Silva e Leite (2008,
p.379) destacam que “percepção ambiental abrange a maneira de olhar o ambiente.
Consiste na forma como o ser humano compreende as leis que o regem. Esse ver ocorre
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através de uma imagem resultante de conhecimentos, experiências, crenças, emoções,
cultura e ações”. Dessa forma, com base na percepção dos indivíduos foi delineada
estratégias buscando promover a educação ambiental.
Dentre as várias práticas de educação ambiental o projeto está buscando promover
ações integradas que envolvam escolas, propriedades privadas e a comunidade local, assim,
abrangendo o espaço urbano e rural.
O projeto já promoveu diversas aulas teóricas para alunos do ensino fundamental da
rede pública municipal, sendo abordados diversos temáticas que tratam desde o
desmatamento, lixo, agrotóxicos, consumo, aquecimento global, entre outros. Na parte
prática foi desenvolvido o plantio de plantas ornamentais em área urbana, além do plantio
de arbustos e árvores de médio e grande porte numa propriedade de 6 hectares, nas
proximidades de uma nascente de água potável (APP).
Pereira, Bittar e Grigoli (2019, p.389) afirmam que para poder alcançar a educação
ambiental no ensino fundamental é necessário: “um conjunto de estratégias metodológicas
aplicado de forma dinâmica, criativa, lúdica, baseado na afetividade entre os atores [...]”.
Tais práticas vão ao encontro do que é realizado no PLANTAI, pois quando os alunos
tomam consciência da importância de tais ações se sentem motivados e se engajam nas
atividades propostas.
Effting (2007, p.24) afirma que “Esse processo de sensibilização da comunidade
escolar pode fomentar iniciativas que transcendam o ambiente escolar, atingindo tanto o
bairro no qual a escola está inserida como comunidades mais afastadas nas quais residam
alunos, professores e funcionários”. Assim, em dias de sábado o projeto funciona como
uma extensão das escolas, sendo aplicado na zona rural, onde a comunidade local se reúne
em determinada propriedade e a equipe do projeto ministra uma aula técnica para os
expectadores, tendo, geralmente, um público-alvo formado por indivíduos com uma faixa
etária variada, desde crianças a idosos.
Na ocasião a equipe técnica procura abordar temas como: a produção de alimentos
orgânicos, uso e manejo da terra, adubos naturais, dentre outras questões. Logo após
acontece a ação de plantio de árvores nativas, arbustos e frutíferas. Assim, tendo a
pretensão de transformar os pequenos minifúndios em ambientes florestados.
Cabe ressaltar que o projeto está em fase inicial de execução, portanto, suas ações
iniciais estão pautadas em envolver as comunidades e escolas, desenvolvendo assim uma
consciência crítica sobre as questões ambientais, além da plantação de mudas, dentro de um
viés crítico e de responsabilidade ambiental. A Lei 9795 de 1999 em seu artigo 5°, inciso
III, destaca como um dos objetivos da educação ambiental “o estímulo e o fortalecimento
de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social”.

4. Considerações Finais
Com o desenvolvimento do Projeto PLANTAI se pode perceber bons resultados no quesito
da promoção da educação ambiental, pois o mesmo está conseguindo envolver escolas e
comunidades, assim, atingindo muitas pessoas em prol de um objetivo único. A cada dia
mais pessoas aderem essa ideia e incentivam outras a participarem.
Uma forma de perceber as mudanças é através das conversas informais, onde por
meio dos discursos fica cada vez mais evidente uma preocupação com o meio ambiente.
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Nas escolas e nas comunidades procura-se repassar conhecimentos técnicos que ajudam as
pessoas a contribuírem na redução dos problemas ambientais, as ações de sensibilização
ajudarão na construção de uma consciência crítica sobre o meio ambiente, formando assim
pessoas com responsabilidades ambientais.
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1. Introdução
O presente trabalho surge como uma produção oriunda das vivencias e experiências da
disciplina de Estágio Supervisionado I, do curso de Licenciatura em História da
Universidade de Pernambuco, que teve como local de realização uma escola municipal do
município de Saloá, Agreste Meridional do Estado de Pernambuco, durante o primeiro
semestre letivo de 2019.
Durante a observação a professora tratava de temáticas da Baixa Idade Média, como
a relação com o mundo islâmico, o início das grandes navegações marítimas, então para
não gerar descontinuidade durante os períodos de regência e extensão, foi dada
continuidade dentro da temática geral. Em uma das práticas de regência foi indicada a
necessidade de tratar da África antes dos Europeus, falando sobre o Reino do Congo e o
Império Mali, e posteriormente o desenvolvimento de uma atividade de extensão sobre as
heranças afro-brasileiras.
A experiência desenvolvida contribui para o debate científico acerca da introdução
da História da África no ensino básico, especialmente levando em conta a lei 10.639/2003
que demanda estudos de História e Cultura Afro-Brasileira. Bem como dialogando também
com os fatores que permeiam este ensino, como as questões raciais, sócio-políticas e
identitárias,
Depois do período de estágio na Escola São Vicente, surge este trabalho como fruto
das reflexões e percepções do que foi vivenciado, onde dialogamos com as produções
científicas acerca da lei 10.639/2003 nas escolas, lei esta que prevê o estudo da Cultura e
História Afro-Brasileira nas escolas. Além de ressaltar a importância de Ensino sobre a
África e a cultura afro-brasileira.

2. Metodologia
O presente trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica, especialmente a
leitura de artigos científicos relacionados ao tema vivenciado na disciplina de Estágio
Supervisionado, contribuindo para interpretação das experiências, e uma análise do livro
História, Sociedade e Cidadania de Alfredo Boulos Júnior do 7º ano.
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3. Resultados e discussões
O material didático fornecido para contribuir com a construção da regência foi o livro
didático História, sociedade e cidadania de Alfredo Boulos, vez que a professora da turma
estava seguindo este para definir a ordem temática dos assuntos, e o capitulo “África antes
dos europeus” vinha logo em seguida, focando nos reinos do Mali e do Congo. Durante a
captação dos recursos, os estagiários perceberam o pouco espaço e brevidade com que
foram abordados os assuntos naquele capítulo, bem como a forma que este era
desenvolvido, como também a forma sucinta como foi tratado um continente tão extenso e
com muita história, quando explanado ficava mais resumindo ainda.
Foi encontrado pouco material online acerca do tema, e a maioria tratava dos
assuntos a partir do livro didático sugerido, com informações muito semelhantes e alguns
utilizando-o senão como única fonte. Além disso, percebeu-se uma precária união do
recorte com a contemporaneidade e com outras realidades africanas da época como os
reinos vizinhos, assim como a repercussão da presença portuguesa no Império Mali e no
Reino do Congo em relação a América.
Chagas (2017) afirma que poucas menções se fazem a África antes da chegada dos
europeus no século XV, coisa que os estagiários em sua atividade de regência buscaram
corrigir, mencionando a existência de outros reinos e civilizações anteriores. Foi realizado
durante as regências explanações entre os conteúdos, relacionando-os e alargando o debate
sobre as concepções sobre a África, buscando contribuir para a mudança na possível visão
existente sobre o Continente Africano.
O Império Mali e o Reino do Congo em si já representam um contraponto a visão
estereotipada da História africana como palco da pobreza e calamidade desde seu
surgimento até os dias atuais, visto que são apenas alguns exemplos de ricas civilizações,
com mesmo uma delas chegando passando por Meca levando toneladas de ouro, além da
organização social e miliar complexa, a presença de reis e rainhas, não devendo então ser
observados como lugares não-civilizados e com povos desprovido de inteligência, riqueza e
cujas atividades só se desenvolvem com a chegada dos Europeus.
De acordo com Chagas (2017), a relação da escola com a história do continente
africano ainda é de distanciamento caracterizada pela pouca intimidade com a história e
cultura africana, o autor aponta a persistência de concepções que homogeneízam a África,
ou como terra de negros escravos ou revelam apenas partes pequenas a partir da qual
interpretam outras localidades.
Durante a preparação para a atividade de Extensão baseando-se nos temas
vivenciados nas aulas observadas e produzidas pelos estagiários, foi escolhido realizar uma
atividade que fosse voltada para as heranças africanas e afro-brasileiras, e de temáticas
relacionadas ao negro no Brasil, como o racismo e a intolerância religiosa.
Das civilizações estudadas, diversos escravos foram traficados para outras
localidades, especialmente as Américas, importante mesmo salientar que no recorte
específico foram os mesmos portugueses que traziam os escravos ao Brasil que traficavam
os negros do Mali e do Congo. De acordo com Pereira (2018?) nosso histórico político,
social e cultural tem a marca de três principais povos, os africanos, os indígenas e os
europeus.
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A criação da Lei 10.639/2003 para o estudo das relações Étnico-Raciais e da
História e Cultura Afro-brasileira surge como resultado da luta dos movimentos negros do
século XX, e foi implantada no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (20032010). A lei também prevê o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros
no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Esta lei
embora que direcionada a todos os componentes curriculares, frequentemente e
especialmente é desenvolvida nas disciplinas de História, Artes e Literatura (BRASIL,
2003).
Diante de um contexto social que reproduz atitudes racistas, de desrespeito e
discriminação, dentro e fora do âmbito escolar, faz-se necessário discutir temáticas que
venham a contribuir para o conhecimento do sujeito acerca de sua história social, cultural e
política, ou seja, o conhecimento sobre si mesmo, passando a partir daí a valorizar-se e a
valorizar o outro (PEREIRA, 2018).
Elaborar e dar sentido a história de um povo é dá-lo condições de formar sua
própria identidade, é preciso promover a história da população negra para que desperte nos
sujeitos a autoestima, inserção social e identidade étnico-cultural e política. Sua formação e
contribuição não deve ser folclorizada, sua imagem não deve ser propagada de forma
deturpada, muito menos excluída (BISPO & SILVA, 2008 apud LIMA, 2004).

4. Considerações finais
Trabalhar sobre a História da África e dos afro-brasileiros requer a existência de recursos
pedagógicos e formação profissional adequada para tal, e é neste sentido que os estagiários
perceberam pouco conteúdo disponível sobre a temática, bem como destacamos a pouca
carga horária reservada até então aos estudantes dentro da graduação de licenciatura em
História, o que foi mesmo vivenciado pelos estagiários em questão com uma carga horária
de apenas 40 horas para toda a História africana.
O docente embora esteja na ponta final do processo, sendo o profissional que
diretamente tratará dos temas precisa de suporte para a realização da sua atividade, o que
significa que a aplicação da lei não depende exclusivamente do seu fazer, mas é também
um dever do Estado, dos municípios através das Secretarias de Educação e das
universidades (CHAGAS, 2017).
Durante a experiência foi perceptível certo estranhamento da parte dos alunos a
respeito dos elementos culturais afro-brasileiros a eles apresentados, conhecendo apenas
alguns poucos exemplos, porém sem muita propriedade, além de alguns comentários feitos
por eles que mostram a pouca presença daquelas temáticas na realidade escolar,
especialmente em se tratando das tradições religiosas e ritmos populares, o que talvez possa
significar a pouca presença dos estudos sobre África e afro-brasileiros.
O currículo de História é marcado pelo embranquecimento e presença de uma
história eurocêntrica, em detrimento da valorização da história de outros continentes, desde
o ensino primário até o superior, e em relação as populações negras são dedicadas poucas
páginas nos livros didáticos, a maioria dedicadas a escravidão (BISPO & SILVA, 2008).
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1. Introdução
O termo Design Universal (DU) foi desenvolvido por profissionais da área da arquitetura e
refere-se à criação de produtos e estruturas que são projetadas desde sua concepção para
funcionar e nivelar a maior quantidade possível de usuários (Edyburg, 2010). Tal
entendimento também é abordado na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
LEI Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 onde, em seu Art 3º, é definido como a “concepção
de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem
necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia
assistiva” (Brasil, 2015).
Desta forma, entende-se por DU a conscientização da diversidade humana e a
possível intervenção no espaço ambiental humano para projetar um ambiente inclusivo,
antecipando uma variedade de necessidades e respeitando às diferenças, incluindo-se a
variedade de idade e habilidades (Mace, 1985; The Center for Universal Design, 1997).
Como forma de adaptar o DU para o campo educacional aparece o Design
Universal para Aprendizagem (DUA), a CAST (Centro de Tecnologias Especiais
Aplicadas) foi um dos pioneiros na execução desta ideia utilizando-a como um meio de
concentrar pesquisas, desenvolvimento e a prática pedagógica na compreensão da
diversidade e na simplificação da aprendizagem através da aplicação da tecnologia
(Edyburn, 2010).
O DUA é uma estrutura para o design instrucional que visa uma perspectiva
educacional flexível e de apoio a todos os alunos, incluindo aqueles com dificuldades para
aprendizagem, e apoia uma pedagogia eficaz que inclui materiais curriculares, tecnologias e
estratégias que favorecem vários meios de representação, expressão e engajamento (Meyer
& Rose, 2000). Nesse sentido, a adaptação do DU para a educação tem por objetivo que
todos os alunos tenham as mesmas possibilidades para aprender, com materiais didáticos e
práticas que acolham suas habilidades e necessidades levando em conta que os alunos são
diferentes uns dos outros.
A CAST desenvolveu uma estrutura que reforça um currículo ajustável que possa
ser apresentado de vários formatos tornando o conteúdo acessível. A estrutura baseia-se na
neurociência considerando três sistemas neurais do cérebro envolvidos na aprendizagem:
(a) sistemas de reconhecimento que identificam padrões e objetos, (b) sistemas estratégicos
que nos dizem como fazer as coisas e (c) sistemas afetivos que determinam o que é
importante e fornece a motivação para a aprendizagem (CAST, 2019).
Sendo assim, de que forma o Design Universal para a aprendizagem age no respeito
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aos conhecimentos e habilidades de alunos com e sem deficiência? De que forma estes
princípios influenciam na educação? Este resumo busca discutir a ação dos princípios do
Design Universal na educação e como os professores devem se utilizar destes princípios.

2. Metodologia
O presente estudo se constitui em uma revisão narrativa de literatura que, de forma
exploratória e tendo por base banco de dados como os Periódicos CAPES e o Google
Acadêmico, investigou artigos e trabalhos que apresentassem da melhor forma os princípios
e objetivos do DUA.

3. Resultados e Discussão
O DUA consiste em um tópico instrucional para a educação especial. Seu destaque iniciouse nos anos 90 com a conscientização da necessidade de que as pessoas com deficiência
tenham acesso a um currículo inclusivo (CAST, 2019). Inicialmente, o DUA se concentrou
nos alunos com necessidades de educação especial como uma forma de aumentar o
engajamento e os resultados da aprendizagem. No entanto, essa perspectiva tornou-se um
meio de pensar processos que facilite o ensino para todos, visando diminuir barreiras e
aumentando as oportunidades para a aprendizagem.
Este método aplica recentes estudos sobre a percepção de como ocorre o
processamento de informações pelo cérebro no design de textos e currículos que podem ser
suficientemente flexíveis para atender as necessidades individuais dos alunos (Rose &
Meyer, 2002). A flexibilidade do DUA permitiu que elementos fossem selecionados para
que as necessidades dos alunos fossem atendidas em seus conteúdos e no seu aprendizado
(Rao & Meo, 2016). Este método indica que projetar para diversos alunos trás por resultado
a melhora da aprendizagem para todos os indivíduos. O DUA, desta forma, incentiva os
professores a agirem antecipadamente a cerca das abordagens educacionais que devem
resultar um maior aprendizado e envolvimento por parte dos alunos. No DUA, as
diferenças dos alunos são vistas como ponto forte para os professores e não como falhas
(Edyburn, 2010).
Rose e Meyer e seus companheiros do CAST criaram princípios e diretrizes que
auxiliam os professores a como utilizarem o Design Universal para Aprendizagem na
prática. São três os princípios que guiam a implementação dos professores (Rose & Meyer,
2002):
a) Múltiplos meios de representação (o que aprender);
b) Múltiplos meios de ação e expressão (como aprender);
c) Múltiplos meios de engajamento (porquê/ para que aprender).
Observa-se que a própria estrutura do DUA incentiva os professores a pensar sobre
as características dos alunos, agindo com flexibilidade. Cada uma das características deste
modelo é dividida em diretrizes com múltiplos pontos para direcionar as considerações dos
professores para a prática (UDL Center, 2019). Destacando a construção de habilidades de
funcionamento, os professores devem gerar um ambiente de aprendizado centrado nos
alunos. As atividades devem ser idealizadas para que haja um aumento do envolvimento
dos alunos e uma autogestão dos processos de aprendizagem (UDL Center, 2019).
Desta forma, através do uso do Design Universal para Aprendizagem o ensino
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poderia torna-se menos centrado na quantidade de conteúdos e mais focado em sua
qualidade. Fica claro que o DUA se estabelece como um meio potencial para a inclusão e
que além de representar um meio bem-sucedido para alunos com deficiência, ele acabaria
por contemplar as necessidades de todos os alunos em sala de aula, o que está de acordo
com o que se idealiza acerca da inclusão. Dito isto, os educadores devem ter a compreensão
das variadas formas que seus alunos são diversos, para que assim planejem instruções que
de fato atendam as necessidades de todos os alunos (Edyburn, 2010)

4. Considerações Finais
Os preceitos que o Design Universal desenvolvido na área da arquitetura, trouxe para o
campo educacional uma reflexão acerca da flexibilidade de currículo, do meio de
compreensão da individualização de cada aluno e de como a percepção da forma que a cada
aluno aprende influencia para uma adaptação e inclusão. Estes princípios para que sejam
colocados em prática necessitam de uma reorganização na estrutura educacional visto que,
geralmente, os preceitos seguidos tradicionalmente primam mais para o individualismo do
que pelos valores para a inclusão, sendo também necessário, como argumenta Prais e Rosa
(2017) a formação docente para implantação do DUA e para o planejamento de atividades
inclusivas.
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1. Introdução
A escola brasileira sofre na atualidade com a falta de interesse de grande parte dos alunos,
que não se sentem motivados de alguma maneira em estarem nas salas de aula, são muitos
os fatores que contribui para essa falta de motivação, entre eles está a classe econômica, o
acesso as novas tecnológicas, dificuldades em assimilar conteúdos e muitos não sentem a
escola como um lugar acolhedor, motivador, mas sim, como uma obrigação, algo sufocador.
E dessa mesma forma é a realidade do ensino de geografia na maioria das escolas,
tendo um viés tradicionalista, mesmo havendo avanço na ciência geográfica, os professores
ainda herdam resquícios desse método, tendo um viés puramente descritivo e enfadonho.
Assim, muitas das vezes na pratica pedagógica não é considerado a realidade do aluno.
Como resposta a essas questões Silva (2015, p.239) destaca que para um melhor
envolvimento dos alunos nas aulas é preciso:
É fundamental encurtar a distância do aluno com o seu próprio espaço, com sua
própria realidade e fazer relações para que eles possam interpretar diferentes
realidades a partir da própria realidade deles. É necessário partir da realidade do
aluno para que ele possa compreender as outras realidades a partir da realidade que
ele vivencia cotidianamente.

Libâneo (2013) explica que para entendermos que o ato de aprender é um ato de
conhecimento pelo que assimilamos mentalmente os fatos, fenômenos e ralações do mundo,
da natureza e da sociedade, através do estudo das disciplinas de ensino, podendo assim dizer
que aprendizagem é uma relação cognitiva entre o aluno e os objetos de estudos. Assim, a
assimilação dos conteúdos depende de técnicas que rompam com o modelo de ensino
tradicional, focando em atividades práticas que facilitem o processo de ensino e
aprendizagem.
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos alunos
do 9° ano em relação a disciplina de geografia, ministrada na Escola Municipal Eliel Peixoto
de Melo, no município de Jucati-PE.
Assim, com base no que foi abordado torna-se oportuno investigar qual a percepção
dos alunos do 9° ano em relação ao ensino de geografia. Uma vez que o processo de formação
docente não se restringe a sala de aula, mas está atrelado a pesquisa. E como esse trabalho
faz parte da disciplina de estágio supervisionado II em geografia, na Universidade de
Pernambuco-UPE, Campus Garanhuns, justifica-se porque a pesquisa cientifica permite
expandir os horizontes num processo continuo de formação.
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2. Metodologia
A realização desse trabalho está atrelada com a disciplina de estágio supervisionado II do
Curso de Licenciatura Plena em Geografia da Universidade de Pernambuco, Campus
Garanhuns. Assim, muitas das discussões teóricas empreendidas em tal disciplina apontam
para as dificuldades de romper com o método tradicionalista que a geografia carrega até os
dias de hoje. Dessa maneira, resolveu-se investigar a percepção que os alunos do 9° ano tem
em relação ao ensino de geografia Escola Municipal Eliel Peixoto de Melo, no município de
Jucati-PE.
Pretendeu-se investigar por meio de um questionário quais afinidades os alunos têm
com a disciplina de geografia, a visão em relação a importância da mesma para a grade
curricular, o ensino de geografia na escola analisada e por fim, os atrativos que a disciplina
tem.
Lakatos e Marconi (1991, p.201) afirmam que “questionário é um instrumento de
coleta de dados, constituído por uma serie ordenada de perguntas, que devem ser respondidas
por escrito e sem a presença do entrevistador”. Quanto à classificação das perguntas foram
elaboradas perguntas do tipo fechadas e de múltipla escolha.
Os questionários foram entregues a escola dia 16 de setembro de 2019, deixado sob
responsabilidade da coordenação a aplicação dos mesmos, sendo feito no dia 18 de setembro
de 2019. Justo ao questionário havia algumas considerações sobre a finalidade da pesquisa,
importância da pesquisa e a necessidade da mesma, seguindo as orientações de Lakatos e
Marconi (1991).
A escola alvo da pesquisa tem apenas dois 9° anos e foi adotado os anos finais do
ensino básico porque eles já têm um certo nível de maturidade para forma concepções sobre
o ensino de geografia, além de serem turmas com uma jornada maior no ensino básico.
Após aplicação e consequente recolhimento dos questionários deu-se a etapa de
análise e consequente tabulação dos dados que gerou 4 gráficos elaborados com auxílio do
programa Excel 2013.

3. Resultados e Discussões
Essa pesquisa gerou 4 gráficos que permite a leitura das informações de forma mais objetiva,
assim, propiciando uma maior praticidade. De acordo com a figura 1, 64% dos alunos gostam
da disciplina de geografia, ou seja, 42 dos 66 alunos que participaram da pesquisa, que nesse
caso específico contraria o que os professores vivenciam todos os dias dentro da sala de aula,
alunos dispersos e desinteressados com os conteúdos, dos outros alunos participantes 23
responderam que gostam muito pouco e somente 1 aluno respondeu que não gosta da
disciplina, o que nos leva a questionar quais motivos fazem com que esses alunos tenham
essa impressão da disciplina.

477

Figura 1: Alunos que gostam de geografia

Apesar de alguns alunos responderem que não gostam muito da disciplina, a figura 2
evidencia que 94% dos alunos acham a disciplina importante para a grade curricular, apenas
3 alunos acham que não é importante, nesse caso é que se encontra um dilema, os alunos
acham a geografia importante, mas não gostam da disciplina, o desafio do professor é romper
essa barreira que foi criada no ensino clássico.

Figura 2: A importância da geografia

É possível estabelecer uma relação entre a geografia e a realidade dos alunos, assim
os alunos vão compreender que os conceitos estudados estão em diversas áreas do
conhecimento e a geografia faz parte do cotidiano de cada um. Dessa forma os estudantes
acabam criando o senso crítico da sua própria realidade.
A figura 3 mostra o que os alunos acham do ensino de geografia na escola, somente
24% dos alunos acham prazeroso estudar geografia, 52% acham interessante às vezes e
outros 23% não acham interessante, para começar a gostar de alguma coisa devemos começar
a apreciá-la, os alunos não tem esse costume, depois de compreender sua importância para o
cotidiano a maioria vai se interessar pelos conteúdos.

Figura 3: O que os alunos acham do ensino de geografia
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Já na figura 4 é destacado o que mais chama atenção nas aulas de geografia, 9% dos
alunos responderam que nada chama atenção, 46% os conteúdos e 44% a maneira que o
professor ensina, o professor consegue chamar a atenção da maioria dos alunos pela maneira
de ensinar, ele desperta a atenção de alguma forma e isso já é um ponto positivo. Tal fato
constatado vai de encontro ao que Cavalcanti (2010, p.1) afirma: “inúmeras dificuldades que
enfrentam no trabalho, alguns professores se sentem inseguros e se fecham em uma atitude
conservadora: optam por manter os rituais rotineiros e repetitivos da sala de aula, desistindo
de experimentar caminhos novos”.

Figura 4: O que mais chama atenção nas aulas de geografia

4. Considerações Finais
A pesquisa mostrou que grande parte dos alunos gostam da disciplina de Geografia,
especificamente, 64%, apesar de alguns apontarem que não gostam, mas 94% destacaram a
importância da disciplina para a grade curricular. Assim, é possível verificar que por mais
que alguns não gostem, mas reconhecem a relevância da mesma.
Outro aspecto muito positivo foi que 44% dos alunos afirmaram o que torna
interessante a disciplina é a maneira que o professor ensina. Assim, num cenário com marcas
do tradicionalismo no ensino de geografia percebe-se que o professor (es) de tal escola já
consegue adotar (rem) metodologias que prendem a atenção dos alunos.
De maneira geral, os professores devem buscar métodos inovadores que prendam a
atenção dos alunos para que os mesmos compreendam os conteúdos de forma clara e
eficiente, além disso, devem motivar seus alunos a querer aprender e se interessar por todos
os conteúdos. Com todas as possibilidades de inovação que existem no mundo atual, graças
a tecnologia, os professores podem formular aulas mais dinâmicas e interessantes, dessa
forma revolucionando e transformando a vida dos estudantes.

5. Referências
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1. Introdução
Este trabalho buscou por meio de uma prática lúdica, desenvolver a competência gramatical
dos alunos de 8° ano do ensino fundamental II, da rede municipal de ensino de GaranhunsPE, foram desenvolvidos, portanto, jogos pedagógicos para auxiliar no processo de ensino
da Língua Portuguesa, tendo em vista os diversos problemas detectados no ensino de
português. Para tanto, buscamos desenvolver jogos acerca de assuntos da gramática
portuguesa, para assim, desenvolver as habilidades cognitivas e interativas, dos discentes
participantes do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência).
Considerando, que o mundo vem passando por uma série de mudanças com os
adventos da tecnologia, com isso, é importante que o professor busque estratégias de ensino
que chame a atenção dos alunos, que os motive a ir à aula, que além de proporcionar o
conhecimento, proporcione também a dinâmica, a interatividade entre outros aspectos.
Segundo Cf. KISHIMOTO (2011, p. 42, apud SÁ, 2019, p. 14-15) “a utilização dos
jogos potencializa a exploração e construção do conhecimento, por conta com a motivação
interna, típica e lúdica”. Logo, consideramos este recurso em nossa prática docente, pois irá
permitir que os alunos se sintam motivados, ao presenciarem em sala de aula situações que
possivelmente passariam em momentos de descontração. Aulas com jogos, tendem a ser
dinâmicas e instigam os alunos a sua participação potencializando a construção dos
conhecimentos dos discentes.
É importante considerar esta ferramenta de ensino em práticas escolares, segundo
SÁ (2019, P. 45) “muitos são os estudos que comprovam a eficiência da utilização dos
jogos no processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, acreditamos que esses
recursos são importantes aliados nas aulas de Língua Portuguesa”.
A presente proposta de iniciação a docência apresenta os seguintes objetivos:
Instigar os docentes em formação e atuação a refletirem sobre o uso dos jogos no auxílio do
ensino de língua portuguesa; Desenvolver aulas dinâmicas e interativas que possibilitem o
desenvolvimento social dos educandos; Instigar os alunos no processo de aprendizagem de
sua língua materna; Desenvolver competências acerca da língua portuguesa; Entre outros.

2.Metodologia
Tendo em vista que buscávamos inovar a prática docente, e procurávamos uma forma de
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superar diversas dificuldades relacionadas ao ensino de língua portuguesa, mais
especificamente no que tange aos aspectos da gramática, utilizamos jogos pedagógicos
como ferramenta de ensino, logo, buscamos desenvolver habilidades gramaticais nos
alunos, de forma lúdica dinâmica e interativa.
Diante disso, em parceria com a supervisora do Pibid foram escolhidos os assuntos
que seriam abordados nos jogos, assim, foram escolhidos assuntos referentes aos seus
conteúdos bimestrais, os assuntos escolhidos foram respectivamente tipos de sujeito,
ortografia e figuras de linguagem.
Logo, procuramos conhecer a turma e observar suas particularidades, como a
interatividade, dinâmica social entre outros aspectos, esses foram requisitos analisados para
produção dos jogos.
Em outro momento, é importante destacar que fora de sala de aula, os jogos foram
confeccionados.
A aplicação dos jogos ocorreu durante quatro meses, a cada quinze dias, durante
essas aplicações buscamos sempre, além de desenvolver o lado cognitivo dos educados,
desenvolver o lado social, afetivo etc., então, foram utilizadas dinâmicas de grupo, as quais
o aluno precisava interagir com os colegas para que pudessem jogar, vale ressaltar também
que desenvolvíamos o lado da competitividade sadia.
Ao final da aplicação dos jogos realizamos uma culminância, essa foi desenvolvida
com os demais pibidianos que estavam em atuação, na escola a qual pesquisa foi realizada,
nessa tínhamos como objetivo que os alunos pudessem desenvolver seu lado social, assim
foi desenvolvido uma competição entre quatro turmas, cada uma dessas turmas teve
representantes, esses responderam questões de diferentes áreas, e principalmente dos
assuntos abordados nos jogos, vale ressaltar que a turma vencedora foi a qual estávamos
aplicando a pesquisa, as questões que abordavam os assuntos vivenciados nos jogos foram
respondidas corretamente o que para nós foi um fato bastante positivo. Assim finalizamos
nossa pesquisa.

3. Resultados e Discussão
Acreditamos, que com este trabalho sejam desenvolvidas reflexões acerca do uso de jogos,
como ferramenta de ensino, que seu uso seja vivenciado possibilitando a aprendizagem dos
educandos por meio do lúdico, haja vista que muitas vezes não ocorre interesse por parte
dos alunos é importante que docente procure novas formas de ensino.
Segundo Sá (2019, p. 47) “os jogos são recursos ou estratégias que podem ser
adotados em sala de aula para favorecer o desenvolvimento de uma prática dinâmica,
estimulante é eficaz no processo de ensino-aprendizagem, com públicos das mais diversas
faixas etárias”. Dessa forma, podemos perceber que os jogos são importantes aliados na
aprendizagem dos alunos, além, de possibilitar sua aplicação não apenas a um público
determinado, mais a diferentes grupos de diferentes faixa etárias, o que torna ainda mais
fascinante, o trabalho com jogos.
Diante da proposta realizada, pudemos observar que o interesse dos alunos fora
bastante positivo, seus relatos mostraram que os jogos contribuíram de maneira
significativa no que tange ao aspecto de interação, e aprendizagem, uma vez que os
assuntos abordados foram realizados de maneira mais dinâmica, tirando a aula da rotina e
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possibilitando a aprendizagem, por meio de um momento lúdico, sem, contudo, desvia o
foco na aprendizagem dos alunos.
Assim, consideramos importante, que a utilização dos jogos na sala de aula como
ferramenta de ensino seja pensada, não apenas como uma ferramenta para tirar a aula da
rotina e proporcionar um momento de diversão, mas como uma ferramenta, que possibilita
por meio do lúdico a aprendizagem dos docentes.
Dessa forma, observamos que o uso dos jogos pedagógicos é bastante benéfico, uma
vez, que possibilita não apenas o desenvolvimento cognitivo dos alunos, como também o
social, com isso, é importante que práticas inovadoras sejam buscadas, e utilizadas por
docentes, instigando a motivação e o interesse dos educandos em sua língua materna.

4. Considerações Finais
Diante das experiências vivenciadas e da leitura de materiais teóricos se podem comprovar
os benéficos do uso dos jogos no processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa,
esses são capazes de desenvolver não apenas fatores ligados à língua como também sociais.
Logo, consideramos que a inserção de práticas inovadoras no ensino é de suma
importância para um ensino mais prático e dinâmico. Além do mais, defendemos o uso dos
jogos pedagógicos de Língua Portuguesa como ferramenta de ensino, uma vez que,
proporcionam por meio do lúdico o desenvolvimento cognitivo e o social dos alunos.

5. Referências Bibliográficas
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1. Introdução
O presente resumo aborda os impactos da experiência de estágio na formação docente, bem
como, a relevância da Lei 13.006 que torna obrigatória a exibição de filmes nacionais na
educação básica. A necessidade de se discutir a temática surgiu a partir de observações
durante a realização de estágios obrigatórios em uma escola de rede pública do Município
de Caetés – PE. O período de realização do estágio aconteceu entre o segundo semestre de
2017 ao primeiro semestre de 2018. Inserida neste contexto, foi possível constatar que a
referida escola não vinha assumindo a responsabilidade que lhe foi instituída por meio da
Lei.
No entanto, mesmo com proposta de possibilitar incentivos fiscais que permitem
aos educandos um contato mais próximo com o cinema brasileiro e, mesmo com a escola
dispondo de recursos tecnológicos que permitem pôr em prática, notou-se certa negligência
no efetivo exercício das exibições com filmes.
Diante do que vimos, o estudo que fizemos sobre o tema foi sistematizado em duas
etapas: a primeira consistia em investigar o conjunto de fatores tidos como pertinentes que
levaria ao não cumprimento da Lei, o que, por conseguinte, nos conduziu a detectar a forte
influência do cinema hollywoodiano e o preconceito acerca de produções brasileiras. Já a
segunda, concentrou-se na tentativa de superar a problemática estudada durante as
observações realizadas na primeira etapa, de modo a contribuir tanto na formação docente,
quanto na realidade escolar. Assim, partimos da perspectiva do uso do cinema nacional
como ferramenta pedagógica de grande importância para a formação do educando em
aspectos que permitem reconhecer e preservar os elementos que constitui a história de uma
nação em que o mesmo encontra-se inserido. Enfatizando, pois, a relevância da Lei de nº
13.006 como incentivo fiscal que visa valorizar a sociedade brasileira em termos culturais e
identitários.
Em linhas gerais, este trabalho teve como objetivo viabilizar a Lei 13.006 como
importante componente curricular, ressaltando seus impactos positivos no que confere as
suas demandas, ou seja, ao cinema nacional no âmbito educacional. Além disso, ele visa
refletir sobre o papel que a Lei desempenha na vida escolar dos educandos quando a escola
assume a responsabilidade que lhe foi prevista, possibilitando que os educandos se
reconheçam como sujeitos históricos que também estão presentes na linguagem
cinematográfica como agentes construtores e preservacionistas de uma identidade cultural e
nacional.

2. Metodologia
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Para o desenvolvimento deste projeto foram percorridos alguns caminhos metodológicos,
os quais se inserem em pesquisas bibliográficas em autores que dialogam com o tema em
foco e pesquisas de campo por meio de procedimentos de entrevista, estudos de dados
coletados – estabelecendo uma dinâmica com os autores referenciados na bibliografia.
Desenvolveu-se, ainda, pesquisas e três seminários sobre cinema na escola,
objetivando desconstruir e superar estereótipos fundamentados nos preconceitos acerca de
filmes nacionais. Além de três oficinas de cinema com amostra de películas brasileiras em
suas diversas fases, despertando no educando o reconhecimento e valorização da cultura e
identidade nacional transposta pela exibição fílmica.

3. Resultados e Discussão
A Lei 13.006/2014 proposta pelo Senador Cristovam Buarque, acrescenta no parágrafo 6º
ao artigo 26 da Lei nº 9394, de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, a obrigatoriedade de exibições fílmicas brasileiras nas escolas. A proposta ficou
assim redigida:
A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular
complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua
exibição obrigatória por no mínimo, 2 (duas) horas mensais (LDB n.
9.394/96).

No entanto, até hoje, pairam muitas dúvidas sob a Lei e acerca de sua viabilidade, o
que respectivamente, gerou muitas controvérsias e demandou um tempo para que esta
conseguisse ser aprovada. De certo, há muitas interpretações e, em consequências, reações,
sejam elas positivas ou negativas. Contudo, a discussão que se estenderá será sobre a
relevância da Lei, sobretudo, no que diz respeito à constituição desta como aliada
importante para valorização da cultura e identidade nacional, e o acesso a produção fílmica
nacional tão historicamente desvalorizada por algumas décadas, mesmo que não seja de
hoje que encontra-se no cinema um instrumento para desenvolver tal ação:
Nas sociedades mais ricas e desenvolvidas do mundo contemporâneo, bens
culturais audiovisuais, incluindo os cinematográficos, são considerados
recursos estratégicos para construção e a preservação de identidades nacionais
e culturais (DUARTE, 2009, p.18).

Isso significa que a escola passa a partir desse momento a fazer o papel de mediador
entre a exibição fílmica e o aluno, possibilitando que o mesmo seja (re)conhecedor de sua
identidade nacional e de sua cultura. Entretanto, os resultados das pesquisas realizadas no
primeiro momento, constatou que a escola não cumpria com o que a Lei propunha. Ao
entrevistarmos alguns membros, Gestora, professora de história, professor de português e
alunos, do corpo escolar, percebeu alguns motivos que levaria a escola/professor a não
levar o cinema nacional para as aulas; dentre eles, estava o preconceito em relação aos
filmes nacionais, o preconceito surge, justamente, pela falta de conhecimento de
determinado assunto.
Todos os entrevistados, uma professora de história, um de português, a gestora e
dois alunos, alegaram não conhecer, ou conhecer de forma vaga: “Conheço de forma
superficial, se assim pode-se dizer, no entanto, desconheço qualquer material destinado à
formação do professor nesse requisito” (Entrevistado A, 2017). A raiz desse preconceito
pode ser percebida em dois elementos de acordo com a pesquisa levantada: o primeiro seria
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a invasão hollywoodiana que teve seu apogeu durante o regime militar brasileiro. Nos
estudos de Júlia Falivene sobre esse período, ela constata que a arte hollywoodiana
penetrava em nossas vidas. “Em tudo e por tudo íamos nos tornando imitações dos norteamericanos” (ALVES, 1988, p.87).
Décadas se passaram e ainda é notório os reflexos dessa dominação. Emílio G.
Sales vem reforçar essa ideia ao evidenciar os brasileiros como “destituídos de cultura
original [...] a construção de nós mesmos se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser
e o ser outro” (SALES, 2001, p.90). O outro elemento onde reside o preconceito seria a
pornochanchada. Mesmo que esse gênero do cinema constitua-se apenas como uma das
fases e não o cinema brasileiro em si, percebemos que o senso comum atribuiu
características dessa fase ao cinema nacional como um todo. “Não costumo trabalhar filmes
nacionais devido as cenas explicitas de sexo, o cinema brasileiro deveria melhorar em
termos de qualidade” (Entrevistado B, 2017).
A fim de superar os problemas apresentados e contribuir para que a Lei fosse
cumprida, desenvolvemos algumas ações:
1º Etapa: Neste momento foi discutido com os educandos sobre o que eles
conheciam sobre o cinema nacional para levantamento de conhecimentos prévios. De forma
breve, foi apresentado a história e fases do cinema nacional. Em seguida, os educandos
foram orientados a formarem grupos para pesquisas. Cada grupo ficou responsável por uma
fase do cinema: Chanchada, Cinema Novo e Cinema Marginal. (As pornochanchadas
ficaram de fora devido à idade do público alvo).
2° Etapa: Nesta etapa os educandos confeccionaram materiais (imagens, cartazes)
para apresentação de seminário sobre seus respectivos temas. Em seguida, apresentaram.
Cada integrante do grupo se encarregou de abordar determinado ponto – falou-se da
história, surgimento, principais características, seus principais filmes, curiosidades e
término.
3° Etapa: Esta ação consistia em um cineclube, onde foi exibido recortes de filmes
das fases estudadas. Durante a amostra de cinema foi entregue aos educandos um roteiro de
análise do filme – recurso utilizado como estratégia de avaliação para constatar se o contato
com o cinema nacional, depois de todo o processo desenvolvido, havia contribuído para
que os educandos fossem capazes de reconhecer a fase explicita na película, se haviam
ampliado seus olhares acerca do instrumento didático-metodológico/ valorizador da cultura
e identidade nacional, que a temática discorrida representa, e se haviam superado visões
estereotipadas a respeito das produções fílmicas nacionais.

4.Considerações Finais
Com o término do trabalho foi possível constatar que atingimos adequadamente os
objetivos propostos, visto que, além de conseguir envolver os personagens principais do
seio escolar na discussão levantada, viabilizamos a relevância da Lei 13.006 fazendo com
que esta fosse colocada na prática educativa, contribuindo, ainda, para que muitos
preconceitos fossem superados.
No que diz respeito a avaliação da aprendizagem dos educandos; é válido ressaltar
que esta se deu em todo o processo de intervenção. Podendo, também, evidenciar o quão
significativo o projeto se fez ao comparar o levantamento feito durante as primeiras
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entrevistas realizada na fase de investigação e o roteiro de análise fílmica realizada na
última atividade vivenciada, percebeu-se o quanto os alunos tinham evoluído. Os resultados
colhidos foram muito gratificantes, os educandos demonstram bastante interesse e domínio
do conteúdo.
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1. Introdução
Durante a vivência do Estágio Supervisionado I, em que a aplicação ocorreu em uma escola
de Garanhuns - PE, foi designado para tratarmos sobre o tema de África, em específico, a
relação da História da África com a do Brasil. Em vista do problema estrutural acerca do
ensino de África no ensino público, e consequentemente do senso comum sobre a História
da África, vimo-nos em uma situação de defasagem de conceitos básicos para a aplicação de
aulas e possíveis exercícios. Logo, houve a necessidade de tratarmos de questões
fundamentais e básicas que os alunos não tinham conhecimento, para podermos facilitar o
aprendizado, buscamos levar elementos de origem africana presente no cotidiano dos alunos,
como religião, comida, palavras, entre outros elementos presentes em nossa cultura. Dessa
forma, a História da África mostrou-se mais próxima aos alunos do que eles imaginavam,
auxiliando na aprendizagem de conceitos, e moldando uma nova visão do que é o continente
africano e suas variadas culturas.
O ensino sobre História da África apesar de não ser trabalhado como se é requerido
dentro do Ensino Fundamental e Médio, é imprescindível para entender não só vários
elementos culturais da História do Brasil, mas também para compreender vários nuances da
história atual e a diversidade econômica, social, política e cultural presente neste continente,
que, pelo senso comum é totalmente negada, tratando a África com uma genérica imagem
que resume em: fome, seca, escravidão e pobreza. A história da África é extremamente rica
e interessante, porém, como já mencionado, a falta de material e carga horária para tratar
deste tema, em específico no ensino público, acaba dificultando o ensino de diversos
elementos que abarcam o tema, logo, para o estágio que foi aplicado, foi resolvido que
trataríamos sobre tal tema. Trabalhar com o sétimo ano como principal tema Brasil e África,
apresentando aspectos da cultura brasileira com influência africana. Tal estudo tem como
objetivo principal abordar o conteúdo programado, procurando analisar as maiores
dificuldades a fim de facilitar a aprendizagem para/com os alunos em sala de aula, para
alcançar tal objetivo primeiro iremos pesquisar conteúdos didáticos acerca do tema que
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aproximem a temática com a vida dos alunos e, ao fim, assimilar conteúdos de outras
disciplinas que se relacionam com África, afim de dinamizar o aprendizado.

2. Metodologia
A fim de realizar as atividades de regência e utilizando o pensamento de Piaget (1948 p. 102
apud SANTOS 2007 p. 2) “O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança
descobrir. Cria situações-problemas”, visamos uma pesquisa que saiu dos livros e retratos
acadêmicos e se expandiu para plataformas mais modernas, onde se pôde obter não só o
conhecimento histórico, mas também o conhecimento do eu. Já a pesquisa teve como método
um viés qualitativo participativo, contendo um caráter exploratório que visa a subjetividade
do objeto, transpondo como forma de fixação das aulas expositivas dadas anteriormente com
teoria pedagógica do behaviorismo. As aulas ocorreram de forma dinâmica e proativa,
entretendo com estímulos externos e com reforço positivo a memorização dos alunos, em
que utilizando tal teoria behaviorista seria assegurado um retorno mais rápido da
aprendizagem construída na sala de aula, explicado por Skinner (1972, p. 62 apud
OGASAWARA, 2009 p. 37), onde ele fala que “[...] os professores arranjam contingências
especiais que aceleram a aprendizagem [...]”. Quando finalmente chegamos na extensão,
utilizamos o método com a dinâmica de uma gincana: o grupo que mais acumulasse pontos,
ao final, ganharia como recompensa uma cesta de doces, que seria divido entre os mesmos.
Esta recompensa foi utilizada para colocar em prática o behaviorismo, já dito durante as
regências que ocorreria essa brincadeira, o que imediatamente foi respondido com maior
atenção as aulas.

3. Resultados e Discussão
Em vista da descrição das atividades, em que esclarecemos o que ocorreu durante as
regências, podemos observar diversos resultados – tanto negativos, quanto positivos – da
nossa experiência na sala de aula.
Um dos pontos que mais necessita de investigação e de um maior incremento para
podermos lidar com isso em futuras aulas é a relação professor-aluno. Enquanto
elaborávamos as aulas, pensávamos que, apesar de já termos sido avisadas que a turma em
questão não era tão comunicativa, esta poderia interagir conosco sobre algumas questões que
julgávamos interessante para elas, por isso elaboramos diversas perguntas para que isso
estimulasse uma maior aproximação nossa com os alunos e pudesse se tornar uma aula
interessante e dinâmica, inspirado na ideia de Freire e Shor (2011, p. 74)
O importante é que o professor evite que sua fala seja uma canção de ninar
informativa, ou uma apresentação sedativa. Em vez disso, a palestra libertadora é
um apelo crítico, que inspira os estudantes, que nasce do diálogo já estabelecido
com eles.
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Porém, a resposta diante a esta questão foi de fato negativa. Não houve quase
nenhuma interação esperada, os alunos mantiveram-se afastados em grande parte dos
momentos, salvo a exceção de quatro alunos em questão que buscaram interagir conosco em
certos momentos, o que para uma sala de 32 alunos, é um saldo discrepante.
Outro aspecto percebível durante nossa primeira experiência como estagiárias na sala
de aula foi a clara dificuldade dos alunos em entender conteúdos que demandassem um
conhecimento básico espacial – além de uma inócua dificuldade de absorção de conteúdos
básicos de história apresentados em geral – já era de fato, esperado certa dificuldade sobre o
conteúdo, porém o que nos mais surpreendeu foram as dificuldades apresentadas sobre
questões básicas geográficas (Norte, Sul, Leste, Oeste) quando apresentados sobre o mapa
da África ainda nas observações, durante a aula da professora. Ao retomarmos sobre essas
questões durante as aulas sobre racismo, utilizando como exemplo os Estados Unidos da
América, a noção de norte e sul se mostrou mais uma vez como um obstáculo para os alunos,
tendo como base o que Aguiar e Ciola (2017, p. 8) afirmam:
Os mapas devem ser introduzidos como instrumentos pedagógicos desde o início
da alfabetização escolar, onde acontecerá, gradativamente a familiarização, a
dominação e a compreensão de conceitos básicos os quais facilitarão a aquisição
de conhecimentos para nos tornarmos leitores eficientes de mapas.

Apesar dessas particularidades negativas, também obtivemos saldos positivos durante
nosso estágio, como a familiaridade dos alunos acerca do conteúdo, como quando inserimos
a questão das religiões de matriz africana, em que houve diversos questionamentos sobre
dogmas, e pudemos conversar sobre intolerância religiosa, com depoimento de uma aluna
que já havia tido experiências com umbanda, em que ela pôde explicar para sala significados
dentro da religião.

4. Considerações finais
Após a finalização do trabalho, a professora e o estudantes, esses que, apesar da falta de
interatividade e mesmo diante de tantas adversidades, acolheram a nós com bastante carinho.
Entretanto, a partir da experiência, obtivemos como conclusão, que a situação e a organização
do ensino público não permite um maior aprofundamento em diversos assuntos, dentre eles,
o ensino de História da África, tão importante e complexo, e ao mesmo tempo tão
negligenciado. A cerca da situação da escola em particular, mesmo com todo empenho por
parte dos professores e coordenadores, a instituição precisa de incentivo à promoção da
realidade cultural daqueles discentes, buscando à conscientização da situação em que estes
vivem, fazendo analogias com as discrepâncias de classes sociais tão presentes ainda na
cidade e entre os alunos. Como o próprio Paulo Freire e Ira Shor (2011, p. 65) afirmam:
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Uma das características de uma posição séria, na educação libertadora, é,
pra mim, o estímulo à crítica que ultrapassa os muros da escola. Isto é, em
última análise, ao criticar as escolas tradicionais, o que devemos criticar é
o sistema capitalismo que modelou essas escolas.

Portanto, pôde-se, a partir de toda a trajetória, obter uma variação entre pontos
negativos e positivos, que servirá como experiência para toda a vida acadêmica no futuro,
pois, sem dúvidas, ser professor em escolas periféricas, sucateadas, sem interação dos alunos
e o medo diário decorrente da violência local é algo que, para nós, dificultoso, porém
agregador.
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1. Introdução
O currículo escolar é uma organização de saberes que são necessários para a formação de
um indivíduo, e mais do que isso, ele é construído pensando numa série de valores
(culturais, éticos, morais, políticos, sociais, etc.) fundamentais para o crescimento como
ser humano e não apenas como estudante. O Brasil é regido pelas normas da BNCC (Base
Nacional Comum Curricular) que foi implantada em 2018 e rege todos os estados.
A SBC (Sociedade Brasileira de Computação) tem um documento no qual
apresenta as diretrizes de base para o ensino de computação na educação básica, porém
ainda não foi posto em prática, apesar de ser um documento muito sólido em suas
afirmações, vendo que a computação é uma ciência que está em toda parte e pode ser
considerada uma ciência natural e também uma ciência artificial, pois é capaz de criar
soluções virtuais (exemplo: a internet) para problemas do mundo real. O objetivo deste
trabalho é elaborar uma proposta curricular para os estudantes do ciclo de alfabetização
de Garanhuns.

2. Metodologia
Usando uma metodologia qualitativa, e tendo como base para esse projeto os pontos
encontrados no documento k-12 criado pela CSTA (Computer Science Teachers
Association). Que são eles: Pensamento computacional, Colaboração, Práticas de
computação/programação, Computadores e dispositivos de comunicação, Impactos
éticos, globais e na comunidade. O k-12 diz que o aluno usa o pensamento computacional
que é uma abordagem usada para a resolução de problemas e que para isso reúne um
conjunto de conceitos tais como, abstração, repetição, iteração, processamento, análise de
dados e criação de artefatos reais e virtuais. Além desses pontos, incluímos um ponto de
História da computação que traz os acontecimentos que influenciaram para a computação
chegar ao que é hoje, uma ciência e que deve percorrer todo o ciclo de alfabetização.

3. Resultados e Discussão
Essa seção traz os resultados obtidos pelo desenvolvimento do projeto, é assim que
devem estar organizados os pontos citados na seção acima.
Tabela 1. O quadro abaixo mostra a organização dos conhecimentos presentes nos
pontos a serem trabalhados no primeiro ano.
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Unidades Objeto de conhecimento

1ª

2°

Como a computação surgiu?

Compreender o conceito de computar (calcular)

História do ábaco

Entender o surgimento da primeira ferramenta de
computar

Organização de objetos

Saber organizar objetos reais de maneira lógica utilizando
diferentes características (exemplo: cor, tamanho, forma,
texturas, detalhes entre outros.)

As primeiras máquinas

Conhecer as primeiras máquinas criadas e seus
respectivos criadores

Terminologia e
uso de dispositivos
computacionais

Saber nomear dispositivos capazes de realizar de alguma
forma tarefas computacionais (desktop, notebook, tablet,
smartphone, drone, etc.) e identificar e descrever a função
de dispositivos de entrada e saída (monitor, teclado,
mouse, impressora, microfone).

Evolução das máquinas de
calcular

Conhecer como foi o processo de evolução das primeiras
máquinas de computar

O uso da Informação

Compreender o conceito de informação, a importância da
descrição da informação (usando linguagem oral, textos,
imagens, sons, números, símbolos entre outros.) e a
necessidade de armazená-la e transmiti-la para a
comunicação.

A lógica binária

Compreender como o computador consegue "entender" e
representar as instruções e informações

Códigos

Saber representar a informação usando símbolos ou
códigos.

Proteção da informação

Compreender a necessidade de proteção da informação.
Por exemplo, usar senhas adequadas para proteger
aparelhos e informações de acessos indevidos.

Introdução à Algoritmos

Compreender a definição de algoritmos resolvendo
problemas passo-a-passo (exemplos: construção de
origamis, orientação espacial, execução de receitas
culinárias).

3°

4°

Objetivos

Tabela 2. O quadro abaixo mostra a organização dos conhecimentos presentes nos
pontos a serem trabalhados no segundo ano.

Unidades Objeto de conhecimento
1ª

A guerra e os computadores

Objetivos
Compreender como a guerra influenciou o avanço da
evolução dos computadores.
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2°

Identificação de padrões
de comportamento

Identificar padrões de comportamento simples
(exemplos: jogar jogos, rotinas
vivenciadas no dia-a-dia.).

O nascimento da Ciência da
Computação

Entender como a computação se tornou de fato uma
ciência.

Compreender que máquinas executam instruções dadas
Noções básicas de instrução de por nós, elaborar diferentes
máquina
tipos de instruções e construir programas simples com
elas.
Alan Turing

Conhecer a história do homem que é conhecido como o
pai da computação.

Hardware e software

Diferenciar hardware (componentes físicos) e software
(programas que fornecem as instruções para o hardware)

Modelagem de objetos

Criar e comparar modelos de objetos reais identificando
padrões e as características
essenciais (exemplos: veículos terrestres, construções
habitacionais)

Perigos da internet

Saber identificar perigos na internet (exemplos: sites
maliciosos, aplicativos inseguros e mal intencionados.)
além de saber se comportar diante de algumas dessas
situações.

3°

4°

Tabela 3. O quadro abaixo mostra a organização dos conhecimentos presentes nos
pontos a serem trabalhados no terceiro ano.

Unidades Objeto de conhecimento

Objetivos

A Apple e a popularização dos Compreender como a empresa mudou o rumo da
computadores
informática e da computação no mundo.
1ª
Identificação de problemas
problemas

2°

Identificar problemas cuja solução é um processo
(algoritmo), definindo-os através de suas entradas
(recursos/insumos) e saídas esperadas.

Ver como a IBM (International Business Machines
Os computadores pessoais para Corporation) Dominou e ainda domina o mercado de
empresas
informática empresarial de grande porte em todo o
mundo

Introdução à lógica

Compreender de forma abstrata e introdutória o conjunto
dos valores verdade e as operações básicas
sobre eles (operações lógicas).
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Introdução à estruturas de
seleção e de repetição

Elaborar e executar algoritmos que inclua sequências,
repetições
simples e seleções (descritos em linguagem natural) para
realizar uma tarefa, de forma independente e em
colaboração.

Recursos e dispositivos
multimídia

Conhecer e usar recursos e dispositivos multimídia
adequados a idade (exemplo: softwares de pesquisa,
softwares midiáticos, uso de equipamentos de filmagem,
equipamentos de áudio, entre outros)

Dados

Saber comparar o conceito de informação com o de dado
(dado é a informação armazenada em um dispositivo
capaz de computar) Compreender que existem formatos
específicos para armazenar
diferentes tipos de informação (textos, figuras, sons,
números.)

Interface

Compreender que para se comunicar e realizar tarefas o
computador utiliza uma interface física: o computador
reage a estímulos do mundo exterior enviados através de
seus dispositivos de entrada (teclado, mouse, microfone,
sensores, antena, etc.), e comunica as reações através de
dispositivos de saída (monitor, alto-falante, antena, etc.)

Positividades e negatividades
no mundo digital

Saber identificar ações positiva e negativas com o uso
das tecnologias computacionais no mundo real.

3°

4°

4. Considerações finais
A computação está presente em todos os lugares a nossa volta, os dispositivos de
computar estão presentes não apenas em escritórios de empresas e laboratórios escolares,
ela está no nosso bolso, em nossos acessórios pessoais, nos automóveis e em tudo a nossa
volta. A computação é uma ciência que trata de solucionar problemas e por isso está
presente em todas as áreas do conhecimento, está presente em Matemática, Biologia,
Geografia, Física, Filosofia, História etc. Com isso conclui-se que a computação deve
estar presente desde a educação básica, pois ela fornece conhecimentos e habilidades que
capazes de formar melhores profissionais no futuro.
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1. Introdução
O conto Uma história mais ou menos parecida (2013), de autoria da escritora mineira
Márcia Paschoallin, consiste numa adaptação do clássico europeu Branca de Neve e os Sete
anões. Nessa narrativa, ocorre uma releitura crítica no que diz respeito às relações étnicoraciais e ao padrão de beleza instituído pelo imaginário europeu, uma vez que ela discute
abertamente imagens que vêm sendo associadas ao negro culturalmente, ao passo que cria
estratégias para enaltecer a beleza negra.
A protagonista da narrativa é Pérola Negra, uma princesa negra que vive sozinha
com seu pai até este se casar novamente e trazer sua esposa para morar com eles no castelo.
Mesmo mantendo um enredo tradicional - que resgata traços típicos dos contos de fadas: a
antipatia da madrasta pela enteada, a presença da figura masculina como salvadora, a
fragilidade da figura feminina - esta narrativa torna-se peculiar por apresentar fortes traços
humorísticos, linguagem bastante informal e também elementos das sociedades modernas
inseridos em meio às ações das personagens, o que confere à história uma roupagem atual.
O presente trabalho tem como objetivo analisar como se dá a construção da imagem
da princesa negra no conto em questão, levando em conta que ele apresenta um novo
imaginário no que concerne ao ideal de beleza propagado pelo imaginário europeu. Sendo
assim, promove uma ampliação das imagens acerca da pessoa negra na literatura
infantojuvenil.

2. Metodologia
A análise da obra se deu mediante uma perspectiva qualitativa (SILVEIRA e CÓRDOVA,
2009) e fundamentou-se nos estudos acerca da intertextualidade (SAMOYAULT, 2008), do
imaginário sobre a princesa (SOUSA, 2009), das características dos contos de fadas
modernos (CORSO, 2010), das especificidades do livro ilustrado (LINDEN, 2011) e de
uma abordagem de corpo e cabelo da pessoa negra como elementos identitário (GOMES,
2012).

3. Resultados e discussões
Analisando o conto foi possível perceber quatro aspectos que contribuem para a construção
de sentidos do mesmo, contribuindo para a construção da imagem da princesa negra: a
leitura dos elementos pré-textuais (título e capa), a intertextualidade e o humor, o
imaginário que se tem sobre a pessoa negra e, por fim, a valorização da beleza negra,
característica marcante da narrativa.
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3.1. Capa e título
O título da narrativa ajuda a inferir a relação desse texto com outros textos, solicitando a
recuperação de outras obras literárias presentes em seu imaginário. Assim, esse elemento
colabora para que o leitor antecipe o conteúdo da narrativa, funcionando como uma “chave
interpretativa” (LINDEN, 2011).

Figura 1: Capa de Uma história
mais ou menos parecida

A ilustração presente na capa rompe com a imagem pré-concebida acerca da
princesa, visto que a menina que aparece na ilustração consiste numa imagem simbólica
que representa o belo na concepção de outra cultura, uma vez que possui como traços
físicos a pele negra e os cabelos crespos, elementos corporais tradicionalmente
desvalorizados pelo imaginário ocidental, mas que “possibilitam a construção social,
cultural, política e ideológica de uma expressão criada no seio da comunidade negra: a
beleza negra” (GOMES, 2012, p. 2-3).
3.2. Intertextualidade e humor
“Qualquer semelhança com alguma história que você já tenha lido é mera coincidência
(Será?).” (PASCHOALLIN, 2013, p. 6). Nesse fragmento, o próprio narrador admite o
caráter intertextual da narrativa (SAMOYAULT, 2008).
O conto mescla o casamento real, elemento de contos clássicos, com um contexto
moderno, o século XXI, marcado pela presença das redes sociais, provocando humor
devido à junção inusitada dos elementos, uma vez que atrelado a uma linguagem
constituída por termos e ditados populares, surge um casal real que se conheceu através da
internet. Esse caráter humorístico é observado por Diana e Mário Corso (2010, p. 31), os
quais afirmam que “o humor veio para ficar nas histórias infantis contemporâneas”.
3.3. Imaginário sobre o negro

Figura 2: Pérola Negra recebe a rainha

Ao deparar-se com uma menina negra, a rainha não pensou que ela fosse a princesa, pois
suas características físicas não são condizentes com as características físicas que se
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materializam na imagem da princesa numa perspectiva europeia. Em resumo, a princesa
apresentada nessa narrativa não condiz com o arquétipo de princesa predominante no
imaginário coletivo, pois não é “uma heroína ocidentalizada”, para usar a nomenclatura
utilizada por Sousa (2009).
3.4. Beleza negra
A personagem é descrita com ênfase em suas características físicas, o que ocorre de modo
valorativo e bastante poético:
“Aproximou-se do casal uma menina de pele negra e aveludada, cabelos cheios
de birotes, lábios cor de chocolate, olhos que lembravam duas jabuticabas, dentes
muito brancos, que mais pareciam um colar de marfim e que deixava à mostra
num sorriso gostoso” (PASCHOALLIN, 2013, p. 10).

Esse excerto evidencia muito bem a maneira como a menina negra é abordada nessa
obra, ou seja, a valoração extremamente positiva por meio da qual são tratados sua cor,
cabelo, lábios, olhos e dentes.
“Pérola Negra é agora a mais bela de todas as mulheres” (PASCHOALLIN, 2013,
p. 24). Nesse trecho é possível perceber que a beleza negra é exaltada, pois a princesa negra
é considerada mais bela que a rainha, que é branca. A partir disso, esta tenta passar por uma
transformação corpóreo-capilar a fim de adquirir as características físicas da princesa,
invertendo o que normalmente ocorre: mulheres negras são estimuladas a passarem por
processos de transição a fim de se aproximarem do padrão branco, já que corpo e cabelo
são os elementos “de classificação racial para apontar quem é negro e quem é branco em
nossa sociedade” (GOMES, 2012, p. 3).

4. Considerações finais
O conflito instaurado na narrativa devido à negritude da princesa Pérola Negra é fruto do
imaginário eurocêntrico e racista que permeia o inconsciente coletivo brasileiro no que diz
respeito à África e aos negros. Esse imaginário materializa-se na imagem branqueada da
princesa ao longo do tempo, cujos traços fenotípicos são europeus e cuja imagem
propagou-se desenfreadamente graças à hegemonia cultural da Europa, firmando-se como o
modelo de beleza a ser seguido. A intertextualidade é um dos fatores que contribuem para a
construção de sentidos do texto, tendo em vista que proporciona o contraponto entre as
imagens da princesa negra e da princesa branca.
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1. Introdução
O estágio curricular supervisionado tem uma relevância singular na formação dos
profissionais que intentam por um olhar crítico e das reflexões quanto ao desenvolvimento
de práticas de ensino que sejam ressignificados os saberes de formação.
Referindo-se ao saber docente Tardif (2012, p. 36) nos diz que esse saber pode ser
definido como “um saber plural, formado pela amálgama, mais ou menos coerente, de
saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e
experienciais”.
Decorre que, por vezes, na condição de estudante é a primeira experiência no ensino
e que, portanto, deve ser pensado e vivenciado como processo formativo. Esse pensar
assenta-se nas possiblidades de levar o profissional a realizar estudos na sua área específica
e que aproximem a teoria da prática, para além de refletir sobre o processo de ensinoaprendizagem.
Essas possibilidades, processo formativo, encontram-se no estágio curricular uma
aproximação entre teoria-prática, que segundo Pimenta (2001, p. 21), referindo-se ao
estágio, nos diz que: “por estágio curricular entende-se as atividades que os alunos deverão
realizar durante o seu curso de formação, junto ao campo futuro”. De acordo com a autora o
estágio “costuma-se denominá-lo a “ parte mais prática” do curso, em contraposição às
demais disciplinas consideradas como a “parte mais teórica”. Estágio e disciplinas
compõem o currículo do curso, sendo obrigatório o cumprimento de ambos para obter-se o
certificado de conclusão” (PIMENTA, 2001, p. 21).
Essas reflexões são basilares para compreender a importância do referido estágio e,
assim, elegemos como objetivo: reconhecer a importância do estágio curricular na
formação de acadêmicos das licenciaturas, especialmente quanto à aproximação teoria e
prática.
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2. Metodologia
A pesquisa se desenvolveu na vertente pesquisa bibliográfica. No âmbito dessa função a
pesquisa bibliográfica teve caráter exploratório descritivo, com a utilização de materiais
como: artigos científicos, páginas de web sites e livros.

3. Resultados e Discussões
Foi perceptível na pesquisa realizada, uma ênfase no que diz respeito às contribuições do
estágio curricular supervisionado na formação dos discentes. O referido estágio coloca os
estudantes de frente, com a realidade da profissão que os mesmos irão exercer.
Assim, registram-se em Pereira (1999, p. 117), reflexões quanto ao “pensar a
formação de um professor que compreenda os fundamentos das ciências e revele uma visão
ampla dos saberes”.
Saberes e formação de professores são fios condutores para “repensar, agora, a
formação para o magistério, levando em conta os saberes dos professores e as realidades
específicas de seu trabalho cotidiano” (TARDIF, 2012, p. 22-23).
Para atender a esse pressuposto é necessário que no estágio supere os limites da sala
de aula, que conforme Guerra (1995, p. 4): “implica dizer que o estágio não deverá se
prender aos limites de uma sala de aula, e sim que a escola como um todo deve se tornar
um espaço para a prática”.
Para além da prática, é fundamental que, em se tratando da prática educativa, essa
se pronuncie “para a formação do aluno cidadão comprometido com a transformação
social” (BARROS; SILVA; VÁSQUEZ, 2011, p. 517). Acrescenta os referidos autores que
o estágio supervisionado é “relevante para a formação docente por fazer o elo entre a teoria
e a prática, promovendo o seu desenvolvimento profissional, através da práxis educativa”
(BARROS; SILVA; VÁSQUEZ, 2011, p. 517).
Isto requer pensar a formação de um ponto de vista crítico nas vivências e
conhecimentos com a realidade escolar e, dessa forma, mudanças sejam favoráveis para a
vida profissional, especialmente quanto as exigências de “um profissional tanto docente
como biólogo, com a capacidade de diagnosticar os desafios de uma sociedade cada vez
mais exigente, informada e globalizada (FAGUNDES; PAZ, 2012, p. 3).
Diante disso é possível perceber, de forma especial, que é no estágio supervisionado
que o aluno desenvolve reflexões profundas com relação às práticas de ensino para as aulas,
pois são nessas aulas que irão unir teoria e prática.
Nesse sentido, Carvalho, 1988 apud Barros, Silva e Vásquez (2019, p. 514)
compreende que “a prática de ensino deve permitir ao aluno acesso à realidade, produzida
pelo entendimento do sistema conceitual e por meio da familiarização das normas,

502

procedimentos e técnicas que caracterizam o conhecimento”.
O estágio curricular supervisionado se torna, desse modo, um caminho para o
amadurecimento e crescimento do estudante, futuro professor, em relação a como se deve
atuar em sala de aula, de forma dinâmica, criativa, trabalhando fundamentado em práticas
pedagógicas adequadas para o desenvolvimento da turma, que vise à construção do
conhecimento.
Nesse viés, é preciso conhecer os alunos e a comunidade interna e externa da escola,
com fins de melhorar a qualidade do trabalho do educador. Nesse sentido, o professor
adentra melhor na realidade em que o aluno está inserido e consegue elaborar melhor a sua
prática de sala de aula (SCALABRIN; MOLINARI, 2013).
De acordo Scalabrin e Molinari (2013), o estágio supervisionado obrigatório leva
uma visão ampla das práticas de ensino, através das vivências e reflexões da dimensão de
ensino, pesquisa e extensão. Essas vivências ajudam no crescimento do graduando, e,
contribuem de maneira profícua para uma boa formação de professores, com práticas de
ensino inovadoras e que facilitam as aprendizagens dos educandos.
Segundo Pimenta (1999, p. 29), no que se refere à docência é ressaltado que
“Produzir a vida do professor implica valorizar, como conteúdos de sua formação, seu
trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas que realiza e sobre suas experiências
compartilhadas”.
O estágio curricular supervisionado deve ser compreendido enquanto essencial na
formação do professor, uma vez que diariamente esse exercita sua vida profissional.
Perspectiva essa que tem eco nos escritos de Scalabrin e Molinari (2013, p. 10) que
põe em realce: “o acadêmico, futuro professor, percebe a possibilidade de utilizar os
conhecimentos teóricos na prática, sempre procurando fazer uma reflexão depois de cada
aula, em busca de melhorias e transformações ao longo deste período e com certeza as
mudanças continuam no decorrer do seu cotidiano”.
Sendo o mediador do processo de ensino-aprendizagem, o educador deve promover
a contextualização dos conteúdos trabalhados em sala de aula, tornando o conhecimento
construído significativo para o educando (BARROS; SILVA; VASQUEZ, 2011, p. 517).
O estágio curricular supervisionado no curso de Licenciatura se torna uma
ferramenta essencial para a geração de profissionais com práticas de ensino, e que bem
desenvolvidas e articuladas aplicadas na realidade dos alunos com que se está trabalhando,
sempre visando o desenvolvimento desses alunos.
Essas práticas de ensino requerem estratégias que fomente nos estudantes a
participação mais efetiva, nas atividades teóricas e práticas. Essas, atividades, devem:
deslumbrar a atenção dos alunos, despertar a sede pelo conhecimento, desejo de se
aprofundar no que está sendo ensinado e, enfim, que o encante (KRASILCHICK, 2008). A
autora chama a atenção da importância que tem a biologia como, componente do currículo,
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mais relevante e digno da atenção dos alunos, a depender do que é ensinado e de que forma
tem sido e sendo desenvolvidas as atividades teóricas e práticas (KRASILCHICK, 2008).
Essas atividades integram o presente para a obtenção de um futuro próspero e
inovador, propiciando que os futuros professores vislumbrem espaço para a consciência
crítica transformadora, como bem postula a obra freireiana, como lido em Freire (1987).

4. Considerações finais
A partir das análises obtidas pode-se inferir que o estágio curricular supervisionado tem o
seu valor singular, uma vez que é o momento propício para o crescimento do estudante
como futuro professor. De forma poética seria enunciar: o estágio é o mais belo ensaio de
como e com que estratégias se vão atuar como docente, em suas vivências teóricas e
práticas.
É nesse estágio que o graduando aprende a lidar com as adversidades que vão
surgindo ao longo da sua caminhada profissional, desenvolvendo a capacidade de lidar e
solucionar problemas, de colocar em prática as vivências e teorias debatidas em sala de
aula, testar metodologias e didáticas, conhecer a realidade do processo de ensino e
aprendizagem, construir e realizar boas práticas de ensino, suscitar motivação dos
estudantes quanto ao modo de associar o cotidiano das vivências adquiridas no ambiente
escolar.
Espera-se que seja criado nas vivências, estágio curricular supervisionado, a própria
identidade do ser professor/a ao perceberem e vivenciarem o elo aproximativo da teoria e
prática de forma indissociável.
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1. Introdução
O ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana é obrigatório e com o objetivo de
facilitar esse aprendizado, busca-se utilizar os elementos históricos e culturais das
comunidades pesquisadas, a fim de que os estudantes possam fazer conexões entre o que é
dito nos livros e o que acontecem nas comunidades vizinhas a eles.
Os escravizados praticaram várias formas de resistência, como o desenvolvimento
de pequenas, médias, grandes, improvisadas, solidificadas, temporárias ou permanentes
comunidades de fugitivos que receberam diversos nomes (GOMES, 2015). A denominação
mais comum no Brasil é a de quilombo, como as que estão presentes em Angelim.
Na cidade de Angelim-PE existem pessoas que possuem características físicas e
culturais que as caracterizam como quilombolas, a de Poço do Boi e Chapéu de Palha, as
quais ainda não foram reconhecidas pelo Estado e muito menos pelos moradores próximos.
Tal afirmativa se constrói pela falta de visibilidade do grupo, fato ocorrido nas
comunidades que serão analisadas nesta pesquisa.
Características oriundas dos povos africanos, como o artesanato, a religiosidade, as
danças, podem ser observadas no cotidiano e nas memórias dos seus moradores, as quais
podem contribuir para uma pesquisa histórica que possa ter no local o seu objeto e ponto de
referência privilegiado, escapando do monopólio da documentação escrita e oficial
(NEVES, 1997). Desta forma, busca-se valorizar a história local que está ligada ao
cotidiano fazendo de “pessoas comuns”, importantes participantes de uma história que
muitas vezes não é valorizada (BITTENCOURT, 2008).
Esses personagens locais não eram vistos com importância pela história oficial,
suas práticas, seu cotidiano, sua história e sua cultura não foram registradas através da
escrita documental e iconográficas, como o que acontece com as comunidades quilombolas
da cidade de Angelim.
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Por esse motivo, o estudo das memórias é de fundamental importância para trazer à
tona características que foram durante muito tempo esquecidas, pois a história oral tem
recebido grande valor a partir do século XX, estando ligada ao aumento considerável das
curiosidades do historiador (FERREIRA e AMADO, 2006).
A oralidade já era importante, também, entre os indivíduos das sociedades
subsaarianas, comum entre grupos ágrafos, uma vez que era fundamental para a transmição
do conhecimento e como forma de manutenção dos elementos culturais de um povo,
registrando as palavras proferidas com cuidado pelos tradicionalistas - os guardiões da
história oral (MATTOS, 2012). Através de entrevistas pode-se conhecer o passado, como
afirma Montenegro (2013), essas vivências ao serem trazidas à tona podem levar a
compreender todo o contexto social ao qual se está inserido.
Para isso, desenvolveremos o projeto, a partir da colaboração dos estudantes da
EREM Azarias Salgado que servirão como propagadores desse conhecimento histórico. A
pesquisa tem o objetivo de cumprir com a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura
Afro-brasileira e africana, determinada pela Lei nº 10.639/2003 (CARVALHO, 2019),
utilizando-se de elementos provenientes desses grupos adquiridos nas entrevistas e na
observação dos vestígios culturais das comunidades de Poço do Boi e Chapéu de Palha da
cidade de Angelim/PE.
Sendo assim, o estudo e o registro dessas tradições são de extrema importância, pois
os próprios moradores da cidade ainda não as identificam no seu meio. Esse trabalho
poderá propiciar recurso documental diferenciado para gerações atuais e futuras, além de
(re)conhecer tais comunidades como um dos legados da resistência a escravidão brasileira e
como uma tentativa de preservação da sua história, colaborando com a sua salvaguarda.

2. Metodologia
Para esse trabalho, será realizada uma consulta bibliográfica para definição de termos e
para orientação da coleta dos dados.
Para a efetivação dos nossos objetivos, serão realizadas entrevistas, que “são porta
de acesso às realidades sociais” (POUPART, 2014, p. 215), assim como, observação direta
nas comunidades analisadas para a coleta de dados. Após tal procedimento, realizasse uma
análise, tanto na pesquisa bibliográfica quanto nas de campo, para a produção das
narrativas.
Como etapa final, os resultados serão transmitidos através de exposições e palestras
entre os estudantes da EREM Azarias Salgado, localizada na mesma cidade. A proposta
será de grande proveito para a formação da cidadania dos indivíduos e na ajuda da
preservação de um legado histórico cultural desses grupos.

3. Discussão
Os elementos culturais africanos chegaram até essas pessoas por meio das heranças que
podem ser encontrada na musicalidade, na religião, na culinária e nos festejos tradicionais,
fato esse defendido por James H. Sweet na obra Recriar a África: cultura, parentesco e
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religião afro-português (1441-1770) e no livro de John Kelly Thornton, A África e os
africanos na formação do mundo Atlântico: 1400-1800, os quais mostram que a cultura dos
povos africanos atravessou o Atlântico e sobreviveram, mesmo com algumas adaptações.
O município de Angelim apresenta grupos com essas características, as quais ainda
não foram reconhecidas pelo Estado, mas que apresentam elementos afro-brasileiros que
podem comprovar essa identidade, pois são “saberes, costumes e a cosmovisão que
integram os laços identitários e reafirmam a experiência de um grupo social.” (SOUZA,
2012, p. 79). Tais elementos podem (re)conhecidos através de um estudo por meio da
oralidade, visto que a compreensão do passado contribui para a formação de uma
identidade social. Tal questão é, portanto, um atributo de sujeitos da história que se define e
se reconhece nessa ação (NEVES, 1997).
Como afirma Halbwachs (1990), as memórias, mesmo ela sendo do passado, são
baseadas no contexto atual, mas não deixam de ser elementos importantes para o estudo de
uma complexidade histórica de um grupo, visto que esse contexto é fruto do próprio grupo,
do que se quer lembrar ou do que se quer esquecer. Cunha (2018) ainda acrescenta que as
memórias são importantes para recordar acontecimentos que o indivíduo viveu e
experimentou, mas também vai além, relata fatos frutos de sua socialização.
Bosi (1994, p. 19) quando escreveu que “a sociedade capitalista bloqueou os
caminhos da lembrança, arrancou seus marcos e apagou seus rastros” definiu o que a
sociedade contemporânea tenta excluir do seu meio. Essas memórias, principalmente dos
excluídos da história oficial, é uma das formas para que esse conhecimento das referidas
comunidades não se apague com o tempo. Deste modo, a nossa proposta tem como base
levar os jovens a entrarem em contato com os registros, colaborando para o seu
reconhecimento, sua valorização e consequentemente a sua preservação.
Neste sentido, ouvindo as memórias dos moradores das comunidades de Poço do
Boi e Chapéu de Palha, as quais mesmo alteradas pelo tempo, são importantes registros
para o conhecimento dessa sociedade, sendo frutos do coletivo. Segundo Halbwachs (1990,
p. 27), “Confirmar ou recordar uma lembrança, as testemunhas, no sentido comum do
termo, isto é, indivíduos presentes sob forma material e sensível, não são necessárias... não
precisam lembrar, basta o outro lembrar”.
Portanto, para a análise dos elementos da cultura afro-brasileira nas comunidades de
Angelim, será necessário o uso da oralidade para identificar fatos que são, na maioria dos
casos, desprezados pela história official, correndo o risco de se perder no tempo. Para
contribuir com o não desaparecimento da cultura desses grupos, é de extrema importância a
sua divulgação, especialmente, entre os jovens da cidade na qual estão inseridas.

4. Considerações finais
Na busca de compreender a história da cultura afro-brasileira nas comunidades de Poço do
Boi e Chapéu de Palha de Angelim- PE, a utilização dos métodos orais, além dos vestígios
materiais, possibilitará o seu (re)conhecimento, tanto diante de si quanto no meio social.
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Trazendo à tona fatos, memórias e elementos culturais que estão presentes nesses
agrupamentos, mostrando e comprovando de onde vieram a arte de moldar o barro, as
diferentes práticas religiosas, como o candomblé, mandingas e a própria umbanda. E ao
envolver os alunos da EREM Azarias Salgado com essas descobertas, será possível
elaborar novas noções históricas, fazendo uma associação entre o cotidiano, a história de
vida dessas pessoas e a história oficial.
Com o resultado do trabalho, far-se-á ações de propagação de conhecimento com os
estudantes da EREM Azarias Salgado, unindo dois pontos fundamentais da legislação
referente a prática educacional: as experiências extracurriculares, o ensino da história e da
cultura afro-brasileira entre os estudantes.
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1. Introdução
As mudanças ocorridas na sociedade apresentam a necessidade de adequações e renovações
no modelo didático-pedagógico adotado pelas escolas, visando novas possibilidades. Deste
modo, o presente trabalho desenvolvido durante a disciplina de Pesquisa em Educação
buscou pensar sobre o tema: Ensino fundamental - anos iniciais numa perspectiva
inovadora: reflexões sobre um currículo voltado para a resolução de problemas.
O currículo para os anos iniciais do ensino fundamental, segundo as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) apresentado como “um conjunto de valores e práticas que
proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem
intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos" (BRASIL,
2013 p.66). Neste trabalho, propomos direcionar a aprendizagem para a resolução de
problemas, em que a criança poderá alcançar aprendizagem através das discussões em
grupo e assim construir o seu conhecimento de uma forma significativa.
Seguindo esta proposta busca-se uma interação dos componentes curriculares - que
ainda são trabalhados, na maioria das instituições, de forma isolada - por meio da
implementação de novas ferramentas e práticas que dialogam com o uso da tecnologia,
direcionando o aluno para o centro de sua aprendizagem. Esta proposta traz pra sala de aula
a interdisciplinaridade, bem como o protagonismo e autonomia como bases de um currículo
comprometido com a formação para o “amanhã”. Pois, o processo de ensino segundo a Lei
de Diretrizes e Bases (LDB) “tem por finalidade desenvolver o educando e assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornece-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996, art.22), ciente que o
ensino fundamental deve possibilitar um desenvolvimento do sujeito de forma ampla num
sentido de preparar para a vida.
A pesquisa se caracteriza por ser inovadora, uma vez que propõe um currículo que
se fundamente em estratégias que formem os alunos considerando a sociedade atual, seus
avanços e transformações, a fim de desprender-se de concepções e metodologias que pouco
preparam os sujeitos para o futuro. Diante do que foi posto cabe refletir: O currículo

510

oferece mecanismos para trabalhar com método de Aprendizagem Baseada em Problemas
(ABP)?

2. Metodologia
A pesquisa foi realizada numa perspectiva exploratória e descritiva, com pesquisa de
campo instrumentalizada a partir da construção de um formulário eletrônico- Google
Forms, que foi composto por 9 questões abertas e de múltipla escolha, abordando a
construção do currículo, a ABP e suas propostas inovadoras para o trabalho docente. A
divulgação do formulário foi através de aplicativos de mensagens. O método utilizado é o
quali-quanti, por possuir características mistas que possibilitam uma análise mais profunda
dos dados e uma compreensão mais ampla do tema pesquisado. Os participantes da
pesquisa foram 15 professores do Ensino Fundamental – Anos Iniciais da rede pública de
ensino, atuantes em cidades do agreste pernambucano.

3. Resultados e Discussão
Quinze professores de escola pública que atuam no ensino fundamental – anos iniciais,
responderam ao questionário: PESQUISA - Ensino Fundamental - Anos Iniciais Numa
Perspectiva Inovadora: Reflexões sobre um currículo voltado para a resolução de
problemas, dentre eles, (93,3%) são do sexo feminino, enquanto somente (6,7%) é do sexo
masculino. Quanto ao tempo de atuação como professor (a) do ensino fundamental:
(26,7%) atuam de 0 a 5 anos; (20%) atuam de 5 a 10 anos; (33,3%) atuam de 10 a 20 anos e
(20%) atuam a mais de 20 anos como professoras do Ensino Fundamental.
Numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), se tratando da importância de utilizar métodos
inovadores: (6,7%) dos professores atribuíram nota cinco; (26,7%) atribuíram nota oito;
(6,7%) atribuiu nota nove e (60%) atribuíram nota dez. Portanto, os dados revelam a
motivação dos professores em relação à análise de estratégias metodológicas inovadoras
vistas como possibilidades de avançar para além dos conteúdos conceituais de
aprendizagem, envolvendo conteúdos relacionados a processos e competências importantes
que possam fazer parte do planejamento de suas aulas, enfatizando o pensamento científico,
crítico e criativo, empatia, autoconhecimento, socialização, organização de informações e
responsabilidade, entre outros condutores de experiências de aprendizagem.
Quando questionados sobre algum conhecimento a respeito do método de
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), a maioria dos professores (53, 3%),
responderam que já ouviram falar sobre, o que se apresenta como um possível avanço na
formação dos mesmos (seja inicial ou continuada) ou ainda, pode se referir ao fato de se
caracterizarem por professores-pesquisadores, que reconhecem a importância da pesquisa
como base de toda e qualquer formação e prática pedagógica.
Indagados sobre a utilização e frequência do uso de atividades problematizadoras
em suas aulas, houve uma predominância de respostas que confirmam o uso (86,3%), e
destes, um pouco menos que a metade (33,3%), afirmam utilizá-las sempre. Esse resultado
se apresenta como algo notório, uma vez que as pesquisas encontradas apontam para a
predominância do uso da ABP em cursos de graduação e pós-graduação, e algumas
experiências no ensino médio O único estudo encontrado, no que diz respeito ao uso do
respectivo método no ensino fundamental, tratava-se dos anos finais desta etapa de ensino.
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Além disso, outro aspecto a ser destacado, é que esse fato se torna ainda mais raro, quando
se trata da rede pública de ensino.
De acordo com Costa (2011), a ABP ainda é algo recente, que começou a ser
desenvolvida no final dos anos 60, a princípio no Canadá, na Universidade de McMaster e
em seguida na Universidade de Masstrich, na Holanda. Sua genealogia encontra-se nas
ideias de Brunner, e Dewey:
Bruner foi o principal idealizador da proposta educacional denominada
Learning by Discovery (Aprendizagem pela Descoberta) que consistia, em
essência, no confronto de estudantes com problemas e na busca de sua solução
por meio da discussão em grupos. A filosofia de Dewey fundamentava-se nos
conceitos da educação como reconstrução da experiência e crescimento e na
motivação como força motriz da aprendizagem (COSTA, 2011 p.1).

Ao responderem sobre a utilização de perguntas-problemas, no início de suas aulas,
a maioria (86,3%) confirmou o uso, contudo, os exemplos citados, não correspondiam ao
esperado. A maioria das “perguntas problematizadoras” que os mesmos referiam utilizar,
não condiz com o que de fato equivale a uma pergunta-problema, visto que a mesma suscita
reflexão, discussão e investigação por parte dos alunos, levam em conta os conhecimentos
prévios que eles possuem, requerem contextualização, e ao buscarem estratégias para as
responderem, a aprendizagem se torna mais significativa (SOUZA, 2016).
A maioria dos participantes (86,6%) acredita que dependendo do modo como o
professor desenvolve as atividades em sala, o currículo ajuda sim a desenvolver a
capacidade de resolver problemas. Enquanto que a minoria (13,3%) acredita que o currículo
não ajuda a desenvolver essa capacidade, está desatualizado, não apreende as necessidades
dos alunos e está voltado para conteúdos tradicionais.
As respostas evidenciam certa criticidade por parte da maioria dos participantes em
reconhecer que o currículo ainda que ajude a desenvolver a habilidade de resolver
problemas, isso depende exclusivamente da prática pedagógica do professor, do modo
como ele, baseado no currículo, irá propor as atividades visando o desenvolvimento desta e
de outras capacidades.
Contudo, apesar do currículo não abranger de forma igualitária as disciplinas, uma
vez que umas se sobrepõem as outras, uma das dez competências gerais da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), aborda a necessidade de exercer uma prática que proponha a
resolução de problemas:
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reﬂexão, a análise crítica, a imaginação e a
criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas (BRASIL, p. 7, 2017).

Portanto, é interessante refletir que a necessidade de realizar atividades que
promovam a capacidade de resolver problemas, está presente no currículo (ainda que pouco
detalhado e discutido), no entanto o modo como elas deverão ser executadas, precisa ser
pensado, proposto e desenvolvido pelos professores, o que vai de encontro com a maioria
das repostas dos participantes, que colocam o modo como os docentes conduzirão o
currículo, como o diferencial.

4. Considerações Finais
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O currículo escolar é o documento vital e norteador do processo de ensino. Nesse sentido,
defendemos que o currículo é o meio mais indicado para apresentar o método de ensino
baseado na resolução de problemas. Neste sentido, concordamos com o fato de “quando as
verdades científicas das disciplinas do currículo não coincidem com a verdade do real
social, vividos por nós e pelos nossos alunos, nossas identidades profissionais entram em
crise" (ARROYO, 2013, p.20). Portanto, faz-se necessário repensar o currículo, para o
ensino fundamental e não apenas, para que ocorra uma melhor e mais significativa
formação com ênfase no desenvolvimento do aluno.
Ao mesmo tempo, percebemos que o currículo abrange de forma geral a
necessidade de oportunizar atividades que estimulem o exercício exploratório,
investigativo, reflexivo e hipotético, característico das ciências, como estratégia para
resolução de problemas.
Nesse contexto, acreditamos que o mesmo dá margem para trabalhar metodologias
inovadoras, como a ABP, já que elege como uma das competências gerais necessárias ao
aluno, à capacidade de trabalhar com práticas voltadas para a pesquisa, características
presentes no método da aprendizagem baseada em problemas.
Desse modo, reconhecemos que o método têm possibilidades de aplicação na
educação básica, especificamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental – já que não
existem pesquisas na área, e que os desafios que se apresentam para essa iniciativa estão
mais relacionados à formação dos professores, que se mostrou bastante defasada em termos
de conhecimento tanto à metodologias inovadoras, quando a conteúdos e propostas
problematizadoras.
Neste sentido, percebemos a necessidade de realização de novas pesquisas na área,
voltadas para possíveis intervenções em contextos escolares da educação básica com o
método ABP, bem como se pensem em possíveis projetos que visem à formação
continuada de professores atuantes sobre as metodologias inovadoras existentes na área de
educação.
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1. Introdução
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio
neurobiológico crônico, que afeta o indivíduo desde a infância, sendo suas principais
características a dificuldade de concentração em seguir instruções em uma determinada
atividade, a inquietação e impaciência no comportamento. O nível de acometimento de
tal transtorno varia gradativamente por pessoa, tais portadores tem uma maior
predisposição de desenvolverem ao longo de sua vida problemas psicológicos como
ansiedade e depressão, além do mais, correm riscos de na adolescência tenderem a
consumirem álcool e drogas.
Para tentar solucionar esses problemas, é necessário o uso de recursos e formas
dinâmicas que façam o aluno permanecer atento, e a partir desse cenário, criar soluções
práticas que possibilite o aprendizado. Ao usarmos jogos, possibilitamos um ambiente
mais atraente ao aluno com TDAH, possibilitando a ele uma maneira de ficar mais
concentrado e participativo propiciando a aprendizagem. A partir disso, devemos incluir
os jogos como possibilidade de fazer o aluno adquirir uma aprendizagem, como retrata
Silva (2018, p. 303):
Nessa perspectiva, a inserção dos jogos no contexto escolar aparece
como uma possibilidade altamente significativa no processo de
ensino-aprendizagem, por meio do qual, ao mesmo tempo em que se
aplica a ideia de aprender brincando, gerando interesse e prazer,
contribui-se para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos
alunos.

Como Silva (2018) menciona, quando o aluno está brincando, a partir desse
processo, ele está construindo uma aprendizagem. O aluno pode criar e construir seu
próprio conhecimento ao jogar, se tornando mais participativo e se obtendo um
protagonismo, pois ao executar o jogo, ele estará produzindo sua própria aprendizagem.
O objetivo deste trabalho é mostrar a importância dos jogos matemáticos como
auxilio na construção do conhecimento do aluno com TDAH, pois tais alunos
apresentam dificuldades em construir o saber matemático e tal problemática não é
tratada com a devida cautela, dando margem a procura de uma solução que minimize o
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impasse relatado, dessa forma, com o intuito de tornar as aulas mais atrativas e que
possam contribuir para uma melhor compreensão do assunto em pauta.
Na sala de aula, o processo de aprendizagem do aluno com TDAH é algo
bastante complexo, especificadamente em matemática, pois eles tendem a apresentarem
objeções em obter o conhecimento repassado pelo professor, como operações simples
de soma e subtração, à assuntos mais avançados, não conseguindo em alguns casos
acompanhar os colegas com um mesmo nível intelectual, gerando no estudante, uma
exclusão e angustia em não conseguir compreender o conteúdo apresentado.
Ensinar uma criança com TDAH é ainda mais desafiador, pois além
de os sintomas de TDAH envolverem dificuldades no processo de
aprendizado e no comportamento, cada criança com TDAH é única.
Na maioria das vezes, os Educadores não sabem o que fazer, sentemse perdidos, cansados, desanimados e sem apoio. (MUSZKAT,
MIRANDA, RIZUTTI, 2011, p. 112)

Em vista disso, o professor é o mediador do conhecimento no ambiente escolar,
sendo exigido a ele a responsabilidade de desenvolver uma aula que seja produtiva para
todos, no entanto, deparam-se com alguns empecilhos que lhe impedem de obter em
rendimentos satisfatórios de modo equivalente, pois cada criança tem suas
peculiaridades e dificuldades na aprendizagem.

2. Metodologia
Fez-se uma analise bibliográfica em artigos e livros, de cunho exploratório sobre
características do TDAH e as implicações do determinado transtorno na vida do
indivíduo, especificadamente no ambiente escolar. Houve pesquisa para retratar a
inclusão de jogos no contexto de sala de aula, visto que ele era um bom recurso para
auxiliar professores a tentar suprimir a dificuldade e manter um nivelamento sobre o
processo de aprendizagem de pessoas com TDAH e demais alunos.
Outrossim, retratamos como se depreende o processo de aprendizagem em
matemática na sala de aula e formas de metodologia eficazes no ensino. É um trabalho
de caráter qualitativo e apresenta um início da construção do estado da arte nesse tema,
buscando contribuição teórica acerca de como se permeia a construção das habilidades
sociais e cognitivas de alunos com TDAH.

3. Resultados e Discussão
O método utilizado frequentemente por vários professores no ensino da matemática
ocorre de modo programático, já pronto e acabado, onde apresentam o conteúdo teórico
e a aplicação de problemas já formulado, colocando o professor como o único que
detêm o saber e o aluno como o receptor, não obtendo uma participação ativa na
construção do próprio conhecimento. Com isso, percebe-se a necessidade de mudanças
sobre a pratica dessa metodologia de ensino adquirida nos colégios e como torná-la
mais eficiente e adequá-la as singularidades do estudante com TDAH, principalmente
na área de matemática, onde as pessoas acham uma matéria chata e difícil de
compreender, haja vista, que seja necessário a utilização de concentração e raciocínio
lógico para depreender os assuntos teórico e aplicá-los na resolução de questões.
Segundo Sanchez (2004, p.177):
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A capacidade matemática para a realização de operações aritméticas,
cálculo e raciocínio matemático, capacidade intelectual e nível de
escolaridade do indivíduo não atinja à média esperada para sua idade
cronológica. As dificuldades da capacidade matemática apresentada
pelo indivíduo trazem prejuízos significativos em tarefas da vida
diária que exigem tal habilidade. Em caso de presença de algum
déficit sensorial, as dificuldades matemáticas ultrapassem aquelas que
geralmente estão associadas.

Por conseguinte, os educadores de matemática precisam conhecer as
dificuldades mais inerentes de cada aprendiz, para um melhor rendimento escolar do
indivíduo com déficit de atenção, isso seria uma forma de analisar o desempenho dos
alunos, e propor estratégias alternativas para melhor guiar o trabalho pedagógico.
Logo, uma forma de sair do ensino tradicional, seria a implementação de jogos
matemáticos, eles facilitam a transmissão dos conhecimentos de forma mais lúdicas e
não tediosas, os mesmos devem serem trabalhados de forma mais diversificada e
atrativa, com o objetivo do estudante com TDAH possa construir o saber de forma mais
autônoma, pois ele se sentirá mais motivado e concentrado, facilitando a aprendizagem,
a socialização, solidariedade, colaboração em grupo e a capacidade de desenvolver o
conteúdo ali relacionado, fazendo com que o mesmo possa ser mais ativo e participativo
na aula, sem fica impacientes. Segundo Smole, Diniz e Milani (2007):
Os jogos auxiliam o desenvolvimento de habilidades como
observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições,
reflexão, tomada de decisão, argumentação e organização. Estas
habilidades desenvolvem se porque ao jogar os alunos tem a
oportunidade de resolver problemas, investigar e descobrir a melhor
jogada; refletir e analisar as regras; estabelecendo relações entre os
elementos do jogo e os conceitos matemáticos. Enfim, o jogo
possibilita uma situação de prazer e aprendizagem significativa nas
aulas de matemática.

No ato de brincar, o aluno não está preocupado com o resultado, mas sim com o
prazer que o jogo lhe proporciona, desse modo, conta com uma motivação interna que a
brincadeira gera uma potencialização da construção do conhecimento, visto que
brincando a criança com TDAH consegue prender sua atenção sem desviasse a um
prazo maior do que em uma aula comum. O jogo assume o papel de promotor da
aprendizagem, já que o aluno aprende a estrutura da brincadeira e o assunto matemático
presente dependendo de qual foi o jogo e o conteúdo correlacionado que o professor
escolheu para melhor atender aquela singularidade do aluno com déficit de atenção.
A relação entre brincar e o aprender, ao serem analisadas, são relevantes no
desenvolvimento cognitivo de uma criança e na sua interação social, ajudando-o a se
livrar da pressão e exigências do mundo externo, por ser pouco opressora e estimularem
a sua criatividade, o estudante com TDAH não consegue desenvolver geralmente sua
autonomia e imaginação no ato de aprender da forma tradicional que lhe designada na
escola, sendo a integração do jogo como uma ferramenta útil na construção do saber.

4. Considerações Finais
Portanto, ao verificar sobre a realidade de muitas escolas, onde há alunos que são
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diferentes e possuem uma peculiaridade no modo de aprendizagem e que devem ser
respeitados no âmbito escolar, a forma de respeito remete-se nas possíveis soluções que
são melhor adequadas para cada aluno que apresenta o Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade, com isso, a implementação de jogos matemáticos,
auxiliaria na retenção de concentração do indivíduo, o deixando menos impaciente, haja
vista que o lúdico é uma forma divertida e prazerosa de se praticar, tornando-se um
facilitador na mediação dos conteúdos matemáticos, otimizando o ensino para pessoas
com TDAH e gerando uma aprendizagem significativa. Desse modo, incluiria o
indivíduo em sala de aula e o estaria preparando para sociedade, lhe garantindo o seu
direito do acesso à educação e contribuindo no seu desenvolvimento intelectual.
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1. Introdução
A prática em ensino de ciências no ambiente educacional, quando aplicada em turmas
do ensino fundamental que se encontra em fase de inúmeras mudanças, sejam elas
físicas mentais ou comportamentais, é um momento de autoconhecimento e interação
múltipla com as pessoas que tanto influenciam e estimulam no âmbito educativo e fora
dele. É de grande interesse que nesta fase a aplicação dos conteúdos em sala de aula
possa utilizar métodos interativos que tragam a atenção do aluno ao que está sendo
apresentado, ou seja, os assuntos de ciências em que se refere ao estudo do homem, sua
interação com o meio ambiente e todas as formas de vidas existentes seja ela
microscópica ou as inúmeras espécies de animais existentes na natureza (BIZZO, 1998).
Muitos alunos não compreendem a forma de ensino de determinados assuntos e acabam
não gostando da disciplina de ciências. O aluno perde o interesse diante de componentes
curriculares que nada têm a ver com a sua vida, com suas preocupações. Segundo
Gadotti, (1987 apud Peña, 2001), muitas vezes o aluno decora, de forma forçada, aquilo
que precisa saber para prestar exames e, passadas as provas, tudo cai no esquecimento.
A aplicação de um estímulo diferenciado é necessária para despertar sua atenção e
interesse nas aulas, para que o aluno seja o protagonista e possa visualizar em sua vida
situações em que seja possível utilizar informações ou recursos desenvolvidos em sala
para assim transformar o conhecimento adquirido, aplicando em sua rotina
(CARVALHO et al, 1992).
O ensino de ciências deve contribuir para que os estudantes se tornem capazes
de exercer a cidadania, de forma crítica, em uma sociedade altamente científica e
tecnológica, onde novos conteúdos são gerados e atualizados a todo o momento.
Rabinovich, (2005). Como forma de contribuir para esse desenvolvimento e ser um guia
ao docente que irá ser responsável por transmitir o conhecendo, a secretaria de educação
disponibilizam documentos que são orientações teóricas - metodológicas (OTM’s)
utilizadas para desenvolver aulas no eixo temático de ensino.
Este projeto teve como objetivo despertar no aluno todas as competências ao
que se referem os respectivos eixos temáticos de ensino, pesquisa e extensão: que um
aluno não deve deixar de questionar e compreender todos os detalhes e buscar
relacionar tudo com o meio onde está inserido. E as expectativas de média demanda
cognitiva foram pensadas para serem consolidadas até o 6º ou o 7º ano do Ensino
Fundamental, para que assim possa entender como ele pode ser um agente
transformador em meio à sociedade. Compreendendo a importância do conhecimento de
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ciências em sua vida cotidiana, identificando as diversas influências as quais está sujeito
diariamente e assim aplicarem os saberes adquiridos para explicar com embasamento
científico o mundo em que vive Hoernig, M. A. (2011).

2. Metodologia
2.1. Ensino
No eixo de ensino, o tema abordado foi sobre vírus e reino monera, exposto de forma
expositiva, com a ocorrência de pontes cognitivas entre os saberes preexistentes dos
alunos e o que vinha a ser transmitido, utilizando situações de seu próprio cotidiano e
fazendo uso de recursos interativos e lúdicos para um melhor entendimento deles
UNICAMP (2015). Em um seguinte momento, em aula posterior, foi pedido aos alunos
que respondessem uma atividade de fixação dos conteúdos passados em aula anterior.
2.2. Pesquisa
Em sequência no segundo eixo pesquisa foram abordados temas que estivessem mais
próximos da realidade dos alunos e de acordo com a grade curricular do ano escolar que
estão inseridos. Concomitante a isto a natureza deste projeto de pesquisa é qualitativa e
quantitativa, unindo três tipos de pesquisa: bibliográfica, descritiva e laboratorial.
Possibilitou o maior contato dos alunos a realidade observada através do equipamento
microscópio óptica, em sua maioria acostumada apenas a visualizar em livros e nas
aulas teóricas UAB/UFSC (2011).
2.3. Extensão
A proposta motivou-se a partir da observação de carências na instituição de ensino
como um todo e a partir daí idealização de estratégias para mitigar tais fragilidades.
Portanto, durante a observação do estágio foi perceptível essa falta relacionada a bons
hábitos de alimentação e, por conseguinte aplicabilidade real e visual dos
microrganismos em ação (SANTOS E RICCI, 2016).

3. Resultados e Discussão
3.1. Ensino
Os objetivos definidos no plano de aula foram aplicados na turma do 7° ano com a
expectativa de melhorar no desenvolvimento e interpretação de forma mais fácil,
dinâmica e lúdica o conteúdo de ciências que para muitos se torna difícil à
aprendizagem devido aos nomes e classificações a depender do assunto abordado.
Podemos definir que esses resultados sobre a aplicação dos planos de aula foram
satisfatórios, pois conseguimos desenvolver ambos os assuntos sobre vírus, bactérias de
forma conjunta com os alunos que participaram ativamente, despertando a sua
curiosidade para aprendizagem perguntando e buscando relacionar com situações
cotidianas de muitos deles que foram relatadas no decorrer das aulas. Buscamos fazer
perguntas sobre a temática abordada fazendo associações com o que já aprenderam em
aulas anteriores de forma que trouxe uma informação e conhecimento adicional que sem
dúvidas pode acrescentar de forma positiva na aprendizagem dos alunos.
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3.2. Pesquisa
Diante a aplicação dos questionários, no prévio foi perguntado se eles sabiam a
diferença entre célula procarionte de célula eucarionte em que metade dos alunos
afirmou saber a diferença entre os dois tipos de organismos celulares, como justificativa
desta afirmação muitos alunos falaram que: “Por que a célula eucarionte tem núcleo e a
célula procarionte não tem”, outro aluno comentou que a diferença está na membrana
celular, contudo, 37% afirmaram que não sabiam ou não lembravam, computando ainda
9% sem resposta para essa questão. E no posterior foi em relação ao que eles
aprenderam de novo durante a atividade. Obtivemos respostas variadas como: “aprender
a mexer no microscópio”; “Aprendi sobre vírus e bactérias”; “Como pegar as células”;
“A forma da mucosa e a célula vegetal”.
Comparando ambos os questionários, prévio e posterior, concluímos que os
resultados são tidos como satisfatórios. Essa afirmativa se baseia no alcance de
objetivos propostos pelo projeto perceptível através das respostas obtidas, como
exemplo, percebeu-se uma diminuição de preceitos errôneos quanto à temática quando
perguntado se eles acreditam que todas as bactérias eram causadoras de doenças e a
maioria respondeu negativamente a esta indagação com taxas superiores ao quando
perguntado inicialmente.
Entretanto, percebeu-se também uma incongruência entre respostas e
justificativas das mesmas. Quando perguntamos se eles sabiam diferenciar uma célula
vegetal de uma célula animal 59% afirmou que “sim”, que sabia diferencia-las, porém,
quando pedido para justificarem essa resposta não souberam explicar adequadamente
esta afirmativa. O mesmo ocorreu na quinta pergunta do questionário prévio, onde foi
pedido que eles representassem uma bactéria e células animais e vegetais, alguns desses
alunos desenharam um bacteriófago, um vírus, possuindo a intenção de representarem
uma bactéria. Isto nos incita a questionar o nível de conhecimento desses alunos, bem
como sua capacidade de interpretar questões. Contudo, durante o desenvolvimento da
prática laboratorial ficou explicito a importância de metodologias alternativas e
complementares ao ensino teórico, pois nesta etapa foi aguçada a curiosidade dos alunos
e estes se expressam maravilhados quando associavam a parte prática com o que era
visto em sala.
3.3. Extensão
Os resultados foram alcançados de forma positiva, pois observamos a interação e
participação de forma coletiva na primeira etapa com a palestra ministrada pela
nutricionista abordando a temática: alimentação adequada e a importância da microbiota
no organismo (MAIA, et al, 2018). Associando-se com a segunda etapa da extensão a
finalização com a elaboração da composteira produzida pelos alunos do 7°Ano ficando
na responsabilidade dos alunos a observação e acompanhamento da degradação da
matéria orgânica.

521

Figura 1. Aula ministrada sobre o reino monera.

Figura 2. Atividade laboratorial.

4. Conclusões
Este relato de experiência foi desenvolvido no ambiente escolar durante o primeiro
semestre deste presente ano, na Escola Estadual Duque de Caxias – ensino fundamental
e médio. Localizada no município de Garanhuns – PE com o objetivo de desenvolver
melhores estratégias pedagógicas com a turma do 7° ano em ensino fundamental, onde
podemos perceber a evolução gradativa dos alunos que interagiram e se tornaram
protagonistas em cada aula e atividade que foi desenvolvida.
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1. Introdução
O presente trabalho se trata de um relato de experiência acerca da realização do Estágio
Supervisionado Básico III – ênfase em Psicossocial, disciplina ofertada regularmente até
2018 no curso de Bacharelado em Psicologia da Universidade de Pernambuco – campus
Garanhuns. O estágio foi realizado em um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), que
é sediado na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Cohab II. Com roteiro
diversificado e somando um total de oito encontros, as atividades foram distribuídas em
observação, levantamento de demandas, pesquisas e planejamento de intervenção.
De acordo com o Ministério da Saúde, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família se
caracterizam como equipes multiprofissionais de atenção básica que têm como foco
principal ações de prevenção e promoção de saúde (SANTOS & LANZA, 2014). A partir
das idas ao campo de estágio e das conversas com a psicóloga da instituição ficou bastante
visível que o maior problema do Nasf em questão era a grande quantidade de pessoas que
precisava utilizar o serviço ou até ser encaminhada para outras instituições, enquanto que o
número de profissionais de Psicologia ou Psiquiatria para atendê-los se mostrava
insuficiente.
No entanto, outras questões puderam ser notadas quanto à funcionalidade do Nasf
estar comprometida naquela comunidade. Apesar da grande demanda sinalizada pela
profissional do serviço, a mesma indicou que no Núcleo ocorriam grupos de Saúde Mental,
porém a aceitabilidade era baixa devido ao estigma do louco na sociedade. O preconceito e
a falta de informação afastavam as pessoas destes grupos, onde o objetivo era promover
espaços para cuidado em grupo, além de reforçar estereótipos pejorativos e profundamente
depreciativos (GOFFMAN, 1963) em relação ao indivíduo que sofre de doenças mentais.
Nesse sentido, é importante compreender os possíveis porquês das atitudes da
população em questão, que estão intimamente relacionadas com representações sociais e
estigmas. Tais questões perpassam entre as pessoas e reverberam em suas ações, ou seja, o
imaginário social influencia diretamente na forma de intenção e posição da população
frente a determinadas situações. Assim, justifica-se atuar diante à situação, sendo o SUS
uma das vias de maior contato do psicólogo com a sociedade em todas as suas esferas. Isso
porque o mesmo beneficia não só a comunidade que pode entender e utilizar-se dos
serviços de saúde sem preconceitos, mas também o próprio profissional que atua e interfere
nas demandas sociais como forma de ampliação e construção do fazer psicológico.
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Sob essa ótica, o presente trabalho se mostra pertinente ao apresentar as teorias
aprendidas na academia e a prática exercida na saúde pública - que por muitas vezes se
apresentam muito distantes, como apresentado por Santeiro (2012). Ademais, a saúde
básica compreende um alto grau de complexidade com diversas influências, sendo assim
imprescindível para o profissional da psicologia os conhecimentos produzidos acerca dos
desafios da saúde básica. Portanto, este trabalho objetiva trazer um relato de experiência
acerca do que foi vivenciado na disciplina de Estágio Básico - ênfase em Psicossocial com
embasamento em teorias da Psicologia Social. O estágio teve como objetivos específicos
promover uma intervenção psicossocial a partir das demandas apresentadas no Nasf,
ampliar espaços de cuidado em um grupo que até então estava inativo e discutir acerca de
temas como Psicologia e Saúde Mental.

2. Metodologia
O estágio foi realizado em um Nasf da cidade de Garanhuns - PE. As estudantes de
Psicologia foram supervisionadas pela professora da disciplina e acompanharam a
psicóloga da instituição durante o período de abril e maio de 2018. Durante o estágio,
foram realizadas visitas domiciliares acompanhando a psicóloga da instituição, observação
do local de estágio e supervisões em sala de aula com a docente responsável pela disciplina.
Após a ida a campo, todos os aspectos vivenciados foram registrados em diários de bordo,
o que facilitou a produção deste relato de experiência e a elaboração de um plano de
intervenção na instituição, que foi construído com a ajuda das monitoras da disciplina. Esta
intervenção constituiu-se basicamente em divulgação para a população do bairro sobre o
grupo de saúde mental que até então estava desativado pela falta de adesão do público-alvo.

3. Resultados e Discussão
Logo ao começar o estágio, foi perceptível que as equipes que trabalham no Nasf são
multiprofissionais não só pelo espaço (recepção e salas) compartilhado, como também
pelas ações de promoção de saúde e atendimentos domiciliares, que são realizadas por
vários profissionais de áreas distintas. Santeiro (2012) coloca que o psicólogo clínico
dedica anos de sua vida estudando os fenômenos psíquicos e comportamentais e os
processos clínicos para aplicá-los ao decorrer de suas escutas e intervenções. Não sendo
necessariamente preciso um lugar físico para esta atuação, o Nasf (que está nos territórios)
também se encontra como lugar de aplicação da Psicologia Clínica, e é refletido em todos
os contextos possíveis nas atividades dos Núcleos.
Um dos fatores que influenciam na funcionalidade dos serviços de Psicologia pelo
Nasf são os estigmas criados e mantidos socialmente sobre a percepção de Saúde Mental,
papel do psicólogo, e algumas doenças mentais. Para Spadini (2006, p. 126), “ainda hoje o
louco é visto com preconceitos e a concepção da loucura está de certa forma, ligada à
história do homem”.
O fenômeno da falta de informação a respeito do tema emergiu durante toda a
vivência, quando nas casas em que visitamos percebemos descuidado, por parte das
famílias, com a própria saúde mental. Além de comentários depreciativos em relação a si
mesmos, saúde mental e loucura, um dos momentos mais marcantes da vivência foi quando
entre os corredores da USF, uma senhora ao ser indagada se estava dirigindo-se ao grupo,
retrucou sem pestanejar “saúde mental? Não, graças a Deus eu não preciso disso”.
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Pensar Saúde Mental e associar à loucura, atribuindo um cunho depreciativo, advém
de uma construção histórica. Na Idade Média, por exemplo, doenças mentais eram
associadas a possessões demoníacas e o tratamento dessas doenças era feito a partir de
aprisionamentos e espancamentos (VASCONCELOS et al., 2010). Essa conduta continuou
e, no século XVII, com o advento dos hospitais e transição para o modelo de produção
capitalista, pessoas consideradas à margem da sociedade eram confinadas a fim de se obter
uma sociedade mais higienizada e promover um controle social (FREITAS, 2004).
Diante de comentários como este, a equipe percebeu a necessidade das pessoas de
conhecer mais sobre saúde mental, desmitificando a ideia de que o serviço se dirige apenas
aos considerados loucos. A partir disso, o projeto de intervenção teve como objetivo
divulgar o grupo de Saúde Mental para a comunidade que muito procura os serviços de
Psicologia, porém para atendimentos individuais (que não é uma especialidade do Nasf).
Junto ao processo de divulgação, houve também uma breve conscientização a respeito de
saúde mental e da importância do cuidado de si. O foco foi dizer, de forma acessível,
àquele público que a saúde não é associada apenas ao bem-estar físico, como também ao
psicológico. Desta forma, estar saudável é se sentir bem nessas duas esferas e eles foram
orientados de que o serviço do Grupo de cuidado em saúde mental, ofertado no Nasf,
contribuiria para este processo.
Além da divulgação verbal, foram utilizados também cartazes e panfletos com a
chamada para o Grupo (figura 1), que foram entregues pelo bairro a pessoas que passavam
por ali e fixados em postes e pontos de ônibus.

Figura 1. Cartaz de divulgação.

Após a intervenção (que finalizava o estágio) a psicóloga da instituição sinalizou
que, como reflexo do trabalho realizado, houve uma maior adesão do público-alvo, que
passou a comparecer ao Grupo, ainda que não regularmente.

4. Considerações Finais
O Estágio Supervisionado Básico se configurou como uma das experiências mais
marcantes na formação em Psicologia, tanto pela observação de diversos contextos
proporcionada pela ida à campo, quanto pelo contato com o Sistema Único de Saúde
(SUS), que é uma das maiores portas de entrada para o exercício da profissão após a
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graduação.
No decorrer da disciplina foi possível identificar e compreender aspectos sociais
que retroalimentam o sofrimento humano e elaborar possíveis propostas de intervenção,
que apesar de simples, fazem diferença para a população que necessita de cuidado.
Porém pode-se dizer que a maior contribuição para a formação em Psicologia foi a
ampliação do olhar sensível para com o público que estava sendo atendido, além do contato
com os desafios do exercício da profissão no SUS, que é multifacetado e apresenta
precaridades que podem ser minimizadas com uma boa atuação do profissional de
Psicologia.
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1. Introdução
A hiperêmese gravídica é uma complicação da gravidez caracterizada por constantes
episódios de enjoo e vômitos frequentes, e, segundo Anacleto (200-?) pode levar à perda de
peso e do equilíbrio hidroeletrolítico. Em casos mais graves, pode levar a cetonúria (presença
de corpos cetônicos na urina) e perda de até 3 quilos do peso normal da gestante. Dentre os
fatores relacionados ao quadro, não existe especificações para o desenvolvimento de tais
sintomas. Porém, em estudo quantitativo, está mais presente em mulheres obesas, jovens ou
em casos de primigestação. Paralelamente, como exposto por Alfenas (et al. 2017) os fatores
metabólicos para o desencadeamento dessa reação materna, incluem hiperatividade da
gonadotrofina coriônica humana (hCG), estrogênio e progesterona, que tem papel na
dificuldade do esvaziamento gástrico normal e sendo coadjuvante na progressão do quadro.
Além disso, pode estar relacionado com fatores imunológicos, no qual o concepto produz
uma substância antigênica que desencadearia uma reação materna no centro de vômito
cortical e no trato gastrointestinal (TGI).
No entanto, diante desse contexto, acredita-se que os fatores psicossomáticos sejam
o principal desencadeador da hiperêmese, de tal forma que, geralmente, tal quadro é
controlado em cerca de 20 semanas de gestação, podendo ser persistente até o pós-parto. Isso
inclui que, gestantes jovens possuem, em sua maioria, o medo da maternidade, assim como
problemas interpessoais e sociais. Dessa forma, os fatores psicológicos podem ser tanto
desencadeadores quanto complicadores (TACHIBANA, et al., 2006), podendo surgir
também após o início dos quadros de êmese normais. Diante desse ponto, faz-se relevante
observar o quadro clínico de uma paciente cujo contexto se enquadra no quadro de
hiperêmese gravídica, além de obter uma discussão analítica no grau de importância de
fatores psicológicos durante a gravidez.

2. Relato de caso
Paciente do sexo feminino, gestante com mais de 15 semanas, admitida no PACS-Centro.
Primeira gestação, jovem, acompanhada pelo marido e pai do concepto. Relata vômitos
frequentes mais de 1 vez ao dia quando não tratada com medicamentos antieméticos.
Segundo ela, foi diagnosticada com hiperêmese gravídica pelo obstetra em sua última
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consulta do pré-natal. Expõe várias tentativas de parar o medicamento, porém, ao cessar,
continua o quadro de vômitos persistentes tanto após a alimentação quanto em jejum. Não
relata perda significativa de peso, pois após a reação emética segue a alimentação normal, a
fim de evitar maiores consequências, como indicado pelo médico.
A gestante faz pré-natal tanto na unidade de saúde quanto em clínica particular,
possivelmente para evitar possíveis transtornos de ambas as partes. Aparentemente com
relação normal com o marido, sem sinais de não aceitação. Durante palestra oferecida pelo
PACS, expõe anseios sobre consequências na gravidez, principalmente que afetem o bebê.
Não relata ter feito exames específicos para análise do caso, provavelmente devido ao fato
de estar constantemente medicada, sendo diagnosticada apenas pela anamnese.

3. Discussão
Diante do exposto, ao referir o constante quadro de êmese após o tempo necessário de
adaptação concepcional (14 semanas), o diagnóstico de hiperêmese gravídica inclui o
constante uso de fármacos que restauram normalidade da motilidade do TGI (TACHIBANA,
et al., 2006). A não realização de exames específicos remete a não especificação do primórdio
da doença, assim como do atual estado sistêmico da gestante. Porém, o relato e observação
do contexto da paciente se desenvolve para uma exacerbação por fatores
psicológicos/psicossomáticos.
A escuta analítica da paciente em questão expõe a ansiedade gestacional ocasionada
pela primeira concepção. Adicionalmente, a não percepção de problemas direcionados para
a não aceitação, pode ser, provavelmente, um fator que influencia na menor gravidade do
problema. A exposição do medo e anseio de possíveis problemas com o feto remete à
superioridade do fator psicológico, evidenciando a ansiedade da primeira gestação. De
acordo com Holmgren (et al. 2008), isso se deve a grande influência psicossomática nos casos
de hiperêmese, sendo necessário além da terapia medicamentosa, uma intervenção
psicológica a fim de apaziguar o caso. Assim, o que se observa é que, no caso, os vômitos
efetivamente consistem em somatizações, por parte da gestante, quanto aos seus sentimentos
em relação ao feto.

4. Conclusão
Nessa perspectiva, os fatores psicológicos existentes devem ser cuidadosamente
considerados, não se devendo cair na explicação fácil e enganosa de que o constante quadro
de vômitos e enjoos são apenas alterações metabólicas sistêmicas, restringindo-se à
terapêutica medicamentosa. É válido ressaltar que, apesar de ser um aspecto comum do enjoo
na gestação, a hiperêmese pode levar a distúrbios metabólicos sérios quando não controlado
adequadamente, sendo de total relevância a análise do contexto geral em que a paciente está
inserida. Vale ressaltar também a importância da solicitação de exames para análise da
gravidade do quadro, dentre eles hemograma, eletrólitos séricos e ultrassonografia de
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abdômen total para se excluir obstrução intestinal, apendicite, gastroenterite e outras
patologias cujos sintomas iniciais são a êmese recorrente.
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1. Informações Gerais
A psico-oncologia é uma área de interface entre a psicologia e a oncologia e tem interesse
em atender aos recorrentes aspectos psicossociais que envolvem o paciente com câncer. O
câncer possui um significado ameaçador para o paciente, visto que está associado à
interrupção da vida. Esse artigo tem a finalidade de esclarecer a importância da assistência
psicológica em pacientes oncológicos, ampliar o conhecimento sobre o câncer, identificar a
dinâmica deste paciente e o manejo do psicólogo na ressignificação do processo de
adoecimento. O câncer é denominado uma enfermidade que se caracteriza como um grupo
de doenças que ocorrem pela alteração ou aumento na divisão celular. E se classificam nos
seguintes tipos: o carcinoma, que atacam as células epiteliais; os sarcomas, que são as
malignidades nos músculos, ossos e cartilagens; os linfomas, que se formam no sistema
linfático; as leucemias, que atacam os tecidos saguíneos e formadores de sangue, como a
medula óssea; dentre outros. A psico-oncologia pauta-se em uma atuação preventiva primária
com o objetivo de buscar formas de tratamento digna, humanizada e que favoreça a adesão
ao processo de tratamento. Ao passo que considera o indivíduo como um ser integral, social,
ajuda o paciente e seus familiares à ressignificar o processo de adoecimento, objetivando
restaurar ou melhorar a qualidade de vida e possibilitar maiores expectativas de
sobrevivência. Neste contexto, Existem algumas teorias que se propõem em explicar a
causalidade do câncer.
Nos humanos, demonstrou-se que os eventos estressantes- excesso de exercícios,
provas, divórcios, perda de um ente querido, cuidar de um parente em estado terminal,
catástrofes ambientais, desemprego e estresse ocupacional, por exemplo – afetam o
funcionamento imunológico. (HEBERT e COHEN apud STRAUB, 2005).
O principal objetivo deste trabalho é ressaltar que a Psicologia da Saúde tem o
propósito de aplicar seus conhecimentos e técnicas para a promoção e manutenção da saúde
individual, coletiva e de toda a população, pautando-se em atividades nos níveis primário,
secundário e terciário. Apontar e relatar as ações, associadas à qualidade de vida em pacientes
oncológicos,desenvolvidas por psicólogos,ressaltar que a Psicologia da Saúde tem o
propósito de aplicar seus conhecimentos, conhecer técnicas para a promoção e manutenção
da saúde individual, coletiva e de toda a população, pautando-se em atividades nos níveis
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primário, secundário e terciário. Quando novos pacientes se inscrevem em nosso projeto,
perguntamos quais são suas principais dificuldades. Em 98% dos casos, o medo está presente:
medo de morrer, da cirurgia, das quimios, dos efeitos colaterais, de ficar careca, de deixar os
filhos. A maioria relata afastamento de pessoas próximas e decepção. Orientamos ao não
julgamento, pois é muito difícil para a maioria das pessoas lidar com a situação. Por fim,
nossa rede acaba desempenhando um papel importantíssimo no suporte emocional dos
participantes.

2.Metodologia
A análise dos estudos é feita segundo os objetivos, a metodologia e os resultados, sendo
possível chegar a conclusões acerca de um corpo de conhecimentos A pesquisa foi realizada
utilizando dados online como revistas, e leitura de artigos científicos publicados SCIELO
(Biblioteca Eletrônica Cientifica Online), e Google acadêmico, relacionados ao tema.No
presente trabalho procurou-se reconhecer à importância da assistência psicológica em
pacientes com câncer, que objetiva minorar o sofrimento do outro e buscar respostas
adaptativas para a nova forma de ser do paciente.

3.Resultados e Discussões
No presente trabalho procurou-se reconhecer à importância da assistência psicológica em
pacientes com câncer, que objetiva minorar o sofrimento do outro e buscar respostas
adaptativas para a nova forma de ser do paciente. Fica evidente à contribuição da Psicologia
da Saúde no suporte e enfrentamento da doença. Sugere-se que o trabalho da equipe
multidisciplinar seja pautado no enfoque integral do sujeito, com o intuito de possibilitar a
ressignificação da doença e aumentar sua sobrevida. Existem profissionais especializados
em psico-oncologia. Eles atuam auxiliando o paciente no enfrentamento de sua doença e
ajudam a diminuir emoções negativas acerca da situação atual. O psicólogo trabalha em
conjunto com o paciente para dar novos significados à doença e melhorar sua qualidade
de vida. Estes profissionais estão preparados para dar suporte aos pacientes e seus
familiares. O apoio social e emocional auxilia no tratamento e contribui, assim, para uma
melhor adesão ao processo. Por fim, é valido ressaltar que o acompanhamento psicológico
com pacientes oncológicos fornece subsídios para os pacientes enfrentarem as várias
mudanças que ocorrerão no estilo de vida. De acordo com a definição do órgão que rege o
exercício profissional do psicólogo no Brasil, o CFP 2003), o psicólogo especialista em
Psicologia Hospitalar tem sua função centrada nos âmbito secundário e terciário de atenção
à saúde, atuando em instituições de saúde e realizando atividades como: atendimento
psicoterapêutico; grupos psicoterapêuticos; grupos de psicoprofilaxia; atendimentos em
ambulatório unidade de terapia intensiva; pronto atendimento; enfermarias geral;
psicomotricidade no contexto hospitalar; avaliação diagnóstica; psicodiagnóstico;
consultoria e interconsultoria. Geralmente a ajuda se encerra com o fim do tratamento e início
do período de remissão, mas em alguns casos precisamos prolongar por mais um tempinho,
para ajudar o Superador a retomar a vida cotidiana e se sentir seguro para ela.
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4.Considerações Finais
Concluísse que o paciente oncológico carrega em seu mundo subjetivo, muitas concepções
negativas acerca da doença, o que dificulta no processo de adesão e recuperação. A proposta
da assistência psicológica é uma alternativa da Psicologia da Saúde que tem a finalidade de
prevenir e promover a saúde tanto em nível individual como coletivo através de uma visão
biopsicossocial do processo de adoecimento do sujeito.
Quando falamos em sofrimento é importante salientar que não estamos nos referindo
apenas ao sofrimento físico, gerado pelo mal-estar proveniente das sessões maciças de
quimioterapia. Na verdade, o isolamento ao qual o paciente deve ser submetido, para evitar
qualquer tipo de contaminação no período pós-quimioterapia, muitas vezes é vivido por este
como um profundo sentimento de abandono. (CAMPOS, 2007).
O psicólogo que atua nesse contexto deve considerar o sujeito como uma pessoa em
situação peculiar e compreendê-la enquanto um ser que adoece, considerando seu sofrimento
físico e psíquico.
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1. Introdução
Neste trabalho buscaremos relatar a experiência de uma ação de Redução de Danos (RD)
junto à população em situação de rua (PopRua), em Garanhuns-PE, oportunizada dentro da
programação de atividades da 2ª Semana de Luta Antimanicomial do município, realizada
pelo coletivo antimanicomial e antiproibicionista “de Lírios”, atuante na cidade desde o ano
de 2018.
Diante da ofensiva que se instalou no campo das políticas públicas sobre Álcool e
outras Drogas a partir do ano de 2019 e as ameaças de contrarreforma na Rede de
Assistência Psicossocial(RAPS) no Brasil (LIMA, 2019), o coletivo organizou uma semana
de atividades envolvendo profissionais e usuários da RAPS, comunidade acadêmica, assim
como toda a sociedade civil, adotando como tema norteador a máxima “Não quero choque,
nem grade. Quero cuidado em liberdade”. Compreendendo que é preciso combater
politicamente o ressurgimento das estratégias manicomiais sob novas roupagens através do
engendramento e fortalecimento de alternativas de cuidado livres do cárcere, a iniciativa
pretendeu expressar nossa crença numa assistência em saúde desvinculada de um projeto
político de controle dos corpos, pactuando, à luz da perspectiva antiproibicionista,
possibilidades de cuidado pautadas na primazia do respeito às liberdades e na escuta e
acolhimento de demandas em saúde.
Nesse sentido, entendemos que a forma como a questão do uso abusivo de drogas
tem sido tratadas pela gestão federal, engendra formas atualizadas de manicomialismo na
sociedade brasileira, tanto sob a ótica da segurança como da saúde pública, resultando no
enfraquecimento da Política Nacional de Redução de Danos, instituída pela portaria nº
1.028, de 1º de julho de 2005 (LIMA, 2019). Diante disso, o coletivo objetivou criar
espaços de diálogo sobre educação em saúde, uso abusivo de drogas e autonomia fora das
instalações convencionais dos dispositivos de assistência em saúde, compreendendo que
uma parcela considerável dessa população não utiliza voluntariamente estes serviços.
Entendemos que, ocupando as ruas e adotando a Redução de Danos como metodologia
interventiva, foi possível propor um desencastelar desse debate.
No tocante ao coletivo de Lírios, trata-se de uma organização autônoma, composta por
membros da sociedade civil, entre os quais encontram-se estudantes e profissionais de
diversas áreas da saúde, tais como Psicologia, Enfermagem, Serviço Social e Odontologia e
assume como princípios-guias de sua atuação o fortalecimento da reforma psiquiátrica, o
combate a todas as formas de manicômios, defesa intransigente do SUS, representatividade
e fortalecimento das identidades (loucura, raça, gênero, dentre outras), antiproibicionismo e
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do controle social, arte e cultura como

2. Metodologia
Trata-se de um texto descritivo, embasado em relato de experiência, perpetrada pelo
coletivo de luta antimanicomial e antiproibicionista de Lírios, através da abordagem à
Poprua usuária de Substâncias Psicoativas (SPA), embasada na ética da Redução de Danos
(RD). A RD configura-se como paradigma de reflexão teórica, prática, epistemológica e
ética, adotada enquanto política pelo Ministério da Saúde, que objetiva o cuidado integral
ao usuário, reduzindo prejuízos relacionados ao uso de drogas e prevenindo danos ainda
não existentes, não necessariamente excluindo a continuidade do uso da droga. (BRASIL,
2012). Nesse sentido, tendo em vista que o consumo de substâncias que alteram o estado
de consciência dos indivíduos é uma constante na história das mais diversas sociedades
(OLIVEIRA et al, 2015), a RD é antes de tudo um modo de pensar a relação do indivíduo
com as drogas a partir de uma perspectiva que considere a liberdade e incremente a
autonomia do sujeito na sua produção de saúde. Assim, constitui-se enquanto perspectiva
antiproibicionista, pensando um cuidado centrado na liberdade e na autonomia dos sujeitos
na produção de saúde.
A partir da nossa relação com a cidade, enquanto moradores, identificamos os espaços
urbanos onde normalmente observamos pessoas em situação de rua que normalmente
faziam uso de SPA. Nossa ação se desenrolou no dia 17 de maio de 2019. Para a ocasião,
desenvolvemos kits de Redução de Danos para serem distribuídos à população que
encontrássemos, compostos por 01 Fanzine informativo sobre política de drogas e RD,
produzido pelo próprio Coletivo de Lírios, preservativos, sedas para enrolar cigarros,
piteiras e 01 bala de gengibre, além de distribuição de outros alimentos. Também
disponibilizamos tabaco com Kumbaya (composto de ervas medicinais orgânicas tragáveis)
e uma refeição completa as pessoas que encontramos. Nos encontramos em um ponto
central da cidade, às 21h, considerando a noite como um período mais estratégico para o
encontro com a população em questão. Realizamos um momento prévio de diálogo a fim de
alinhar os objetivos e a metodologia da ação. Das 8 pessoas que participaram da ação,
apenas 2 tinham experiência prévia com esse tipo de abordagem dinâmica e territorial. Elas
compartilharam suas vivências, esclarecendo algumas dúvidas e arrefecendo anseios
expressos pelas demais participantes da ação.

3. Resultados e Discussão
Conforme Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR), criada em
2009, essa população é definido como grupo populacional heterogêneo que possui em
comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a
inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as
áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou
permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como
moradia provisória.
Além de pautar a dignidade da pessoa humana, a referente política toma como
referenciais os princípios de igualdade e equidade, assegura a essa população o acesso
amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas
de saúde, educação, previdência, assistência social, entre outras. A partir da ação realizada
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pelo coletivo, entendemos que experiências do gênero possibilitam discussões pertinente
discutir acerca da efetivação a PNPSR no município de Garanhuns, e sobre a articulação da
Rede de Atenção Psicossocial do município, que não possui consultório de rua ou outra
estratégia que possa ir além da demanda espontânea no serviço e consiga atingir essa
população que não está vinculada a ele.
No tocante a ação em si, enfrentamos algumas dificuldades em virtude de ter sido a
primeira experiência do gênero enquanto coletivo, realizada de forma pontual sem o
estabelecimento de vínculo prévio com as pessoas que iríamos encontrar. Em função disso,
imaginávamos a possibilidade de que houvesse alguma resistência frente a nossa
abordagem. Observamos que o fato de estarmos disponibilizando alimento facilitou em
certo nível a nossa aproximação, tendo em vista a situação de pobreza e vulnerabilidade
social que algumas das pessoas se encontravam, a comida intermediou o nosso contato com
algumas pessoas, havendo situações em que comemos junto com elas.
Outro ponto que foi evidenciado foi a maior facilidade de contato com os homens ao
invés das mulheres, visto que elas apresentavam muito mais resistência em conversar
conosco. Nesses casos apenas integramos os Kits, apresentando brevemente o conteúdo e
seus possíveis usos, compreendo que estes já são disparadores de reflexões acerca do
cuidado em saúde e de auto responsabilidade nesse processo, também por conter fanzine
autoexplicativo. Em um determinado encontro com duas mulheres, observamos que as
mesmas pareciam incomodadas e envergonhadas diante da nossa presença, possivelmente
pela existência de um estigma social em relação a uma mulher estar na rua em um horário
já avançado.

4. Conclusão
Esta ação de redução de Danos com população em situação de rua teve como principal
desvelamento a interrogação sobre a efetividade do compromisso de nossas redes em
relação ao acolhimento às necessidades dessa população específica e, em extensão, aos
princípios fundadores do SUS. Denis Petuco (2011) nos inquieta incitando a reflexão sobre
o alcance desse acolhimento, quando tratamos de pessoas que têm acesso muito restrito aos
bens simbólicos que o SUS deveria garantir. Afinal, esta população tem sua existência
reconhecida? A ação de um movimento social, como o Coletivo de Lírios tem um impacto
importante, mas limitado. No entanto, evidencia as lacunas que as políticas públicas do
Estado sustentam, pondo em foco a urgência de se estruturar estratégias que pautem o
direito à uma saúde produtora de vida, pautada na liberdade e autonomia.
O encontro com pessoas em situação de rua e usuárias de substâncias psicoativas
também coloca em questão a forma hegemônica de enxergar a questão, essencialmente
biomédica e amparada no paradigma proibicionista de guerra às drogas, que enxerga o uso
problemático de substâncias enquanto efeito de desequilíbrios e anomalias orgânicas e
gênese da miséria, amalgamadas na ideia de dependência química. A partir desta ação, que
ampliou, através da vivência, nossas percepções sobre tais modos de vida, nos
questionamos de que modo esta noção simplista poderia nos ajudar a pensar formas de
cuidar. O uso problemático de drogas é mesmo resultado de desequilíbrio químico de
funções fisiológicas? O encontro com estas pessoas nos fez perceber outras nuances do
problema, tais quais a miséria, exclusão e mesmo a impossibilidade de acesso à saúde e
outros bens simbólicos, incrementados pelas lacunas nas políticas públicas locais.
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Concluímos afirmando a necessidade urgente de se começar a pensar e concretizar
estratégias para o cuidado de pessoas em situação de rua, através de perspectivas que
ampliem as possibilidades de produção de vida a partir dos contextos particulares,
afastando formas estigmatizantes ou produtoras de invisibilidade de abordar a temática. Tal
urgência se configura como grande desafio no caminho do fortalecimento do Sistema Único
de Saúde para a efetivação de seus princípios, diminuindo as lacunas que ensejam
estratégias simplistas e instantaneístas de lidar com questões complexas como o uso de
SPAs por populações em situação de rua.
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1. Introdução
A participação com sucesso em interações sociais é a principal habilidade da nossa
espécie. O ser humano desenvolve grande parte do seu comportamento dentro do
ambiente social e, por isso mesmo, para obter êxito, deverá ter um repertório compatível
com as exigências do mesmo (Santos, 1990). Entende-se por habilidades sociais o
conjunto de comportamentos aprendidos verbais e não verbais, que requerem iniciativa
e respostas e que afetam a relação interpessoal (Maher e Zins, 1987). As habilidades
sociais são aqueles comportamentos considerados como desejáveis que capacitam a
pessoa a interagir com o outro de modo que as necessidades sejam satisfeitas e
satisfaçam as expectativas dos demais. Estes comportamentos incluem não só a
verbalização como também a expressão facial, a postura, o contato visual, gestos,
aparência física e outras mais.
O comportamento do indivíduo deve permitir sua inclusão ao meio, e seu
desenvolvimento como um adulto confiante e seguro com maiores probabilidades de
uma boa saúde mental. Thomas e Grimes (1992) vêem a participação bem sucedida em
interações sociais como a principal habilidade da nossa espécie, enfatizando que se
comportar adequadamente em situações sociais define nossa competência como
indivíduos e estabelece a história social necessária para. futuras interações.
O indivíduo socialmente competente é visto como auto reforçador e, portanto, com uma
boa auto-estima e com um bom senso de auto eficácia, o que facilita seu convívio com
as dificuldades e o seu enfrentamento com eventos estressantes. Assim, as habilidades
sociais podem ser consideradas como imprescindíveis para o desenvolvimento sócio
emocional e o ajustamento do indivíduo.
Para Caballo (1996), o comportamento socialmente habilidoso é o conjunto de
comportamentos emitidos por um indivíduo em uma situação interpessoal que expressa
seus sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou seus direitos, de um modo adequado ao
contexto em que estiver inserido, respeitando o direito do outro e resolvendo e
minimizando problemas ou a probabilidade futura dos mesmos. Este trabalho resumir os
pontos importantes quando se pensa em habilidades sociais. Não existem dúvidas de
que ter uma série de habilidades para garantir opiniões e direitos de modo que estas se
ajustem às normas da sociedade e suponham o respeito a si próprio e aos direitos dos
demais, asseguram a aceitação do indivíduo pela sociedade de que faz parte e um bom
desenvolvimento emocional. O principal objetivo deste trabalho é ressaltar que as
habilidades sociais são importantes para o desenvolvimento psicológico de indivíduos.
Apontar e relatar as ações, associadas à qualidade de vida, Conhecer e entender as
aquisição de comportamentos socialmente habilidosos e o êxito do indivíduo na
sociedade na qual se insere.
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2. Metodologia
A análise dos estudos é feita segundo os objetivos, a metodologia e os resultados,
sendo possível chegar a conclusões acerca de um corpo de conhecimentos A pesquisa
foi realizada utilizando dados online como revistas, e leitura de artigos científicos
publicados SCIELO (Biblioteca Eletrônica Cientifica Online), e Google acadêmico,
relacionados ao tema. No presente trabalho procurou-se reconhecer a importância da
aquisição de habilidades sociais enquanto propulsora de qualidade de vida e de uma
boa saúde mental. O termo é conceitualizado, segundo visões de vários autores e são
estabelecidas relações entre a aquisição de comportamentos socialmente habilidosos e
o êxito do indivíduo na sociedade na qual se insere. São feitas, também, breves
referências aos contextos responsáveis pela promoção destas aprendizagens e a
importância das mesmas quanto ao tema em questão.

3. Resultados e Discussões
No presente trabalho procurou-se resumir os pontos importantes quando se pensa em
habilidades sociais. Não existem dúvidas de que ter uma série de habilidades para
garantir opiniões e direitos de modo que estas se ajustem às normas da sociedade e
suponham o respeito a si próprio e aos direitos dos demais, asseguram a aceitação do
indivíduo pela sociedade de que faz parte e um bom desenvolvimento emocional.
Exemplos de comportamentos socialmente desejáveis são o compartilhar, o cooperar,
iniciar relacionamentos, conseguir ajuda de outros, cumprimentar e dizer “por favor” e
“obrigado”, entre outros. Mesmo pensando na importância do contexto cultural do
indivíduo, para saber que habilidades ou comportamentos são considerados
adequados, os exemplos acima são tidos como socialmente desejáveis para a maioria
das pessoas.
Os principais contextos para o desenvolvimento destas habilidades são a
família, a escola e o grupo de amigos. A família é o primeiro grupo social de que o
indivíduo faz parte, oferece modelos de comportamento e modela a conduta social
através de práticas disciplinares. Os pais costumam funcionar como modelos, devendo
estar sensíveis aos sinais emitidos pela criança, dando-lhes condições de obter êxitos
em relação a seus comportamentos adaptativos.
A escola oportuniza o contato social da criança com outros adultos
significativos e com o seu igual, estimulando o exercício de novos papéis e
habilidades e impondo novos desafios interpessoais. A escola pode estimular a
autonomia, a capacidade crítica, a cooperação e outras habilidades que compõe a vida
em grupo.

4. Conclusão
Conclui-se que indivíduo socialmente competente é visto como auto reforçador e,
portanto, com uma boa auto-estima e com um bom senso de auto-eficácia, o que facilita
seu convívio com as dificuldades e o seu enfrentamento com eventos estressantes.
Assim, as habilidades sociais podem ser consideradas como imprescindíveis para o
desenvolvimento sócio-emocional e o ajustamento do indivíduo. O comportamento
socialmente habilidoso é o conjunto de comportamentos emitidos por um indivíduo em
uma situação interpessoal que expressa seus sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou
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seus direitos, de um modo adequado ao contexto em que estiver inserido, respeitando o
direito do outro e resolvendo e minimizando problemas ou a probabilidade futura dos
mesmos.
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1. Introdução
A Psicologia enquanto ciência e profissão constitui-se ao longo da história através das
várias teorias e discussões que buscam compreender a relação homem-mundo. A área da
avaliação psicológica, além de emergir dessa realidade, durante algum tempo foi
interpretada e usada equivocadamente como forma de objetificar e rotular as pessoas que
eram submetidas a esse processo, tornando assim essa prática defasada e anti-ética no
campo Psi.
Após alguns anos de diálogos e estigma, foram surgindo novas formas de se fazer
avaliação psicológica, formas estas que buscassem apresentar não só um respaldo científico
com relação a construção e validação dos instrumentos que se inserem nessa práxis, mas
também levando os profissionais psicólogos a refletirem e dialogarem sobre o uso
adequado desses instrumentos no processo psicoterápico.
Para Krug et. al. (2016) a avaliação psicológica, além de estar interligada ao
contexto clínico e atrelada a uma teoria psicológica que norteie o trabalho do psicólogo,
deve adotar “uma ou mais técnicas (observação, entrevistas, teste projetivos, testes
psicométricos e etc) reconhecidas pela ciência psicológica (p. 32)”.
Ao falarmos sobre testes projetivos no campo da avaliação psicológica, pode-se
falar também sobre as inquietudes quando pensa-se a expressão da subjetividade, nesse
caso, seja através dos testes Palográfico e HTP ou da objetividade como em demais testes.
Mas aqui se deterá a falar das técnicas projetiva e expressiva. Essas que por intermédio da
livre expressão do indivíduo dão margem para que o profissional psicólogo compreenda
através do comportamento expressivo as características e demandas que fazem parte da
realidade do sujeito e poderão influenciar no processo psicoterápico.
No entanto, Miguel (2014), afirma que muitas vezes o termo “projetivo” pode dar a
entender erroneamente que o teste por ser subjetivo não corresponde a padrões para a
correção, contudo a literatura aponta que foram elaborados sistemas para que não haja essa
variabilidade interpretativa pelos profissionais, através de estudos de precisão por juízes,
relatados nos manuais de aplicação, demonstrando um alto grau de coerência nas avaliações
psicológicas com esses testes, o que notoriamente depende de uma boa formação desses
profissionais para a correta aplicação e correção dos instrumentos.
Para Ostrower (1998) assim como parte do percurso da história da humanidade
houveram artistas que revelaram seu mundo psíquico através da arte, as técnicas projetivas
em si faz com que o homem permita revelar-se em seu mundo e realidade pessoal.
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Mediante os pressupostos acima, o presente trabalho tem como objetivo geral:
relatar a importância do estudo dos testes Palográfico e HTP à formação em psicologia.
Para o alcance do mesmo, elencou-se como objetivos específicos: descrever brevemente a
origem dos testes psicológicos Palográfico e HTP; e apresentar implicações acerca da
aplicação desses instrumentos.

2. Metodologia
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva, este que exige do pesquisador uma
série de dados sobre o que deseja investigar. Esse tipo de estudo objetiva descrever os fatos
e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987).
Referindo-se a abordagem da pesquisa, foi utilizada a análise qualitativa de dados,
que procura explicar a razão dos acontecimentos, expressando o que convém ser realizado,
mas não quantificam os valores, pois os dados obtidos não são métricos (GERHARDT;
SILVEIRA, 2009). Dessa forma, foram obtidas informações através da pesquisa
bibliográfica, na qual são pesquisadas em fontes secundárias, ou seja, sites, livros e artigos
(RODRIGUES, 2011), sendo utilizadas plataformas de pesquisa como Scielo, Bireme e
Google Acadêmico para a busca de artigos científicos.

3. Resultados e Discussão
3.1 Palográfico
O teste de avaliação da personalidade Palográfico “foi criado pelo psicólogo Salvador
Escala Milá, no instituto psicotécnico de Barcelona; e no Brasil foi desenvolvido e
divulgado pelo professor Agostinho Minicucci.” (FEITOZA, 2019, p. 02), tendo como
público alvo, adolescentes e adultos, podendo ser aplicado de forma individual ou coletiva,
e sendo utilizado como substituição para o PMK (Psicodiagnóstico Miocinético).
Baseando-se na grafologia (estudos sobre a escrita e o sistema de escrita), o teste
palográfico visa proporcionar um melhor conhecimento para o psicólogo sobre como essa
técnica através dos comportamentos expressivos, acessa de maneira indireta informações
acerca da personalidade do avaliado. Dessa forma, através da expressão do estilo individual
da qualidade gráfica elaborada durante a aplicação, torna-se possível acessar características
da personalidade humana, isto de forma incontrolável e não intencional pelo sujeito,
expressando espontaneamente uma estrutura de difícil acesso, adentrando abaixo do limiar
consciente (FEITOZA, 2019).
O teste é composto por uma avaliação quantitativa e qualitativa, sendo um rico
instrumento que abre espaço para as medições e obtenção de dados normativos, e
concomitante exige a integração dos mesmos com o objetivo de construir uma hipótese
diagnóstica do testando.
3.2 HTP
O teste House-Tree-Person (casa, árvore, pessoa) foi criado no ano de 1948 por John N.
Buck (BORSA, 2010), o qual é uma das várias técnicas projetivas que compõem o campo
da avaliação psicológica, este que através da realização de desenhos dá a possibilidade de
acesso a informações relevantes sobre a relação do sujeito consigo e com outros como
também suas interações com o meio ao qual está inserido. Para Buck (2003) o HTP faz
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emergir a projeção de elementos da personalidade e suas respectivas áreas de conflito sendo
fundamental para uma comunicação terapêutica efetiva.
No que diz respeito aos objetivos e aplicações clínicas do HTP, este dispõe de um
leque de conhecimentos que podem ilustrar ou indicar hipóteses sobre a personalidade do
indivíduo, porém quando ele é aplicado juntamente com a entrevista e demais instrumentos
da avaliação psicológica, torna-se um processo mais preciso e válido, pois estará sendo
amparado de mais consistência, isto é, configurando-se como uma atitude clínica pelo viés
da avaliação psicológica.

3.3 Implicações acerca da aplicação do Palográfico e HTP
A utilização de testes projetivos vem fomentando discussões e reflexões nos últimos anos,
pois existem muitas dúvidas e críticas sobre seu uso e aplicação. De acordo com os autores
Villemor-Amaral & Werlang (2008, apud, MIGUEL, 2014) existem duas possibilidades de
juízo mediante as técnicas projetivas, como podemos ver a seguir: a supervalorização, esta
que refere-se ao uso acrítico dos instrumentos de avaliação, sem que haja atenção a outros
meios de coleta de informações tão ou mais importantes quanto o referido teste; e a
desconfiança, em que parte de alguns artigos que veem os testes projetivos com nenhuma
validade científica, estes possivelmente tiveram uma interpretação apressada, pois em
contrapartida, nos últimos anos foram produzidos artigos que apresentam estudos que
validam esses testes em diversos contextos de vida.
Destarte, cabe ao profissional ter criticidade para a correta utilização dos testes, bem
como sua associação com outras técnicas para coleta de dados, podendo aplicar uma bateria
de testes e realizar entrevistas para uma avaliação mais fidedigna, estando atento a
possíveis perspectivas deterministas que podem surgir, pois vale ressaltar que o resultado
obtido diz respeito apenas a aquele momento da vida do testando, podendo mudar ao
decorrer da vida do mesmo.
Dessa forma, o aprendizado com o uso de testes projetivos na graduação provoca
um primeiro contato com a avaliação psicológica, possibilitando desmistificações acerca
desta área da ciência Psi, bem como o desenvolvimento de novas práticas e possibilidades
de atuação profissional, corroborando também para o desenvolvimento de um pensamento e
olhar clínico e crítico.

4. Conclusão
Portanto, a atuação do psicólogo atrelado a avaliação psicológica exige cuidado, acuidade e
precaução na práxis profissional. Partindo do pressuposto que o homem tem uma natureza
complexa e que incessantemente se transforma, cabe ao profissional lançar um olhar para o
sujeito como um todo, pois os testes psicológicos deixam margem para a compreensão do
modo de ser do homem na condição que ele se encontra naquele momento, e não da forma
que ele é em sua totalidade. Contribuindo assim para que os questionamentos acerca das
hipóteses diagnósticas provindas dos resultados dos testes, não seja tomada como a verdade
imutável no centro da relação terapêutica, mas sim, no uso ético dos testes e da avaliação
psicológica para melhor adentrar nas características da personalidade do sujeito
suspendendo as determinações fechadas sob o ser homem que transcende teorias e técnicas.

5. Referências
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1. Introdução
O consumo excessivo de álcool e de outras drogas tornou-se importante fator de risco
para determinadas morbimortalidades, refletindo em incapacidade para atividades e em
menor tempo de vida para os seus usuários. O uso abusivo dessas substâncias acarreta
implicações legais e danos de ordem física, mental e social, tais como a exposição a
violências, acidentes, relações sexuais sem a devida proteção, propagação de doenças
infecciosas, isolamento social e ruptura familiar (SOUZA; PINTO, 2012).
Do uso social ao problemático, o álcool é a droga mais consumida no mundo.
Pesquisas e estudos de 2001 da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD)
em parceria com diversas universidades brasileiras demonstram que, nas 107 maiores
cidades do Brasil, 68,7% das pessoas entre 12 e 65 anos de ambos os sexos já haviam
feito uso de álcool alguma vez na vida. Além disso, estimou-se que 11,2% da população
brasileira já apresentavam dependência dessa substância, o que correspondia a
5.283.000 pessoas. Repetindo o mesmo levantamento em 2005, a SENAD constatou um
aumento de 1,1% no número de pessoas em dependência se comparado ao resultado de
2001 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013, p. 62).
Estes números apontam para a necessidade de atuação junto a essas pessoas a
fim potencializar a assistência em saúde na prevenção de agravos, na garantia de acesso
aos serviços e na promoção e recuperação da saúde. Além de ressaltar o crescente
sofrimento psíquico da sociedade atual.
O presente documento objetiva relatar experiência de trabalho na Atenção
Básica (AB) do NASF-AB (Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica)
com grupo de pessoas em uso problemático de álcool. A metodologia escolhida para a
construção do presente documento foi a análise de relatos informais e registros de livros
atas pertencentes às equipes envolvidas na experiência.

2. Relato de experiência
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A ideia da formação do grupo nasceu durante a participação dos Agentes Comunitários
de Saúde (ACS) da Unidade Básica de Saúde (UBSF) no Projeto Caminhos do Cuidado.
O curso levou à percepção da grande quantidade de pessoas (em sua maioria homens)
que faziam uso prejudicial de álcool no território adscrito da Unidade de Saúde tendo
como local de uso as calçadas de alguns bares e casas. Solicitaram o apoio da equipe do
NASF-AB que referencia a Unidade e deram início aos encontros.
Algum tempo após o término do curso, o grupo foi encerrado tendo sido
reativado há cerca de dois anos, sob o nome de “Unidos para Vencer” (nome escolhido
pelo grupo) e com a participação dos autores (profissionais do NASF-AB).
A metodologia das atividades é de certa forma limitada, pois suas atividades
acontecem no território, normalmente em locais de uso, o que, por outro lado, facilita a
captação dos participantes. É um grupo aberto, com frequência mensal e que conta com
a participação de usuários que abandonaram ou não o uso de álcool, de profissionais do
NASF e da UBSF e, eventualmente, profissionais de outros serviços ou instituições,
como o CAPS AD III (Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas 24h) e
o Centro de Testagem de Aconselhamento (CTA). Inclusive foi organizada com eles
uma visita ao CAPS AD III a fim de conhecerem o serviço e desmistificarem conceitos
acerca da rotina e do funcionamento do serviço.
Os participantes normalmente se repetem, sendo alguns mais constantes que
outros e, na maioria, são homens. Nem todos moram na área adscrita da UBSF (houve
recente divisão do território entre duas Unidades Básicas) mas todos moram
geograficamente próximos e vivem em situação de vulnerabilidade social (desemprego,
não conseguem emprego formal, dificuldade de acesso aos serviços públicos,
relacionamentos familiares fragilizados...).
A continuidade do grupo deve-se especialmente à dedicação das ACS mas
também ao interesse dos próprios participantes. Além disso, é importante que os
profissionais estejam dispostos a realizar, inclusive, busca ativa dos membros.
Observou-se que esta estratégia aumenta a chance de vinculação dos usuários.
Busca-se sempre que eles atuem ativamente no processo de gestão do cuidado e
do funcionamento do grupo. As atividades dividem-se entre ações de educação em
saúde, atendimentos em grupo, vacinação dos usuários, realização de procedimentos de
enfermagem e odontológicos, momentos de escuta e reflexão de suas realidades,
incentivo a prática de atividade física, oferta de alguns exames, avaliações de saúde
(física, antropométricas, entre outras), identificação de agravos à saúde,
encaminhamentos a rede de assistência à saúde, entre outros.

3. Resultados e Discussões
Após meses de andamento, o grupo ajudou a identificar problemas de saúde dos
participantes, até então desconhecidos, permitindo a assistência; auxiliou os
participantes a tornarem-se mais cuidadosos com a própria saúde, a buscar mais os
serviços de saúde, a ter um vínculo melhor com a UBSF; e, em alguns casos, até a
reduzirem, ou mesmo interromperem, por períodos diferentes, o consumo de álcool.
Além de melhorar a autoestima dos participantes, pois sentem que são levados em
consideração pelos profissionais e pelos serviços de saúde, especialmente o NASF-AB e
a UBSF.
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O objetivo do grupo é a prevenção de agravos e não a abstinência. Nesse
sentido, busca-se, com o trabalho multiprofissional, apresentar aos participantes
possibilidades existenciais em que deem conta de ser segundo suas próprias
possibilidades.
Desta feita, a ação clínica e os cuidados multiprofissionais podem ser entendidos
como uma assistência solícita em que se escuta e se afasta conforme as demandas dos
participantes. Assim, ressignificando junto com eles suas experiências e sofrimentos,
estimulamos o encaminhamento de suas vidas de modo singular não os limitando ao
rótulo do alcoolismo (BARRETO, 2017).
A criação e manutenção do grupo, além dos benefícios para os participantes,
promoveu melhor entrosamento entre as equipes do NASF-AB e da UBSF, apontando
para a potência dessa parceria. Também salientou a relevância das atividades de
matriciamento. Observou-se que os participantes obtiveram melhora no acesso a UBSF
e fortalecimento do vínculo com profissionais da unidade de saúde e do NASF-AB. E
mostra que o cuidado em saúde mental junto a usuários de álcool na Atenção Básica é
possível e necessário.

4. Conclusão
Ficam algumas recomendações e reflexões para o futuro, como o incremento nas
atividades que trabalham a crítica e a capacidade individual e do grupo em determinar
os rumos de sua vida e de sua saúde; uma possível atuação junto às famílias desses
usuários; a potencialização das atividades em parceria com outras instituições e setores
da rede de serviços.
Por fim, julga-se que a atuação com este grupo tem sido desafiadora, mas
instigante, e tem apontando para novas e promissoras formas de cuidado e atenção ao
sofrimento.
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1. Introdução
O uso de modelos experimentais é algo de grande validade na medicina translacional, pois,
permite otimizar a comunicação entre a ciência básica e a clínica. Nesse sentido, a pesquisa
básica e aplicada em oftalmologia tem realizado, por décadas, investigações utilizando
roedores (ratos, camundongos e coelhos) como modelos experimentais para estudo de
manifestações oftálmicas. Tais modelos experimentais têm guiado diversas hipóteses
científicas em muitas subáreas da oftalmologia como retinologia ou neuro-oftalmologia. No
entanto, a medicina translacional tem reunido esforços em busca de modelos animais
alternativos, especialmente num contexto de redução de custos, de refinamento de técnicas e
de substituição de modelos mamíferos.
O zebrafish (Danio rerio) emergiu na última década como modelo experimental para
diversas áreas do conhecimento e tem sido utilizado como janela experimental para uma
miríade de técnicas, tanto na pesquisa básica como na pesquisa aplicada. O crescente uso do
zebrafish como modelo é devido à similaridade de, aproximadamente, 70% com o genoma
de referência humano, além da presença de 82% de genes ortólogos ligados a doenças
humanas Howe et al. (2013). Para medicina translacional este pequeno modelo experimental
tem sido de grande valia, notadamente para áreas como imunobiologia/imunoterapia,
cardiologia, nefrologia, neurologia e angiologia Azevedo (2018). Em oftalmologia, suas
contribuições estão centradas nas manifestações oftálmicas sobre o segmento ocular
posterior. No entanto, não raro, o zebrafish tem viabilizado, de modo não invasivo, estudo
sobre a morfogênese da córnea, o estroma corneano, a migração celular e as interações da
córnea com outros tecidos.
A similaridade do olho do zebrafish com o olho humano é tão elevada que 6 meses
pós-fertilização o modelo experimental já possui as cinco principais camadas encontradas na
córnea humana: epitélio, camada de Bowman, estroma, membrana de Descemet e endotélio
Zhao et al. (2006). Além disso, a realização de exames complementares como tonoscopia,
retinografia e gonioscopia tem sido performados com relativa facilidade no zebrafish
Huckenpahler (2016). Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar as
principais contribuições que o zebrafish tem dado na área de oftalmologia.
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2. Metodologia
Para coleta de informações, foi utilizado o Web of Science em sua coleção principal. Foram
inseridos os termos de busca: Tópico: “Zebrafish”, Tópico: “optic” e Tópico: “retina’ em
setembro de 2019, online. Não foi aplicada nenhuma estratificação temporal, portanto todos
os anos foram considerados. Foram considerados como índices: SCI-EXPANDED, SSCI,
A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI. Foram obtidos 406 registros no total. Após o registro
total, foi aplicado o filtro de Open Acess sobre a busca realizada. O que conduziu a uma
quantidade total de 214 registros, sobre os quais as análises de conteúdos foram conduzidas.
Os resultados da busca foram estratificados por ano, visando análise da evolução no
número de artigos desde 1992 (primeiro artigo registrado na base de dados) a setembro 2019
(mês da coleta das informações do presente trabalho). Foram registradas na busca as
instituições/universidades que haviam publicado, no mínimo, 10 artigos completos sobre o
uso do zebrafish em oftalmologia. O conteúdo dos trabalhos também foi avaliado com o
escopo de correlacionar os achados com os termos da busca. A relevância das publicações
foi estimada utilizando o número de citações recebidas.

3. Resultados e Discussão
A aplicação do filtro de Open Acess conduziu a um total de 214 registros, dos quais 2 foram
de natureza de material editorial, 16 artigos de revisão e 196 artigos originais. Os resultados
da estratificação anual estão sintetizados na Figura 1. As dez primeiras instituições a conduzir
pesquisas na área da busca estão sintetizadas no Quadro 1.

Figura 1. Quantidade de artigos publicados no período de 1992-2019 que relacionam
o zebrafish a oftalmologia

Quadro 1. Principais instituições a utilizarem o zebrafish como modelo em oftalmologia
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Os três artigos de maior relevância registrados possuíam como tópico de
investigação: (1) (361 citações) Os fatores de transcrição da família Pax, no qual, através do
zebrafish, foi possível identificar que a molécula sinalizadora Shh (Sonic hedgehog) induz
direta ou indiretamente a expressão de Pax2 e inibe a expressão de Pax6 e, portanto, pode
regular a partição dos primórdios ópticos em hastes ópticas e tecido da retina. (2) (323
citações) O desenvolvimento e a maturação do sistema visual do zebrafish, no qual foram
detalhados aspectos como o desenvolvimento e imagem da retina, bem como os músculos
oculares por um período de 48-96 hpf. (3) (298 citações) A colonização de macrófagos no
mesênquima encefálico e na retina, no qual foi possível identificar que em 60 hpf. todos os
macrófagos já sofreram transformação macrófago específica na retina.
Em termos de segmento oftálmico anterior, a análise referente ao artigo “The
Zebrafish Cornea: Structure and Development” permite conceber o modelo proposto como
um parâmetro de excelência para observação tanto do desenvolvimento embrionário quanto
das desordens genéticas relacionadas. Nesse sentido, embora detectadas breves diferenças
morfológicas em comparação ao órgão humano, os estudos apontam para similaridades
promissoras. De início, a presença da Camada de Bowman na córnea do Zebrafish reitera a
pertinência do modelo, tanto por tratar-se de uma estrutura relevante em termos de
correlações patológicas, quanto por viabilizar, por exemplo, estudos acerca de deposições
proteicas anormais. Outro ponto sobressalente baseia-se na expressão do gene BIGH3,
responsável por múltiplas distrofias corneais humanas. Toma-se, assim, a esperança da
inserção de mutações dominantes- o que viabilizaria, também, relevantes avanços
farmacológicos. De mais a mais, um proveito único na utilização do Zebrafish seria a
perspectiva de manipulação molecular do processo de maturação das estruturas, tudo isso,
em razão do desenvolvimento externo da espécie, garantindo, pois, possibilidades nunca
antes exploradas.
Já em relação ao segmento ocular posterior, as análises postas pelo artigo “Imaging
The Adult Zebrafish Cone Mosaic Using Optical Coherence Tomography” evidenciaram a
aplicabilidade de métodos não-invasivos de imagem de alta resolução, a cargo do exame
oftalmológico OCT, associados a ferramentas robustas de análise para uma compreensão de
possíveis acometimentos da retina de zebrafishes. Sob essa perspectiva, a Tomografia de
Coerência Óptica foi tida como estratégia para avaliação de um modelo de vazamento
vascular induzido observado na retina do Danio rerio no artigo “Longitudinal Visualization
of Vascular Occlusion, Reperfusion, and Remodeling in a Zebrafish Model of Retinal
Vascular Leakage Using OCT Angiography”. A angiografia OCT aplicada ao zebrafish
mostrou-se, assim, eficaz para a observação de alterações vasculares expressas na retina.
Desse modo, foi demonstrada a potencialidade do OCT-A como ferramenta oftalmológica
de estudo da patogênese, bem como de triagens terapêuticas de vazamento vascular em
peixes-zebra.

4. Considerações Finais
A partir das produções analisadas nesse trabalho, pode-se observar a relevante homologia
entre o binômio zebrafish-homem, expressa essencialmente na similaridade constitutiva e
funcional das suas respectivas camadas oculares. Desse modo, as convergências analisadas
ratificam a relevância da utilização do organismo como modelo em pesquisas na área da
oftalmologia.
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1. Introdução
A parada cardiorrespiratória (PCR) associa-se a uma elevada morbilidade e mortalidade. A
sobrevida, em casos de PCR intra-hospitalar, não ultrapassa os 20% e esta taxa diminui para
menos de metade nos casos de PCR extra hospitalar. A síndrome pós-parada
cardiorrespiratória caracteriza-se pelo comprometimento dos sistemas cardiovascular,
neurológico, pulmonar, renal e metabólico. Assim, os cuidados pós PCR podem reduzir a
mortalidade precoce, devido à instabilidade hemodinâmica e disfunção orgânica múltipla, e
a tardia, devido ao dano cerebral.
Após a reversão da PCR e o retorno da circulação espontânea, algumas condutas são
necessárias para evitar a deterioração do estado da vítima e promover uma melhor condição
possível na sua recuperação. Dentre esses métodos está a hipotermia terapêutica (HT),
técnica também utilizada na UTI (CRUZ; GENTIL, 2012). A HT é a redução induzida e
controlada da temperatura corporal com objetivos pré-definidos (FEITOSA-FILHO, 2009).
1.1 Objetivos
Através de uma revisão detalhada da literatura existente, compreender e elucidar a correlação
entre a aplicação da hipotermia terapêutica e os benefícios apresentados pelos pacientes em
estado de pós-parada cardiorrespiratória.
1.2 Objetivos específicos
Demonstrar os mecanismos fisiológicos e as etapas características de sua utilização, bem
como suas possíveis complicações.
Justifique-se, assim, a elaboração da presente revisão como forma de ampliar e
discutir novas estratégias no campo emergencial, assim como demonstrar que, embora seja
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um método de conduta relativamente simples, ainda apresenta baixo índice de adesão por
grande parte dos profissionais da área.

2. Metodologia
Utilizou-se como base materiais acadêmicos na língua portuguesa, inglesa e espanhola,
publicados nos anos de 1997 até 2017, sendo estes disponibilizados nas plataformas
eletrônicas Google Acadêmico e SCIELO. As palavras-chaves hipotermia terapêutica pós
PCR, pós-parada cardiorrespiratória e hipotermia terapêutica foram as escolhidas para a
execução da pesquisa. Excluiu-se os artigos que não seguiam a linha específica de objetivos
práticos interligado às práticas utilizadas e aprovadas em casos de parada cardiorrespiratória,
dando, assim, preferência àqueles que demonstravam exemplificações do campo escolhido.
Além disso, empregou-se livros acadêmicos relacionados à clínica e emergência como forma
de complementar o conteúdo analisado.

3. Resultados e Discussão
A parada cardiorrespiratória (PCR) define-se como a ausência súbita de pulso em grandes
artérias acompanhada de perda da consciência, seja por ineficiência de função circulatória ou
por cessação de função respiratória. (KNOPFHOLZ et al., 2012). Durante uma PCR, a
circulação espontânea deixa de perfundir órgãos vitais. A PCR é a situação clínica que mais
necessita de pronto atendimento, com rapidez e eficácia nas ações adotadas. Atrelado a isto,
estão os cuidados da pós-parada, como por exemplo, a redução intencional da temperatura
do paciente com objetivos terapêuticos. Aplicações semelhantes no campo da saúde foram
evidenciadas nas civilizações egípcia, grega e romana para tratar a dor, por exemplo.
Nas décadas de 1930 e 1940, os estudos realizados por Temple Fay, Claude Beck e
Charles Bailey em pacientes com traumatismo craniano e cirurgia cardíaca reforçaram sua
capacidade neuroprotetora. Contudo, a Hipotermia Terapêutica (HT) só recentemente foi
validada como terapêutica eficaz no contexto de PCR. O seu efeito cardioprotetor, redução
da mortalidade e das sequelas neurológicas após PCR foram claramente demonstrados em
dois ensaios clínicos randomizados e controlados. Estes ensaios levaram à inclusão pela
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) da HT nos cuidados pós PCR
desde 2003, com nível de evidência I-B (NOLAN et al, 2003).
As condutas referentes a hipotermia terapêutica consistem na identificação do
paciente, na fase de indução da hipotermia, na de manutenção e na de reaquecimento. Desde
2003, a ILCOR recomenda o uso de HT para todos os pacientes sobreviventes pós-PCR que
permaneçam comatosos após a reanimação, independente do ritmo da PCR e do local onde
ocorreu o evento. A temperatura-alvo da fase de indução a ser atingida é 32º C a 34º C. Esse
alvo representa um equilíbrio entre os benefícios clínicos e dos de efeitos adversos. Arritmias
cardíacas são frequentes abaixo de 31º C e abaixo de 28º C o risco de FV aumenta muito.
A remoção do calor pode ser induzida de forma não-invasiva ou invasiva. Os nãoinvasivos incluem a utilização de pacotes de gelo, de mantas térmicas, de equipamentos
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comerciais de resfriamento de superfície e a infusão de soluções geladas. Atualmente, o
método normalmente empregado é através do uso de cateteres endovasculares, diminuindo a
temperatura numa velocidade de 2º C a 2,5º C/hora. Na fase de manutenção, a temperatura
deve ser medida constantemente, devendo ser analisados os níveis de pressão arterial média
e glicemia. A ocorrência de calafrios ao se atingir a meta de temperatura pode ser comum.
Posologias elevadas e a associação de bloqueio neuromuscular são muitas vezes necessárias.
Diferentemente do resfriamento, o reaquecimento deve ser lento e progressivo, a taxas não
maiores que 0,5ºC/hora, sendo o processo manual o mais amplamente empregado.
Durante muito tempo pensou-se que os efeitos benéficos da hipotermia se limitavam
na redução da taxa metabólica cerebral, levando à diminuição do consumo de O2 e de glicose
pelas células. De fato, o metabolismo cerebral diminui 6 a 10% por cada 1°C de diminuição
da temperatura corporal, no entanto, este é apenas um dos vários efeitos positivos da
hipotermia.
Durante o período de isquemia-reperfusão que se inicia com a parada cardíaca ocorre
uma grande redução das moléculas de alta energia, como adenosina trifosfato, assim, há uma
mudança do metabolismo celular de aeróbio para anaeróbio. A glicólise anaeróbia resulta em
acidose intra e extracelular, o que promove o influxo de cálcio para dentro das células, este
leva à despolarização das membranas celulares e liberação de glutamato para o extracelular.
Numerosas experiências em animais demonstraram que a hipotermia pode impedir e prevenir
esta cascata neuro excitatória se introduzida no início do desenvolvimento deste processo. A
HT tem demonstrado também benefício ao interromper os primeiros estágios da apoptose.
A hipotermia reduz a resposta inflamatória induzida pelo insulto isquêmico e a
libertação de citocinas pró-inflamatórias. Nessas condições, a produção de radicais livres é
significativamente reduzida, permitindo um maior equilíbrio com os mecanismos
antioxidantes endógenos, bem como a diminuição da disrupção da barreia hemato-cefálica e
a permeabilidade vascular que ocorre após a isquemia e reperfusão. Dessa forma, os efeitos
supracitados também atuam prevenindo o desenvolvimento de edema. Durante a lesão
isquêmica há distúrbios iônicos e metabólicos que podem levar a acidose metabólica, sendo
também atenuado pela hipotermia. A HT também está envolvida na promoção da
vasodilatação, constituindo mais um exemplo de neuroproteção.
Por último, um dos seus principais efeitos caracteriza-se por aumentar a tolerância
dos tecidos à isquemia. Isto foi demonstrado em vários modelos animais. A Hipotermia
Terapêutica é habitualmente bem tolerada. Os seus principais efeitos adversos são a
instabilidade do ritmo cardíaco (principalmente bradicardia) e o desequilíbrio metabólico.

4. Considerações Finais
A aplicação clínica da hipotermia foi inicialmente empregada no tratamento de neonatos
cianóticos em 1949 e nas primeiras cirurgias cardíacas em 1952. Atualmente, sua utilização
obteve maior ênfase pela medicina, mas apesar dos efeitos benéficos, tal técnica ainda não é
amplamente utilizada. Os estudos de Bernard e do grupo HACA foram os grandes
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impulsionadores em 2002 do relançamento desta técnica. Os seus resultados foram de tal
modo claros, que a ILCOR em Novembro de 2005 produziu uma recomendação formal a
aconselhar o uso da hipotermia terapêutica. Desde então vários ensaios clínicos
randomizados, metanálises, casos clínicos e revisões bibliográficas têm sido publicados sobre
o tema.
Uma pesquisa realizada com 600 médicos (dos quais 78% lidavam com pacientes
críticos frequentemente), 87% responderam que nunca haviam utilizado hipotermia
terapêutica, principalmente por ter pouco conhecimento sobre o método, além de julgarem
que as informações disponíveis são insuficientes. A HT é um tratamento altamente
promissor, no entanto, sua utilização é reduzida, principalmente pela falta de estrutura dos
hospitais e estudos a respeito dos benefícios, etapas e complicações. Assim, torna-se
necessário maiores análises a respeito, bem como aprimoramento dos profissionais no
contexto de sua introdução.
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1. Introdução
O potássio exerce função essencial na homeostasia do organismo. Quase todas as
células do organismo possuema Na-K-ATPase, que é responsável por gerar um
gradiente de potássio através da membrana celular. Esse gradiente cria uma diferença de
potencial fundamental para o funcionamento celular fisiológico, principalmente dos
nervos e músculos. (MEDICINA CLINICA USP)
Cerca de 98% do potássio encontra-se em meio intracelular e apenas 2% no
meio extracelular sendo que a concentração de potássio no líquido extracelular costuma
ser mantida em torno de 4,2 mEq/L. (HALL, 2017)
Após a ingestão de alimentos que contenham potássio ele é rapidamente
absorvido para o meio intracelular até os rins conseguirem excretar o excesso.(HALL,
2017)Esse processo é importante para manutenção dos níveis séricos dentro dos limites
da normalidade (3,5-5,0 mEq/L). (MARTINS, 2015) A insulina e as catecolaminas
estimulam a bomba de sódio e potássio e a captação para o meio intracelular do potássio
extracelular, assim como a aldosterona. Enquanto a acidose metabólica e a lise celular
aumentam a concentração desse íon no líquido extracelular.(HALL, 2017)

2. Relato de Caso
Paciente O.G.A., feminino, 84 anos, branca, viúva, ex-agricultora e atualmente
aposentada, natural de Queimada Redonda- PE, procedente de Itaíba, deu entrada no
HRDM no dia 08/09/2019 apresentando quadro de astenia com início 4 dias antes da
procura do serviço, além de tontura e hiporexia. Referiu que há cerca de 6 meses seu
cardiologista havia evidenciado níveis plasmáticos aumentados de K+ suspendendo,
então, o IECA que ela fazia uso. Apresentava como antecedentesHAS em uso de
Diacqua(Espironolactona)
25mg,
Indapem(Indapamida)
1,5
mg
e
fluxocor(Olmesartana) 40mg e DM em uso de Metformina 500mg. Negava tabagismo,
etilismo, alergia a medicações e possuía epidemiologia positiva para chagas e negativa
para esquistossomose. Ao exame físico geral apresentava-se em bom estado geral,
eupneica, hidratada, corada, acianótica, anictérica, afebril ao toque, consciente e
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orientada auto e alopsiquicamente. O exame físico respiratório apresentava MV+ em
AHT, S/ RA, SatO2: 98% FR: 20irpm, o cardiológico tinha como achados RCI em 2T
BNF, S/S, FC: 68bpm. O abdome ao exame físico apresentava-se globoso, depressível,
indolor a palpação superficial e profunda, RHA +. Diante desse quadro foram
solicitados como exames no dia 08/09: Leucócitos: 5600, hemoglobina:9,9,
Hematócrito: 24,4, Plaquetas 226.000,Ck 68 (26-174), CK-mb: 37 (0-25), troponina não
reagente Creatina: 0,90, Ureia: 49,41, Na: 139, K: 8,9. Foi realizado também um
eletrocardiograma não apresentando alterações características de hipercalemia. Como
medida terapêutica foram feitas NBZ com Beta 2 agonista e solução de troca iônica com
queda para K+: 7,5.
Para acompanhar a evolução do quadro da paciente foram repetidos alguns
exames no dia 09/09, em que foi evidenciado que o K+ se manteve em 8,9 e foram
feitas gasometria e demais exames: Gasometria: pH: 7,194 (7,35-7,45), PO2: 91mmhg,
PCO2: 42,2mmhg (35-45), Na: 140.4, Cl: 115.8, cHCO3: 15.9 (22-26), BE: 11,8.Leucócitos: 9.100, Hemoglobina: 9,7, Hematócrito: 25.2, Plaquetas: 228.000, Na:
135; K: 8,9, Creatina: 0,94, Ureia: 60,46.
Exames no dia 10/09 foi realizada uma ultrassonografia de abdome total cuja
impressão diagnóstica não evidenciou nada digno de nota.
Tabela 1. Evolução dos níveis séricos de Potássio, Sódio e Creatinina

08/09

09/09

10/09

11/09

12/09

13/09

14/09

15/09

16/09

K+

8.9

8.9

8.1

8.0

6.8

6.5

6.1

4.8

4.6

Na+

139

140

135

139

137

145

131

132

132

Cr

0.90

0.94

1,89

1,73

1.45

1.24

1.21

0.90

----

3. Resultados e Discussão
Os sinais e sintomas clínicos do aumento dos níveis extracelulares de potássio são
inespecíficos e incluem adinamia, fadiga, fraqueza muscular, sintomas cardíacos como
palpitações, extrassístoles, bradicardia, sintomas gastrointestinais como náuseas,
vômitos, redução dos ruídos intestinais e distensão abdominal. Em casos grave de
hipercalemia o paciente pode evoluir com paralisia flácida, hipoventilação, insuficiência
respiratória aguda, hipotensão, bloqueio atriventricular e PCR. (MARTINS, 2015).
Dentre os mecanismos envolvidos na hipercalemia estão aqueles relacionados a
fatores que diminuem a depuração renal, o hipoaldosteronismo, acidose metabólica,
aumento dos fatores que causam liberação celular, medicações. (TITAN, 2013)
Tabela 2. Causas de hipercalemia

Acidose Metabólica
Medicamentos: AINES, ARA II, B
bloqueadores, IECA, suplementos de
potássio, diuréticos poupadores de potássio
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Hemólise
Hipoaldosteronismohiporreninêmico
Insuficiência Adrenal
Doença Renal Crônica
Rabdomiólise
Síndrome da Lise Tumoral
Deficiência de Insulina
Exercício Físico Extenuante
A paciente procurou serviço do hospital apresentando astenia, que é um sintoma
inespecífico e necessita de maior investigação para determinar a causa. Foram, então,
realizados os exames citados no relato de caso evidenciando diversas possibilidades que
justifiquem o quadro de hipercalemia.
A anemia, evidenciada pelos níveis de hemoglobina e hematócrito, pode indicar
hemólise. Essa hemólise causaria extravasamento do potássio intracelular para o espaço
extracelular.(MARTINS, 2015).
O aumento de Ck-MB pode estar presente na rabdomiólise ou no exercício
extenuante e,assim como a mioglobina liberada nessas situações, há a liberação de
eletrólitos intracelulares, como o potássio. (OKINO, 2017)
O uso crônico de espironolactona, diurético poupador de potássio, que age
antagonizando a atuação da aldosterona, e de olmesartana, antagonista dos receptores de
angiotensina II, favorecem a retenção de potássio no meio extracelular da paciente.
(MARTINS, 2015).
A gasometria à admissão da paciente evidencia uma queda do pH e dos níveis de
bicarbonato evidenciando uma possível acidose metabólica.
Foram solicitados aldosterona, renina plasmática e cortisol para avaliar a
possibilidade de hipoaldosteronismohiporreninêmico como causa associada ao quadro.

4. Conclusão
É possível e necessário estabelecer diversos diagnósticos diferenciais como causa de
hipercalemia inter-relacionando os diversos mecanismos demonstrados. A hipercalemia
cursa com sintomas inespecíficos e muitas vezes é difícil estabelecer seu diagnóstico.
Uma história clínica que contenham medicações em uso, antecedentes pessoais e
patológicos e a solicitação de exames complementares que corroborem a suspeita
clínica são essenciais para que o diagnóstico seja estabelecido.
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1. Introdução
A Síndrome do Ovário Policístico (SOP) é uma endocrinopatia de causa multifatorial e ainda
indefinida que acomete grande parcela da população feminina em idade reprodutiva. Esta
síndrome caracteriza-se por irregularidades no ciclo menstrual, hirsutismo, infertilidade e
ovários de aspecto cístico, podendo ser ainda fator de risco para o desenvolvimento de outras
patologias, tais como diabetes melito, doenças cardiovasculares, obesidade e carcinoma de
endométrio (PEREIRA et al, 2015).
É resultante de uma disfunção ovariana, que apresenta sinais característicos gerados
por uma produção aumentada de andrógenos pelo ovário. Vários fatores são apontados para
justificar o aparecimento dessa síndrome, porém se sabe que não há um único fator
responsável. Considera-se como possíveis causas, alterações genéticas, alterações na função
hipotalâmica ou adrenal, alteração de produção de gonadotrofinas (GnRH), na liberação
hipofisária dos hormônios luteinizantes (LH) e folículo estimulante (FSH) e atualmente temse aceito que a SOP seja de origem metabólica, devido grande parte das portadoras da
síndrome apresentarem resistência insulínica. Para seu diagnóstico, as pacientes devem
apresentar pelo menos duas destas três condições: 1) Oligovulação ou anovulação; 2)
Hiperandrogenismo clínico e/ou bioquímico (hiperandrogenemia); 3) Ovários policísticos
determinados pela ultrassonografia. Entretanto outras patologias que possam gerar
anovulação crônica e excesso de androgênios, como hiperplasias adrenais congênitas,
distúrbios da tireoide, tumores secretores de androgênios e Síndrome de Cushing devem ser
excluídas (JÚNIOR, 2018).
Baseado nas alterações hormonais, na resistência insulínica presente na grande
maioria das portadoras da síndrome, a terapia medicamentosa de escolha tem sido os
anticoncepcionais orais e metformina para normalizar o ciclo menstrual, tratar o hirsutismo,
a acne e a resistência insulínica, restaurar o ciclo ovulatório e reduzir as manifestações do
hiperandrogenismo (PEREIRA et al, 2015). Contudo, estudos recentes mostraram que o
treinamento físico promove melhora significativa no quadro clínico e na qualidade de vida
de pacientes com SOP, sem os efeitos colaterais dos medicamentos (RIBEIRO et al, 2014).
Tendo em vista a importância de uma abordagem correta, esse estudo tem como
objetivo realizar uma revisão literária sobre as possibilidades de tratamento da SOP,
explanando sobre suas principais vantagens e desvantagens.

2. Metodologia
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Fez-se a revisão sistemática da literatura em setembro de 2019, a partir da busca nas bases
de dados Lilacs, SciELO, BVS, periódicos CAPES, PubMed e Google Academico. Em todas
as bases de dados aplicou-se a estratégia de busca com as palavras-chave: Síndrome do ovário
policístico; Treinamento físico; tratamento medicamentoso. Os critérios de seleção adotados
foram os artigos escritos nos idiomas português e inglês, bem como, a abordagem do tema
pesquisado. Foram encontrados 1.012 Artigos, 772 no google acadêmico, 32 na Lilacs, 57 na
SciELO, 38 na BVS, 76 nos periódicos CAPES e 37 na PubMed. Desses, 992 foram
descartados por não atender aos critérios de elegibilidade. Após a leitura de título e resumo
de 20 artigos, restaram, como amostra final dessa revisão, 8 artigos, correspondentes ao
tratamento da Síndrome do Ovário Policístico, publicados entre 2008 e 2018, no Brasil e
Europa.

3. Resultados e Discussão
Com base na fisiopatologia da SOP, a resistência insulínica parece desempenhar papel
importante no seu desenvolvimento, uma vez que a hiperinsulinemia estimula a secreção
androgênica e diminuição da produção de Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais
(SHBG) o que eleva ainda mais os níveis de testosterona livre e total provocando com isso o
hiperandrogenismo. Sendo assim, mais recentemente drogas sensibilizadoras de insulina têm
sido utilizadas como opção terapêutica para esta síndrome. Dentre os sensibilizadores de
insulina o uso de metformina tem se tornado o de escolha, pois estudos demonstram os
benefícios da sua utilização melhoras nos níveis de testosterona livre, aumento de FSH e
SHBG, regularização do ciclo menstrual e aumento da fertilidade, diminuição da insulina,
atenuação da produção androgênica pelas células da teca através da diminuição da
concentração plasmática de insulina. Diminui também a ocorrência de diabetes gestacional e
de abortamentos espontâneos em pacientes que engravidam quando estão em uso deste
medicamento, pois ele proporciona elevação dos níveis circulantes de IGFBP-1 e glicodelina,
uma importante proteína secretada pelo endométrio, essencial durante o processo de
implantação do embrião e desenvolvimento da gestação. Contudo, a metformina a longo
prazo pode reduzir os níveis de vitamina B12, ácido fólico e aumentar a homocisteína e o
risco de lesão endotelial, predispondo a anemia megaloblática, neuropatias por deficiência
de vitamina B12 e defeitos na formação do tubo neural em fetos (CAVALCANTI et al,
2016).
Os Anticoncepcionais hormonais orais combinados (CHOC) são componentes que
contêm dois hormônios sintéticos, o estrogênio e o progestogênio, semelhantes aos
produzidos pelo ovário da mulher. Tem-se estabelecido como tratamento de escolha para a
redução do hiperandrogenismo, da acne e das irregularidades menstruais em mulheres
portadoras de SOP que não desejam engravidar, em virtude dos vários benefícios que
apresentam, tais como: diminuição da produção de andrógenos adrenais; elevação da
produção hepática do SHBG, diminuindo a concentração de andrógeno livre e redução do
risco de câncer endometrial; supressão da secreção de LH o que leva a uma menor produção
ovariana de andrógenos. São empregados em pacientes com anovulação e
hiperandrogenismo, pois os estrogênios diminuem os níveis de andrógenos circulantes ao
incrementar os níveis séricos da globulina transportadora de hormônios sexuais (SHBG) e
por possuírem efeitos antiandrogênico e diminuir a atividade das 5 α-redutase, que também
é determinada pelo progestôgenios, o qual ainda inibe a síntese e a secreção de
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gonadotrofinas hipofisárias. Através do bloqueio das gonadotropinas, os CHOC diminuem o
volume dos ovários por meio da redução do estroma e do número e tamanho dos folículos,
formulações contendo etinilestradiol de 20 ug são suficientes para suprimir os níveis de FSH
e bloquear o crescimento folicular para a ovulação. Por outro lado, estes mesmos
contraceptivos podem apresentar efeitos adversos como, discreto aumento na pressão arterial,
tromboembolismo, diabetes mellitus, eventos cardiovasculares e alterações na libido
(PEREIRA et al, 2015). O aumento no risco trombótico aparenta ser consequência do
aumento nas proteínas C e nos fatores de coagulação VII, IX, X, XII e XIII, além da redução
de anticoagulantes, como a proteína S e antitrombina III. Mulheres que sofrem de enxaqueca,
tem propensão a desenvolver Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. Os CHO
também podem aumentar a proliferação de células epiteliais normais e também as células
malignas já presentes no tecido mamário, o que pode contribuir ao desenvolvimento do
câncer de mama (STECHERT, 2016).
Mulheres com SOP e sobrepeso apresentam elevada prevalência de obesidade central,
aspecto que se correlaciona diretamente com resistência aumentada à insulina. Huber-HuberBuchholz, Carey e Norman (1999) mostraram que, após seis meses de exercício e dieta,
mulheres obesas com SOP obtiveram alteração positiva na composição corporal, com
redução da circunferência da cintura, melhora na sensibilidade à insulina, diminuição da
insulina basal e redução do nível de hormônio luteinizante (LH), mesmo com baixo nível de
perda da massa corporal total (2 a 5%). Dessa forma, fica evidente que as mudanças nos
hábitos alimentares e inclusão de exercício físico são benéficos no tratamento da SOP. O
exercício físico regular aumenta à sensibilidade a insulina, reduz a obesidade central,
aumenta a capacidade respiratória, regula os níveis do hormônio luteinizante e andrógenos,
aumenta a autoestima, intervindo diretamente nas manifestações provocadas pela síndrome
dos ovários policísticos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e um excelente meio
de intervenção (AZEVEDO et al, 2008).
É válido salientar que os benefícios do treinamento físico na SOP vão além do perfil
hormonal, influenciando positivamente no sistema cardiovascular e reprodutivo. A
combinação entre resistência à insulina e um fenótipo de sedentarismo gera um perfil de risco
cardiovascular ainda mais desfavorável, com tendência a aumento do IMC, baixa capacidade
cardiopulmonar, redução da aptidão física e estado pró-inflamatório crônico aumentado
(AZEVEDO et al, 2008). Além disso, um dos principais objetivos no tratamento da SOP é a
restauração da função ovulatória, Hoeger et al (2004) realizaram um estudo onde pacientes
que realizaram seis meses de prática regular de exercício físico associada à dieta
apresentaram melhora do perfil ovulatório, tendo duas dessas pacientes engravidado durante
o período experimental. Os autores associam essas mudanças positivas principalmente ao
aumento na sensibilidade à insulina, que precedeu a ovulação nas pacientes que melhoraram
esse aspecto.

4. Conclusões
Deste modo, fica evidente que o tratamento convencional da SOP por terapia medicamentosa
(metformina e contraceptivos) apresenta capacidade de melhora dos sintomas, mas seu
grande potencial em cursar com efeitos colaterais graves, como eventos trombóticos e
cardiovasculares, neuropatias e até mesmo neoplasias malignas, acende um alerta para busca
de terapias alternativas que possam somar e/ou substituir tal escolha terapêutica.
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Diferente do tratamento medicamentoso, estudos têm demonstrado relevantes efeitos
terapêuticos da prática regular de exercício físico na SOP sem o inconveniente dos efeitos
adversos, uma vez que as evidências indicam resultados positivos dessa modalidade nos
aspectos relacionados à composição corporal, parâmetros metabólicos, cardiovasculares e
hormonais, além da função reprodutiva.
É notável, portanto, a relevância da discussão da temática para a prática médica e o
seu potencial de melhoria na qualidade de vida e da saúde das mulheres com SOP.
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1. Introdução
Desde os séculos III a.C. ao século XVI d.C., período dominado pela Alquimia; o ser humano
já se preocupava em encontrar algum elemento que fosse capaz de manter a plenitude do
corpo. Um dos objetivos dos alquimistas era a obtenção do "Elixir da Longa Vida", um
remédio que curaria todas as doenças, até mesmo a morte, e daria vida longa àqueles que o
ingerissem. Ainda estamos muito longe de encontrar esse tal elixir, mas a sociedade científica
vem estudando a coenzima Q e descobrindo efeitos magníficos sobre a manutenção de uma
perfeita fisiologia humana.
A coenzima Q (CoQ) é um componente essencial da cadeia de transporte de elétrons
mitocondrial e um antioxidante nas membranas plasmáticas e lipoproteínas. É produzido
endogenamente em todas as células por uma via altamente regulada que envolve um
complexo de multiproteína mitocondrial. Defeitos nos componentes estruturais e/ou
regulatórios do complexo CoQ ou nas proteínas mitocondriais biossintéticas não CoQ podem
resultar em uma diminuição na concentração de CoQ e/ou em um aumento no estresse
oxidativo. (HERNANDEZ et al., 2018)
Além de atuar contra o envelhecimento, existem doenças crônicas nas quais níveis
mais baixos de CoQ10 são detectados em tecidos e órgãos, fornecendo a hipótese de que a
suplementação de CoQ10 pode aliviar os sintomas do envelhecimento e/ou retardar o
aparecimento dessas doenças. (HERNANDEZ et al., 2018; SOHAL et al., 2007)
Esse trabalho, logo, tem por objetivo buscar a fundamentação científica dos efeitos
produzidos pela coenzima Q no organismo, visando estudar e identificar os benéficos a saúde
que tangenciam a suplementação de tal substância sendo utilizada como opção para a
medicina preventiva e terapêutica, a fim de melhor compreender e elucidar a visão mais
recente das pesquisas sobre a temática.

2. Metodologia
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Percebendo a relevância que envolve o assunto diante da longevidade humana e manutenção
da saúde, foi realizado foi realizado uma revisão sistemática de literatura, nos meses de
agosto e setembro de 2019, a partir da busca nas bases de dados PMC, SciELO e PubMed.
Em todas as bases de dados aplicou-se a estratégia de busca com as palavras-chave: CoQ10,
coenzyme Q, aging, oxidative stress, mitochondrial dysfunction, antioxidant.
Se tratando do processamento das informações, foi aplicado como critério de seleção
as publicações internacionais dos últimos 12 anos que abordassem a temática. Foram
encontrados 876 artigos, sendo 846 na PMC, 21 na SciELO, 9 na PubMed. Desses, foram
descartados 856 por não atender aos critérios de elegibilidade. Após a leitura de título e
resumo de 20 artigos, restaram, como amostra final dessa revisão 8 artigos, correspondentes
aos impactos da suplementação de coenzima Q na prevenção de doenças e retardo do
envelhecimento, publicados entre 2009 e 2019.

3. Resultados e Discussões
As moléculas da CoQ estão localizadas no domínio hidrofóbico da bicamada fosfolipídica
das membranas celulares. Os papéis fisiológicos da CoQ em sistemas biológicos são mais
bem caracterizados na membrana mitocondrial interna, onde três de suas principais funções
são: (i) portador de elétrons dos complexos respiratórios I e II ao complexo III, (ii) geração
de radical aniônico superóxido por autoxidação da ubisemiquinona e (iii) extinção
antioxidante de radicais livres (BARCELOS et al., 2019). A propriedade aparentemente
paradoxal do CoQ mitocondrial de atuar potencialmente como um pró-oxidante e um
antioxidante parece sugerir que também pode ser um modulador do estado redox celular em
condições fisiológicas e/ou patológicas, e particularmente pode desempenhar um papel no
processo de envelhecimento (SOHAL et al., 2007). Por esses motivos, o CoQ parece
adequado para uso tanto no retardo do envelhecimento como no tratamento de diferentes
doenças.
Atualmente é amplamente reconhecido que, durante o envelhecimento, ocorre uma
mudança pró-oxidante no estado redox celular, acompanhada de um acúmulo de quantidades
de moléculas danificadas por oxidação, que em combinação podem desempenhar um papel
causal na senescência. A principal premissa dessa hipótese, chamada de hipótese do estresse
oxidativo, é que o desequilíbrio entre a geração pró-oxidante e as defesas anti-oxidantes, ou
o nível de carga ou estresse oxidativo, aumenta durante o envelhecimento e as mitocôndrias
desempenham um papel crítico nesta perturbação homeostática. A razão pela qual se pensa
na relação das mitocôndrias com as afirmativas anteriores é que as taxas de O2/H2O2
mitocondriais resultam na produção e dano oxidativo ao DNA mitocondrial, proteínas e
lipídios que aumentam durante o envelhecimento. Uma consequência importante desse dano
aparentemente autoiniciado é a aceleração da taxa de geração de espécies reativas de oxigênio
(ROS). (SOHAL et al., 2007)
No que diz respeito a ação coadjuvante da CoQ no tratamento de diferentes patologias
a CoQ10 já vem sendo utilizada no tratamento de várias patologias e distúrbios humanos.
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Ensaios clínicos, revisões sistemáticas e meta-análises examinaram a segurança e eficácia do
CoQ10 no tratamento de doenças humanas (HERNANDEZ et al., 2018). As principais
doenças estudadas que podem se beneficiar com a utilização da suplementação por CoQ são
listadas no fluxograma abaixo:

Figura 1. Andamento dos estudos quanto aos efeitos da CoQ em doenças
humanas.

Essas doenças estão associadas a inflamação crônica e ao estresse oxidativo,
resultando no aumento da formação de EROs. Conforme Flowers et al (2014) e de Frutos et
al (2015), por atuar no combate às EROs, a suplementação com a CoQ10 tem demonstrado
eficácia na prevenção de doenças cardiovasculares e na prevenção de complicações em
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca; a terapia com CoQ10 diminui a necessidade de
medicamentos inotrópicos e reduziu o aparecimento de arritmias ventriculares após a
cirurgia.
Outro problema de saúde que tem como elemento de sua fisiopatologia o estresse
oxidativo é a infertilidade masculina idiopática. Homens com tal patologia apresentam
melhora nos parâmetros do sêmen diante da suplementação com CoQ10, cursando com
aumento na concentração, densidade, motilidade e morfologia do esperma, conforme afirma
Lafuente et al (2013).
Segundo Barcelos et al (2019) e Hernandez et al (2018), nos distúrbios inflamatórios,
a suplementação com CoQ10 reduz biomarcadores e citocinas inflamatórios plasmáticos,
proteína C reativa, IL-6 e TNF-α. Além disso, as doenças metabólicas, caracterizadas por
inflamação crônica de baixo grau, respondem bem a esses suplementos com diminuição
significativa dos níveis plasmáticos de TNF-α, como por exemplo a artrite reumatoide.
Além desses quadros patológicos, a disfunção mitocondrial tem sido associada ao
aparecimento e/ou desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Estudos anteriores
mostram que pacientes com doença de Lewy, esclerose amiotrófica, esclerose múltipla,
Alzheimer e Parkinson apresentam níveis plasmáticos mais baixos de CoQ. Por esse motivo,
foi sugerido que a suplementação de CoQ10 poderia beneficiar pacientes que sofrem de
doenças neurodegenerativas. (BARCELOS et al., 2019; HERNANDEZ et al., 2018).
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A utilização da suplementação supracitada também vem sendo estuda como
coadjuvante de estratégias terapêuticas. Diante do tratamento crônico com estatinas é sabido
que está associado à miopatia, um efeito colateral que representa a diminuição dos níveis de
CoQ10 e da atividade de selenoproteínas, prejudicando o músculo esquelético e a
bioenergética do miocárdio (HERNANDEZ et al., 2018). Segundo Fedacko et al (2013), foi
observada uma redução consistente nos sintomas de pacientes que sofriam com miopatia a
partir da utilização da CoQ10, incluindo dor muscular, fraqueza, cãibras e fadiga, sugerindo
assim uma atenuação dos efeitos colaterais do tratamento com estatina crônica após a
suplementação de CoQ10.

4. Considerações Finais
Desde modo, fica evidente que a deficiência de CoQ e o estresse oxidativo podem estar
associadas a várias doenças e condições crônicas relacionadas à idade que afetam diretamente
a qualidade de vida; e que a sua suplementação com CoQ melhora a função mitocondrial e
confere proteção antioxidante para órgãos e tecidos afetados por várias condições
fisiopatológicas. Contudo, faz-se necessário a realização de mais estudos para a sua correta
aplicação e extração de seus benefícios. É notável, portanto, a relevância da temática para a
prática médica e o potencial de aprimoramento para a saúde pública.
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1. Introdução
A Psicologia Hospitalar é uma área da Psicologia que possibilita muitos questionamentos,
os mesmos recaem sobre o lugar e a prática do psicólogo no contexto hospitalar, como nos
aponta Chiattone (2011) “O que é psicologia hospitalar? Qual o papel do psicólogo no
hospital? Como se dá a sua prática?”.
O psicólogo hospitalar é demasiadamente importante para o funcionamento de um
Hospital. O paciente que está hospitalizado não se compara ao que busca atendimento no
consultório, o mesmo não procura por um psicólogo por vontade própria, pois ao ser
acometido por uma patologia, passa a ter uma demanda psicológica característica, Gorayeb
(2001). A psicologia hospitalar tem como principal objetivo a subjetividade, oferecendo a
escuta, possibilitando que o indivíduo fale de si, da sua doença, do que pensa, Simonetti
(2004).
Além disso, o psicólogo hospitalar oferta ao paciente o suporte, esclarecendo,
informando, passando informações que normalmente os outros profissionais não
conseguem, por utilizarem termos demasiado técnicos. Assim o psicólogo hospitalar exerce
um papel primordial para o equilíbrio entre paciente e equipe (Gorayeb, 2001).
O profissional da Psicologia atua dentre outros lugares na emergência hospitalar.
Esta dispõe de peculiaridades especificas, tem por características o risco iminente de morte,
tratamentos realizados nos primeiros instantes a fim de manter as funções vitais do
paciente. Tais particularidades rompem com a rotina dos usuários, de maneira inesperada,
esses atravessamentos geram tristeza, medo, insegurança além da sensação de impotência
(Ribeiro et al, 2014). Nessa perspectiva, adoecer o retira da condição de saúde e segurança
e os coloca frente a percepção que é um ser finito e vulnerável, demanda da equipe e
usuário ser aberto ao novo e inesperado. Logo, o psicólogo tem por função na emergência
atuar dentro da multiplicidade, considerando os fatores inerentes ao quadro clínico e todos
os outros fatores do contexto psicossocial que compõe a vida do paciente (Barbosa et al,
2007).
Nesse sentido, esse trabalho é desenvolvido a fim de conhecer mais sobre o
psicólogo no hospital e as suas possíveis práticas, tendo em vista que a sua inserção no
contexto hospitalar se deu há algum tempo e ainda assim é possível perceber o não saber de
muitos profissionais sobre a sua atuação nesse contexto, o que pode levar o
desconhecimento de outros profissionais e uma possível desvalorização da Psicologia.
Além disso, o desejo de pesquisar sobre a temática parte do meu interesse pessoal, por estar
inserida enquanto estagiaria no hospital e me descobrindo e descobrindo o meu papel no
contexto hospitalar. Para tal, a pesquisa se pauta nos objetivos de conhecer o papel do
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psicólogo no hospital, investigar a atuação do psicólogo em contextos de emergência e
compreender como se configura a pratica do psicólogo no hospital.

2. Metodologia
Realizou-se uma pesquisa de cunho de revisão de literatura, a fim de obter o levantamento
da fundamentação teórica necessária para desenvolver a pesquisa, assim houve uma análise
da literatura publicada sobre a temática (Martins, 2019). Para tal, fez-se necessário o uso da
pesquisa bibliográfica, que segundo Lakatos (2009) diz respeito ao apuramento de toda
bibliografia publicada, em forma de revistas, livros, imprensa escrita e publicações avulsas.
O seu principal objetivo é de possibilitar o pesquisador ter o contato direto com todos os
materiais escritos sobre determinada temática.
Os artigos incluídos no trabalho foram conseguidos por meio das plataformas:
Google académico, Scientific Electronic Library Online (SciELO), bem como o
levantamento de livros em bibliotecas sobre a temática. Os títulos e temas foram: A
psicologia hospitalar, atuação do psicólogo em emergências, o psicólogo no hospital. Para
tal, foram elencados critérios de inclusão, como: idioma (português), a disponibilidade do
texto no que tange tanto artigos como livros.

3. Resultados e Discussões
Em Barbosa (2007), é abordado a questão dos psicólogos em unidades de emergência,
salientando as condições desencadeadas pelo momento de internação em tais unidades, o
que gera repercussões nos familiares e usuários do serviço, como a quebra da rotina do
usuário, a normatização imposta no hospital, isso quer dizer que a existência do humano é
esquecida nas redes de saúde. O paciente ao que consta não tinha o conhecimento do que
estava acontecendo com ele, o que é feito com seu corpo, surge um desejo de não ser
apenas examinado, mas também de ser ouvido (Campos, 1995).
Partindo do pressuposto que ao deparar-se com os hospitais é percebido as pessoas
que deixam de existir e passam a ser um número de leito, uma doença que tem que ser
expelida, curada a fim de voltar a funcionalidade. Dessa forma, trabalhar-se-á com o
processo saúde –doença, por meio do apoio psicológico, acolhendo o usuário, a família e a
equipe (Ramos et al, 2018), quebrando com a concepção do modelo biomédico acima
explicitado.
Nesse sentido, Simonetti (2004) desenvolve um manual pautado nas possíveis ações
que o psicólogo hospitalar pode atuar, refletindo que a psicologia hospitalar tem como
principal objetivo a subjetividade do usuário, ofertando a escuta a fim de que o sujeito
tenha a abertura para falar sobre si, no que tange entre outros fatores o que sente, pensa ou
sobre a doença. Assim, o psicólogo está na emergência enquanto ação clínica, o inclinar-se
enquanto atitude, ou seja, é uma clínica que possibilita o outro a falar sobre si, sustentando
os conflitos e tensões que este traz.
Como Figueiredo (2011, p. 63) evidencia, “o clínico talvez seja a escuta de que o
nosso tempo necessita para ouvir a si mesmo naquilo em que lhe faltam as palavras”, e essa
escuta nos indica o ato do inclinar-se e acolher o sofrimento do outro, ato esse que já se
observava na antiguidade, quando a clínica era vista como “sinônimo de inclinar-se a esse
sofrimento, ao leito” (Berlinck, 1998, p.56). O psicólogo intervém com seus clientes
buscando o acompanhamento do outro na explanação do sentido da sua dor, da sua
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dificuldade, sofrimento, voltando-se até mesmo para a apropriação das suas capacidades
negadas (Santos e Barreto, 2016).

4. Considerações finais
Dessa forma, é evidente a importância do psicólogo no contexto hospitalar, principalmente
na emergência, onde a quebra de rotina do usuário é feita de modo abrupto, surgindo uma
nova configuração de vida, na doença, a qual o paciente não está acostumado. Nessa crise,
o paciente se sente desamparado, choroso, ansioso e ter o psicólogo ali abre as
possibilidades de um cuidado com os mesmos, ofertando a escuta e acolhimento. Vendo
para além das enfermidades, mas olhando para o sujeito enquanto subjetividade que é,
quebrando também a dicotomia corpo x mente.
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1. Introdução
A Política Nacional de Humanização define alguns conceitos para o atendimento
humanizado, como o Acolhimento. Este traduz-se como a recepção do usuário nos
serviços de saúde, desde a sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele,
ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações (BRASIL, 2014).
Em obstetrícia, o acolhimento na porta de entrada dos hospitais e das
maternidades assume peculiaridades próprias às necessidades e demandas relacionadas
ao processo gravídico. A maneira como acontece esse acolhimento pode ser decisivo não
só no reconhecimento de condições clínicas urgentes como também na potencialização
da vivência do parto e nascimento (BRASIL, 2017).
A Rede Cegonha, tem como objetivo reduzir a morbimortalidade materna e
infantil a partir da reorganização dos serviços em Redes regionalizadas e humanizadas
(BRASIL, 2011). Entretanto, pela complexidade inerente aos desenhos de Redes de
Atenção à Saúde, poderão existir falhas na realização do que é preconizado, que podem
ocorrer desde as instâncias dos gestores regionais até as relações entre os profissionais
encarregados da assistência ao parto e nascimento nas maternidades, perpassando pela
própria qualidade do acolhimento dessas mulheres.
A despeito do arcabouço institucional estabelecido para a assistência ao parto,
persistem situações de assistência indevida às gestantes e parturientes nos serviços de
urgência/emergência obstétrica, que podem estar relacionadas a um acolhimento
inadequado, colocando em risco a saúde da mulher, bem como do recém-nascido.
Diante disso, a elaboração de um instrumento avaliativo documental seria
benéfico para quantificar possíveis práticas que divergem da norma preconizada. Tratase de uma avaliação normativa, cujo o intuito é fazer um julgamento sobre uma
intervenção, comparando os recursos empregados e sua organização, os serviços ou os
bens produzidos, e os resultados obtidos, com critérios e normas (HARTZ, 2005).
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A construção do instrumento de coleta em questão tem como objetivo avaliar
normativamente o serviço de acolhimento com o preconizado pela normalização vigente.

2. Metodologia
Foi construída uma avaliação normativa estilo “check list” pautada no preconizado de
acordo com o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia
disponibilizado pelo Ministério da Saúde. No questionário foram inclusas assertivas que
possibilitam a realização da avaliação de forma observacional.

3. Resultados e discussões
A análise do Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia pautado na
Rede Cegonha do Ministério da saúde teve como resultado a criação de um questionário
observacional.
O “check list” em questão trata-se, segundo (Marconi e Lakatos, 1999, p.100) de
um: “instrumento de coleta de dados constituído por uma série de perguntas, que devem
ser respondidas por escrito”. O questionário baseia-se no estabelecido pelo Manual de
Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia. Seu objetivo é coletar informações
acerca do serviço de acolhimento às gestantes e parturientes nas maternidades,
contrapondo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde.
Trata-se de um mecanismo documental que possuí como pontos fortes: captação
do comportamento natural das pessoas, nível de intromissão baixo, anonimato,
objetividade, padronização, uniformidade (CHAER et. al., 2011).
O instrumento de coleta possuí 21 (vinte e uma) assertivas, cuja graduação avalia
se o objetivo em questão foi: implementado, está em implementação ou não foi
implementado. Essas perguntas estão pautadas no Manual de Acolhimento e
Classificação de Risco em Obstetrícia constituinte da Rede Cegonha. Nessa é preconizada
atribuições para os serviços de obstetrícia, dentre elas existem particularidades em relação
ao: fluxo e acolhimento, ambiência e classificação de risco.
O Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia recomenda no
acolhimento: o preenchimento correto da ficha da mulher, acolhimento cordial da mulher
na porta pelos profissionais da maternidade, gestante orientada e direcionada ao
atendimento, a comunicação do tempo de espera pelos profissionais a mulher, a aferição
dos sinais vitais da gestante (BRASIL, 2017).
Além disso, há orientações acerca da ambiência do local, no qual deve-se ter: sala
de Classificação de Risco, ambiente confortável e acolhedor para permanência da
parturiente, condições de conforto lumínico, térmico e acústico (BRASIL, 2017).
O “check-list” baseia-se nas indicações suscitadas acima, conforme modelo
exemplificado na tabela 1:
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Fluxo e acolhimento

Implementado

Em implementação

Não
Implementado

Acolhe-se as usuárias que
procuram a recepção
orientando e
direcionando-as para o
seu atendimento?
Chama-se a mulher pelo
nome?
As pacientes tem seus
dados coletados na
recepção e protocolados?

Tabela 1. Modelo do instrumento de coleta para avaliação normativa de serviço de acolhimento em
obstetrícia

Os altos riscos de mortalidade materna e neonatal levaram a necessidade de
discutir o modelo de atenção obstétrica e neonatal hegemômico no país. Foram
observadas lacunas na qualidade da prestação de serviços, principalmente, em relação a
singularização do cuidado conforme as necessidades da população brasileira. Logo, a
Rede Cegonha propõe um modelo estratégico para garantir às mulheres e às crianças uma
assistência humanizada com segurança respeito e dignidade, afirmando que a
maternidade não é uma doença (BRASIL, 2017). Este modelo é apresentado no Manual
de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia.
Diante disso, uma avaliação normativa documental é de vital importância para
analisar a realização na prática do recomendado pelo Manual de Acolhimento e
Classificação de Risco em Obstetrícia. Os dados apontados pelo instrumento de coleta
poderão indicar se existe um acolhimento efetivo ou não. Dessa forma, informações
podem ser fornecidas para propor melhorias e readequações dos serviços obstétricos,
visando uma maior humanização e diminuição de óbitos maternos e neonatais.
Por meio dos dados levantados pelo “check list” pode-se vislumbrar a realidade
dos serviços de obstetrícia e a partir disso estratégias podem ser elaboradas para
implementar o acolhimento na maternidade em questão. Identificando, dessa forma as
peculiaridades das problemáticas daquela instituição e com isso estudando alternativas
dirigidas a situação.

4. Conclusão
Conclui-se que o instrumento de coleta documental para avaliação do serviço dos
acolhimentos às gestantes e parturientes possui grande importância para o rastreamento
de dificuldades encontradas na prática das maternidades. E com isso, dados podem ser
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registrados e servirem como base para a melhor acolhimento da população usuária do
serviço de saúde.
O aprimoramento e a implementação plena do acolhimento pautado no Manual de
Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia salva vidas. Logo, a aplicação do
“check list” em serviços obstétricos pode ajudar a melhorar a vivência das parturientes
em um dos momentos mais memoráveis da sua vida e prevenir óbitos maternos e
neonatais.
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1. Introdução
O metamizol, popularmente conhecido como dipirona sódica, é um fármaco derivado
pirazolônico (antipirina), cuja ação consiste na inibição da síntese de prostaglandinas,
prostaciclinas e tromboxanos, além da inibição reversível e irreversível da enzima
ciclooxigenase (COX) em suas isoformas conhecidas 1 e 2. Suas ações ocorrem tanto no
sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico (Knappmann, 2010). Foi
sintetizado pela primeira vez na Alemanha pela Hoechst AG em 1920 e teve seu início de
comercialização em 1922 com o nome de novalgina (Ferreira,2013). Seu uso é amplamente
difundido na prática clínica, sendo uma das medicacões mais vendidas no Brasil. É o
medicamento mais utilizado no controle da febre em pacientes hospitalizados, além de
possuir importante efeito analgésico e anti-inflamatório (Hamerschlack, 2005).
A dipirona também é considerada segura em gestantes, lactentes e crianças, além de
oferecer maior efeito antitérmico e analgésico que seus principais concorrentes, o
paracetamol e o ácido acetilsalicílico. Mesmo com esses benefícios, sua comercializacão é
proibida em alguns países pelo seu suposto papel na fisiopatologia da supressão medular,
causando neutropenia e agranulocitose, além de ser constantemente relacionada a reacões
anafiláticas importantes. Em 2001, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
considerou que os medicamentos com esse fármaco apresentavam bom risco-benefício em
relação aos outros medicamentos acima citados (Knappmann, 2010).
Neutropenia pode ser definida como uma dimuição no número de neutrófilos, com
uma contagem de menos de 1500/mm3 de sangue, enquanto a agranulocitose é uma
diminuição nos leucócitos granulócitos, mas sobretudo nos neutrófilos, caraterizada por uma
contagem de menos de 500/mm3 de sangue, sendo assim mais rara e mais grave que a
neutropenia. Seu quadro clínico típico inclui infecções disseminadas, como pneumonia,
faringite, entre outros. Em 1935 foi descrita pela primeira vez a relação de agranulocitose
com uso de dipirona, o que impulsionou sua proibição em países como Estados unidos e
Suécia, além de incentivar uma grande quantidade de estudos acerca da relação riscobeneficio desse fármaco (Luchetti, 2010). De acordo com Hamerschlack (1993), foi
realizado estudo brasileiro na cidade de São Paulo que observou incidência dessa
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complicação em 0,44-0.82 casos/ milhão de pessoas, com gravidade variável e mortalidade
de 15% dos acometidos. Devido a baixa incidência, no Brasil a medicação foi considerada
segura e continuou sendo utilizada de rotina na prática clínica.
Através dessa revisão de literatura, vamos descrever os reais riscos e benefícios do
uso da dipirona no cotidiano, considerando variáveis como idade, comorbidades associadas
e utilização de outros fármacos.

2. Metodologia
Uma revisão integrativa foi realizada em setembro de 2019, utilizando as bases de dados
online Google Acadêmico, BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações),
Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Pubmed e SciELO
(Scientific Eletronic Library Online). Em todas as bases de dados aplicou-se a estratégia de
busca com as palavras-chave: agranulocitose, dipirona, metamizol. Além disso, a presença
de pelo menos uma palavra-chave no título do artigo foi utilizada como critério de relevância
para a inclusão do trabalho nesta revisão.

Figura 1. Metodologia utilizada para a seleção dos artigos

3. Resultados e discussão
De acordo com Ferreira (2013), uma grande quantidade de fármacos tem sido associada ao
aparecimento de reações adversas, principalmente às discrasias sanguíneas induzidas por
anticoagulantes orais, antipsicóticos, quimioterápicos, antibióticos, analgésicos e até mesmo
medicamentos fitoterápicos. A supressão da medula óssea é provavelmente o mecanismo
mais frequente para agranulocitose induzida por drogas, e embora a dipirona possa causar
essa supressão, segundo Luchetti (2010) ela ocupa apenas o 3° lugar na escala de fármacos
associados à agranulocitose, atrás da ticlopidina (antiagregante plaquetário) e da clozapina
(antipsicótico). No estudo em questão, a associação de dipirona com mielotoxicidade esteve
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relacionada ao uso indiscriminado da medicação, bem como sua associação com outros
fármacos.
Em outro artigo, Hamerschlack (2005) nos traz um estudo piloto que foi realizado no
Brasil, na Argentina, na Colômbia e no México, feito a partir de um formulário de relato de
caso padronizado que reunia as mesmas variáveis acerca da utilização de dipirona e possíveis
complicações. No Brasil, foram identificados 74 casos de anemia aplásica e 16 casos de
agranulocitose durante o estudo, o que equivale a 2,7 casos/ milhão de pessoas/ ano de anemia
aplásica e 0,5 casos/ milhão de pessoas/ ano de agranulocitose. Além disso, foi notado que
em todos os casos os pacientes haviam usado pelo menos outro remédio além da dipirona
pouco tempo antes do início do quadro, tornando difícil a discriminação do real causador da
complicação.
Uma curiosa associação também pode ser observada, pois como mostra Panarotto
(2013), alguns relatos na literatura trazem a associação entre o uso de metamizol e pacientes
com hipertireoidismo em tratamento medicamentoso, que vieram a desenvolver a
agranulocitose, com quadro típico de de múltiplas infeceções, sobretudo as de orofaringe. Ou
seja, é sugerido que exista alguma relação de fármacos utlizados no tratamento do
hipertireoidismo associados ao metamizol, vindo a causar um quadro clínico sugestivo de
agranulocitose .
Alguns estudos realizados na Europa também foram de suma importânica para
compreensão do quadro, o que justifica a proibição de venda de dipirona neste continente.
Segundo estudo publicado por Hoffmann (2019), um estudo recente foi realizado analisando
1448 relatos espontâneos feitos à EudraVigilance (órgão europeu de controle de medicações)
acerca dos casos de discrasia sanguínea relacionada à dipirona entre os anos de 1985 e 2017
em 31 países. A partir dessas análises pode-se chegar a algumas conclusões importantes.
Nesse sentido, foi visto que o sexo não foi fator determinante, ocorrendo pouco mais nas
mulheres que nos homens. Além disso, também foi evidenciado que, geralmente, o quadro
de agranulocitose se instalava cerca de 13 dias após a ingesta do medicamento, e a idade e a
utilização de outros fármacos pareceram ter alguma relação, sobretudo na letalidade do
quadro, que foi mais observada em idosos que utilizavam medicamentos de uso crônico,
como o metotrexato (medicação com mielotoxicidade importante). Por fim, outro estudo
europeu publicado no European Journal of Clinical Pharmacology, realizado a partir da
coleta de relatos de agranulocitose relacionada à dipirona em diversos labarotatórios de
hematologia em diversos países da europa, trouxe dois fatos interessantes: de 273 casos de
agranulocitose, apenas 30 foram relacionados com o uso de dipirona pelo menos uma semana
antes (16,9%) e o número de casos foi um pouco maior do que nos estudos realizados no
Brasil, com um valor de 0,8 casos/milhão de pessoas por ano (Ibáñez, 2004).

4. Conclusão
Devido ao baixo custo e boa eficácia, a dipirona é amplamente utilizada no Brasil em serviços
públicos e privados. Sendo, por isso, necessário entender e compreender seus efeitos
adversos, dos mais comuns aos mais graves. Pode-se concluir através da análise dos estudos
que, embora existam riscos, eles não prevalecem sobre os benefícios, sobretudo quando se
trata da agranulocitose.
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A maioria dos trabalhos que descreve a associação do uso de dipirona com
agranulocitose é relato de caso ou estudo observacional retrospectivo incluindo poucos
pacientes. Essa escassez de estudos dificulta a avaliação da real prevalência desse efeito
adverso. No entanto, sabe-se que algumas populações estão mais susceptíveis a ocorrência
de mielotoxicidade, como pacientes idosos em uso de polifarmácia. É necessário, por fim, o
conhecimento dessa complicação por parte dos profissionais de saúde, pois, embora rara, é
potencialmente fatal.
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1. Introdução
Os lipomas são tumores benignos de origem mesenquimal, constituídos de adipócitos
maduros. São, com maior frequência, encontrados no tecido subcutâneo, mas podem se
desenvolver em quaisquer planos do corpo onde haja tecido adiposo. São os tumores de
partes moles mais comuns, sendo responsáveis por quase metade de todos os tumores
sólidos benignos. Quase sempre são indolores, de pequeno tamanho e predominantes no
sexo feminino. Um subtipo de lipoma, os lipomas gigantes, contudo, são uma entidade rara,
predominante em homens e comumente subcutâneos, a despeito da forma intramuscular
relativamente incomum que corresponde a menos de 1% de todos os lipomas, conforme
Balakrishnan (2012) e Mello DF et al. (2015). Diante do exposto, este artigo apresenta um
relato de caso sobre lipoma gigante intramuscular em membro superior.

2. Relato de Caso
Paciente, 77 anos, masculino, pardo, natural de Caetité-BA, compareceu ao serviço
ambulatorial de ortopedia do Hospital Prontolinda –PE, com queixa de aumento de volume
em membro superior direito (Figura 1), notado pela primeira vez há 10 anos, de
crescimento insidioso, porém mais rápido no último ano. Referia massa palpável
homogênea e indolor, sem limitação funcional do membro ou parestesias. Ao exame
clínico, paciente com sobrepeso (IMC – Índice de Massa Corporal- 27, 8), ex-tabagista há
mais de 30 anos, hipertenso bem controlado, apresentando tumoração de consistência
elástica, imóvel, em face posterior de membro superior direito e dimensão aproximada de
18,0 x10,0 cm. Pele local íntegra, sem sinais flogísticos. Exame neuromuscular sem
alterações, negando dor.
Durante a investigação ambulatorial realizada por ortopedista, foi solicitada punção
por agulha grossa (PAG) e Ressonância Nuclear Magnética (RNM) de braço direito
(Figura 2), a qual evidenciou formação tumoral de contornos regulares e limites bem
definidos, acometendo topografia do músculo tríceps braquial. A biópsia por PAG revelava
lipoma.
O paciente foi então encaminhado e submetido à cirurgia para remoção do tumor.
Após excisão, a peça foi enviada para análise anatomopatológica, que revelou lipoma
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gigante intramuscular, benigno, não profundamente aderido aos tecidos (Figuras 3 e 4).
Após a cirurgia, o paciente segue sem queixas e em acompanhamento ambulatorial.

Figura 1. Imagem de paciente com formação tumoral (lipoma gigante) em membro
superior direito.

Figura 2. Ressonância nuclear magnética de lipoma gigante em membro superior.

Figura 3. Lipoma gigante, medindo 19,0 x 11,0 x 6,0 cm, encapsulado, ovoide, liso,
com superfície de corte amarelada e consistência elástica.

583

Figura 4. Corte histológico em HE de lipoma gigante intramuscular, revelando
proliferação de adipócitos típicos, permeados por finas traves de tecido
fibroconjuntivo vascularizado, e cápsula fibrosa fina envolvendo, bem como
presença de tecido muscular estriado sem atipia.

3. Discussão
Os lipomas são tumores benignos de origem mesenquimal, pseudoencapsulados,
constituídos de adipócitos maduros. São, com maior frequência, encontrados no tecido
subcutâneo, apesar de ser possível seu desenvolvimento em qualquer plano do corpo, no
qual haja tecido adiposo. São os tumores de partes moles mais comuns, representando
quase metade de todos os tumores sólidos benignos do corpo. Na maioria dos casos são
pequenos, indolores, e predominam no sexo feminino.
Um subtipo de lipoma, os lipomas gigantes, contudo, são uma entidade rara,
predominante em homens e comumente subcutâneo, a despeito da forma intramuscular
reativamente incomum, que representa menos de 1% de todos os lipomas, conforme
Balakrishnan (2012) e Mello DF et al. (2015).
Também chamados de fibrolipomas gigantes devido aos septos fibrosos presentes,
os lipomas gigantes, apresentam no mínimo 10 cm de diâmetro em uma de suas dimensões
e pesam pelo menos 1Kg, conforme Sanchez apud Mello D.F et al. (2015). Seu crescimento
é insidioso, com evolução de 10-15 anos em média, sendo a sua clínica bastante limitada,
havendo poucos sintomas, os quais se relacionam a seu tamanho, localização e compressão
de estruturas adjacentes, além da repercussão estética. Podem ser citados sintomas como:
limitação funcional dos membros, linfedema, parestesias, dor, insuficiência venosa e
ulcerações cutâneas, sendo esta um dos principais achados, segundo Mello DF et al. (2015),
Daher JC (2013), Balakrishnan, (2012).
Os lipomas gigantes frequentemente se desenvolvem em coxa, ombro e
tronco, contudo a distribuição topográfica exata varia entre os diferentes estudos,
Balakrishnan, (2012). Eles podem ser superficiais (subcutâneos) ou profundos (subfasciais,
intramusculares). A forma intramuscular, a despeito da forma subcutânea, é infrequente e
apresenta poucas referências na literatura, representando pouco mais de 1,8% de todos os
tumores primários de tecido adiposo e menos de 1% de todos os lipomas. A maioria ocorre
entre as idades de 40 e 70 anos.
Normalmente, os lipomas gigantes intramusculares se apresentam como lesões
móveis de consistência fibroelástica, uni ou multinodular, e com margens bem definidas ao
exame de imagem,
podem ser infiltrativos ou não, possuindo rara transformação
maligna, a qual deve ser suspeitada na presença de evolução rápida.
Ocasionalmente lipomas intramusculares coexistem com outros tumores
lipomatosos e não-lipomatosos. A patogênese dos lipomas gigantes intramusculares não é
clara, e se sugere patogênese diretamente relacionada a neoplasma de células mesenquimais
multipotentes, mas também se aventa possível papel de traumatismos, doenças endócrinas,
doenças dismetabólicas e fatores genéticos, segundo McTighe et al. (2014). Autores como
Ramos Pascuat apud McTighe et al. 2014, relaciona o desenvolvimento de lipomas
intramusculares a índices de massa corporal (IMC) elevados, sendo observado que em dois
terços dos casos estudados os pacientes apresentavam sobrepeso ou obesidade.
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O tratamento de eleição para os lipomas gigantes são excisão cirúrgica, não havendo
recorrência, apesar de a lipoaspiração ser uma alternativa quando a malignidade for
totalmente descartada, segundo, Balakrishnan, (2012).
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1.Introdução
Devido às atribulações do dia a dia, somado a exaustiva jornada de tralhado, bem como
frustações no âmbito social, problemas financeiros, dentre outros, percebe-se o
desenvolvimento gradativo de transtornos como ansiedade e insônia, que decorrem desta
vivência cotidiana e leva ao uso irracional dos benzodiazepínicos (BZDs) (FIRMINO et al.,
2011).
O uso irracional de BZD é uma realidade no mundo e vem sendo considerado em
muitos países como um problema de saúde pública. Esses fármacos são psicotrópicos que
agem diretamente no sistema nervoso central, alterando aspectos cognitivos e psicomotores
no organismo. São atribuídas a essa medicação: ansiolíticos, sedativo- hipnóticos. Seus
principais efeitos terapêuticos são a sedação, hipnose e relaxamento muscular, trazendo
bem estar (TELLES FILHO et al., 2011).
Os BZD estão no grupo das drogas mais prescritas no mundo para o tratamento de
ansiedade, insônia e crises convulsivas. O uso é recomendado por menos de 04 meses, após
esse período, há uma perda na sua eficácia tornando o sujeito dependente e tolerante,
necessitando de doses cada vez maiores (NORDON; HÜBNER, 2009).
A atenção básica é considerada como o primeiro contato entre o paciente e o serviço
básico de saúde. É através desse primeiro local que o paciente entrará em contato com o
profissional de saúde, a patir desse momento serão realizadas condutas segundo suas
demandas. As estrategia de saúde da família pelo vínculo entre familia e comunidade se
torna ideal para o enfrentamento de agravos como diversas formas de sofrimento psíquico
(BRASIL, 2003 apud XAVIER, 2010).
Este trabalho teve como motivação a constatação sobre o uso dos
Benzodiazepínicos utilizados pela sociedade nos dias atuais, sobretudo devido às profundas
transformações ocorridas no âmbito econômico e cultural que foram acompanhadas por
pressões de uma sociedade moderna, tecnológica e principalmente cada vez mais
competitiva (MARCHI et al, 2013).
Portando este estudo tem por objetivo realizar uma revisão de literatura sobre uso
indiscriminado de benzodiazepínicos. Estudo este, facilmente justificável, pela necessidade
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da população fazer o uso racional de BZD.
2. Metodologia
Trata-se de uma revisão de literatura narrativa com o objetivo de descrever, analisar e
discutir o uso insdiscrimidado de BZD na atenção primaria à saúde. Foram pesquisadas e
estudadas fontes bibliográficas sobre o tema.

3.Resultados e Discussão
Sobre o início do uso de alguns BDZ se dá devido algum problema pontual como a perca
de emprego, a competitividade no trabalho, baixa autoestima, discursões nos
relacionamentos, perda de um ente querido e que leva a uso crônico. Que muitas vezes essa
medicação é indicada por populares (vizinhos, amigos e familiares) ou sobre a orientação
médica. Foi possível perceber que os estudos apontam que muitos das pessoas que não estar
sendo alertados sobre o tempo total de tratamento no início do mesmo que a partir de 3
semanas de uso pode ser tornar dependente.
Existem muitos profissionais com carência em relação à saúde mental, havendo
paciente que usar benzodiazepínicos por tem indeterminado. O baixo custo e a renovação
de receitas sem a realização de um atendimento com uma escuta qualificada que facilita
para uso crônico. Na China foi realizado um estudo nas residências, com 3.000 famílias,
desses encontraram 107 dependentes BZDs, onde 91,6% adquiriam medicação através de
prescrição médica (YANMEI, 1996). Isso mostra que se os profissionais de saúde
estiverem capacitados e orientados irão realizar uma prescrição consciente e orientada aos
pacientes.
Diante do que foi exposto uso indiscriminado desse medicamento pode acarretar a
muitas causas e consequências aos usuários, pois a ideia é acabar o sofrimento, uma vez
que o bem-estar pleno encontra se ao alcance de todos, na forma resolução do problema
através de uma medicação que diminui o problema e aumenta a produtividade (TAVARES;
HASHIMOTO, 2010, p.92).
Na cidade de Sorocaba, no Estado de São Paulo foi realizado um estudo por Nordon
(2009), foi feito entrevistas em 350 mulheres, onde 46 (13%) eram usuárias de BDZs, e
dentre estas, 41 (89%) tomavam de forma prolongada esses fármacos. As mulheres sofrem
mais devido a dupla jornada de trabalho, que são elas no emprego e cuidado de casa.

4.Conclusão
Portanto o uso indiscriminado dos BZDs acarretar mudanças comportamentais, causar
dependência psícologica e/ou física, resultando, muitas ocasiões, em complicações pessoais
e sociais severas.
É de suma importância que os profissionais de saúde sempre informe aos pacientes
sobre a relação a cerca dos eventos adversos, que inclusive o uso crônico de BZD pode
causar depedência causadas pela medicação.
Entretanto pode se observar a obrigação de uma melhor formação e atualização de
todos profissionais em geral em relação à saúde metal e assim como informação a toda
população para prevenção e melhorar a qualidade de vida.
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1. Introdução
Desde a descrição feitas por Landouzy em 1883 e Adolf Weil em 1886, apud Arean a
leptospirose tem sido cada vez mais diagnosticada em todo o mundo, seja de forma
esporádica, endêmica ou em surtos epidêmicos. O agente etiológico é o Leptospira
Interrogans, um microorganismo espiralado, que apresenta grande motilidade, que é
veiculado via urina de animais contaminados.
Por ser largamente disseminada e com alto índice de infectividade entre animais
domésticos e silvestres, a doença assume considerável importância como problema
econômico e de saúde pública. A gravidade da patogenia no caso e o contágio ao homem,
potencializado pela proximidade estabelecida no mundo contemporâneo entre ambos, coloca
a leptospirose canina como uma preocupação sanitária relevante.
O presente estudo se propõe a analisar, estatisticamente, a disposição espacial de
alguns dados referentes à Leptospirose em diversas cidades de Pernambuco, tendo em vista
o alto valor humano e governamental de tal investigação. O parâmetro examinado foi a
relação entre um fator social importante, o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica), e o número relativo de casos. Decidiu-se estudar essa correlação para entender se o
fato de a população ser menos instruída afetaria negativamente, aumentando o montante de
infectados, desse modo, refletindo a eficiência da educação na promoção da saúde.

2. Metodologia
Foi realizado um estudo de análise de correlação, de caráter inferencial e transversal do
número de Internações por Leptospirose no Sistema Único de Saúde no Estado de
Pernambuco, no período de janeiro a dezembro de 2017. Os dados clínicos e de antecedentes
epidemiológicos foram obtidos com base nos Bancos de Dados do Ministério da Saúde:
Sistema de Informações Hospitalares (SIH). Ademais, o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) consta no banco de dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Tendo-se coletados os dados acerca o número de
habitantes e número de casos de internações de leptospirose por municípios, dividiu-se o
número de internações no SUS pelo número de habitantes a fim de gerar uma variável que
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considerasse a incidência de internações na região adotada gerando o Índice Relativo à
Incidência (IRI), posteriormente, a variável foi multiplicada por 10.000, a fim de gerar uma
escala de algarismos significativos.
A partir disso, estudo pautou-se pelo método dos mínimos quadrados, onde é possível
ter como verdade que, os pontos que fazem parte de um plano cartesiano são construídos a
partir de um par ordenado para compor o diagrama de dispersão, (com i=1, ..., n, seja n o
número total de elementos). Neste trabalho, uma variável independente X é dada pelo IRI
(examinado acima) e f(x) o indicador IDEB.
Gerado esse indicatório a avaliação da correlação entre as variáveis usou o utilizouse o Coeficiente de Correlação e determinação de Pearson, onde duas variáveis foram
supracitadas foram usadas, tanto o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica),
haja vista que esse índice criado em 2007, é calculado a partir dos dados sobre aprovação
escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) para as unidades da federação e para o
país, e a Prova Brasil (INEP, 2015). Dessa forma, refletindo numericamente o avanço da
educação básica nos respectivos municípios, na medida em que se considera que tanto maior
o desenvolvimento da educação básica, menor a propensão à exposição à fatores de risco.
Consta-se que, coeficientes de determinação positivos indicam que as duas variáveis
se movem juntas e, quando negativados, as duas variáveis movem-se em direções opostas,
refletindo ou não o padrão de correlação, (2007 apud Arenales e Darezzo, 2010).

3. Resultados e Discussão
Nesse estudo, relativizou dados de 27 municípios de internações pagas pelo SUS de casos
confirmados de leptospirose, sendo este um dos parâmetros de análise de correlação da
leptospirose. Com base neste primeiro parâmetro, o estudo correlacionou o IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica), conforme descrito, com os dados das respectivas
cidades, ambos no ano de 2017.
Gráfico 1. Correlação do índice de casos de internações por leptospirose com o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica durante o ano de 2017
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Referente a este gráfico, a função escolhida para a representação é uma linear do 1o
grau cujo coeficiente de determinação, listado no gráfico, para esta situação mostrou-se ainda
mais baixo em relação ao da primeira análise. Seguindo também a classificação dos valores
do coeficiente de determinação de Pearson na qual R2 situados entre 0,0 e 0.1 apresentam
correlação nula, deduzimos para essa correlação o mesmo.
A intenção era analisar se a incidência de leptospirose poderia estar relacionada à
precariedade da educação básica, visto que, tanto Silva et al. (2012) alega a deficiência de
práticas preventivas no âmbito escolar, considerando a educação em saúde uma eficiente
medida de intervenção para o controlo de zoonoses, como Lima et al. (2010) discorre sobre
a falta de informações e o baixo nível de conhecimento acerca de zoonoses, apontando
também essa conscientização como forte ferramenta. Dessa forma esperava-se averiguar
alguma interdependência, entretanto, conforme pudemos ver pelo gráfico, essa correlação é
inexistente.
Quanto à análise, a correlação inexistente não deve ser interpretada como inutilidade
de ações educativas voltadas para conscientização e prevenção, e sim como necessidade de
medidas complementares que devem ser reivindicadas a partir de tais medidas educativas. O
conhecimento acerca da leptospirose e de outras zoonoses é o que capacitará a população a
reconhecer no seu espaço geográfico deficiências e a partir disso cobrar medidas mais
efetivas por parte do poder público municipal do Estado de Pernambuco, como melhorar a
drenagem do excesso de chuvas, haja vista que o aumento das águas pluviais facilita o contato
do ser humano com a urina do rato potencialmente contaminada. Tais medidas tendem a
garantir que a população diminua o risco de contato com o agente etiológico da leptospirose.

4. Considerações Finais
É preciso levar em conta que a Leptospirose é um problema de saúde pública intrinsicamente
concatenado à falta de políticas públicas de prevenção. Ao que se sabe, a literatura
referenciada ao assunto sempre atrelou a problemática às enchentes. Entender se a educação
em saúde está atrelada à incidência, permite que surjam novas ferramentas no combate à esta
enfermidade.
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Sendo assim, estudos como esse permitem que se analisem as maneiras de combate e
transmissão da doença em um amplo aspecto, estendendo-se desde cuidados prioritariamente
já direcionados, até atenções de logística maior, como a possibilidade de atenuar os casos
com o processo de educação básica implementada com qualidade.
Todavia, ainda é preciso levar em conta que fatores como o espaço amostral reduzido
pode refletir na não-correlação estabelecida neste trabalho. De outra forma, cabem estudos
mais abrangentes, a fim de atenuar os espectros da Leptospirose, uma vez que na doença há
considerável mortalidade.
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1. Introdução
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Uso Racional de Medicamentos (URM)
compreende situações nas quais os “pacientes recebem medicamentos apropriados à sua
condição clínica, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período de
tempo adequado e ao menor custo possível para si e para a comunidade”. Nesse contexto, o
uso racional de antidiabéticos apresenta-se como um importante tema para a prática médica,
principalmente no contexto da Atenção Primária, e também em especialidades clínicas como
endocrinologia e cardiologia. Tal importância se dá em parte devido à grande incidência de
diabetes na sociedade contemporânea, marcada pelo sedentarismo e por hábitos dietéticos de
risco.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o Diabetes Mellitus é, por
definição, uma doença caracterizada pela elevação do nível de glicose no sangue
(hiperglicemia), que pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio
hipoglicemiante, a insulina, que é produzido nas células beta do pâncreas. Como foco da
discussão apresentada, o Diabetes Mellitus do tipo 2 (DM2) é a forma mais relacionada à
resistência insulínica, por conta da manutenção de um estado hiperglicêmico no organismo,
em decorrência de hábitos de vida, tais como dieta inadequada e sobrepeso. Nesse quadro,
há produção excessiva de insulina para tentar contrabalancear a hiperglicemia e,
posteriormente, caso não haja diagnóstico e tratamento adequados, surgem alterações mais
graves, como as neuropatia e retinopatia diabéticas.
Os objetivos terapêuticos para indivíduos com DM2 visam o controle das alterações
metabólicas, a prevenção de complicações e, principalmente, a promoção de qualidade de
vida. Para tal, a associação entre medidas farmacológicas e não farmacológicas relaciona-se
à maior efetividade terapêutica. Dessa forma, o acesso e a adesão aos medicamentos
comumente utilizados na prática clínica para o tratamento desse distúrbio metabólico
configuram importantes fatores para que tais objetivos sejam atingidos. (SBD, 2017).
Esse trabalho visa revisar e reforçar os principais pontos do uso racional de
medicamentos antidiabéticos, pontuando aspectos relacionados ao conjunto de ações
necessárias para se atingir o uso racional desses fármacos na prática médica, tais como a
habilidade de comunicação clínica e a acertada decisão terapêutica.

2. Metodologia
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Foi realizado um estudo do tipo secundário, a partir da revisão observacional, descritiva e
qualitativa da literatura de artigos científicos publicados em formato de revisões sistemáticas
e simples, estudos observacionais, estudos experimentais e editoriais indexados nas bases de
dados Google Acadêmico, Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Lilacs (Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e PubMed. Em todas as bases de dados
foi aplicada a estratégia de busca com a sintaxe (em português, inglês e espanhol):
hipoglicemiantes, uso de medicamentos, tomada de decisões.
Os trabalhos incluídos respeitam os seguintes critérios: artigos publicados nos
idiomas inglês, português e espanhol, estudos publicados no período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2017, textos com acesso integral online, bem como a abordagem do tema
pesquisado. Estudos fora do período delimitado, com erros sistemáticos, ambiguidade ou
apresentação insuficiente de dados foram excluídos. Além disso, foram consultadas as
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017), e a PNAUM – Pesquisa Nacional
sobre o Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil.
Ademais, foi feita a consulta de livros acadêmicos para complementação da pesquisa.
Tratando-se de uma revisão de literatura, utilizaram-se apenas informações contidas
em bases de dados eletrônicos, não havendo participação de seres humanos (direta ou
indiretamente), conforme definição da resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS)
466/12. Adiante, a partir do material encontrado, foi realizada uma análise e elaboradas
conclusões mediante a interpretação crítica das informações obtidas.

3. Resultados e discussão
A Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de
Medicamentos no Brasil (PNAUM) objetivou verificar o andamento e os avanços da Política
Nacional de Medicamentos (PNM) em fase de implementação no Brasil, por meio da
avaliação da expansão do acesso e do uso de medicações em diversos grupos populacionais
(BRASIL, 2016). À análise das variáveis documentadas pela PNAUM, Meiners e
colaboradores (2017) puderam estabelecer conexões entre fatores como tempo de
diagnóstico, faixa etária populacional, complexidade da farmacoterapia e a proporção de
comorbidades e o diagnóstico tardio do DM.
Em consonância às correlações temporais e causais supracitadas, Beagley et al.
(2014) reconhecem que o DM2 pode permanecer não detectado por vários anos e levar a
complicações antes mesmo do estabelecimento do diagnóstico. Ainda conforme os autores,
tais circunstâncias decorrem de uma multifatorialidade, que abrange desde aspectos como o
desempenho insatisfatório dos sistemas de saúde e a pouca conscientização sobre diabetes
entre a população geral e entre os profissionais de saúde até fatores como a insidiosa
progressão desse distúrbio metabólico.
Nessa perspectiva, o Estado, o mercado farmacêutico, os profissionais de saúde e o
usuário do serviço são os agentes envolvidos no contexto do URM. Quanto aos papéis
desempenhados por tais agentes na promoção do URM no tratamento da diabetes na Atenção
em Saúde, Meiners et al. (2017) destacam a boa estruturação relacionada ao viés
organizacional:
Verificou-se a efetividade do financiamento da assistência farmacêutica para
garantir o acesso de pessoas com DM ao tratamento farmacológico, demonstrando

594

que políticas e legislações de saúde bem estruturadas podem apoiar a viabilização
do direito constitucional à saúde.

Como já explicitado, os autores destacam a contundente organização do serviço como
uma forma de disponibilizar, de modo satisfatório, ao usuário diabético o acesso ao
medicamento em quantidade suficiente e em tempo oportuno. Contudo, as fontes brasileiras
consultadas não analisaram o impacto negativo da indisponibilidade de vários antidiabéticos
orais recentes na atenção básica, fortemente relacionados a melhores desfechos
cardiovasculares renais, na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.
Em uma condição crônica como a DM2, a terapêutica deve se iniciar no momento do
diagnóstico, atentando-se para o diagnóstico correto do distúrbio. Ainda nesse momento, o
médico, como agente promotor de saúde, deve proceder com a escolha do agente
antidiabético baseando-se em evidências científicas e considerando aspectos intrínsecos ao
recorte populacional no qual o paciente está inserido, tais como faixa etária, comorbidades
associadas, condições socioeconômicas e tempo do diagnóstico. Afinal, tal como pontuado
por Gimenes et al. (2009), compreender a situação do tratamento medicamentoso do paciente
diabético exige conhecer os fatores de risco e seus determinantes. Na prática clínica, a seleção
racional de antidiabéticos deve atentar também para a necessidade do ajuste de dosagem dos
medicamentos prescritos, para possíveis interações medicamentosas, alergias e à
polifarmácia, especialmente, na população idosa. (AIZENSTEIN, 2016).
Estabelecer um vínculo de confiança com os usuários possibilita à equipe de
referência no Serviço de Saúde identificar precocemente falhas terapêuticas e aperfeiçoar a
terapêutica instituída, com o objetivo de monitorizar e retardar a progressão das repercussões
micro e macrovasculares que acompanham a história natural do DM2. Como ferramenta para
promover o URM nas doenças crônicas não transmissíveis, em particular no diabetes, a
habilidade de comunicação clínica ganha cada vez mais visibilidade. Destaca-se, então, a
importância da personalização da consulta e consequente maior capacidade de ajudar o
paciente a tomar uma decisão compartilhada, além de motivá-lo a cumprir as abordagens
medicamentosas e não medicamentosas propostas. (SANTOS, 2012; SERRANO et al., 2017;
TAMHANE et al., 2015).
A qualificação das informações obtidas pelo profissional médico deve ser pautada em
evidências científicas e, por se tratar de uma condição crônica, o paciente com DM2 carece
de um acompanhamento longitudinal (BRASIL, 2012). Desse modo, alguns fundamentos do
uso racional de antidiabéticos, como a promoção da adesão ao tratamento e a constante
avaliação e monitorização do usuário quanto à resposta terapêutica, requerem um olhar mais
enfático de toda a equipe de saúde.

4. Considerações finais
Para atingir o uso racional de medicamentos em DM2, além do diagnóstico correto, faz-se
necessário um conjunto de ações protagonizadas pelos agentes envolvidos, tais como
profissionais de saúde, usuários do serviço e gestores. Ações como comunicar mais
detalhadamente os objetivos terapêuticos para o paciente, seguir as orientações terapêuticas
e trabalhar para que as medicações relacionadas ao melhor prognóstico cardiovascular
possam ser utilizadas na Atenção Básica muito acrescentariam à temática debatida.
Diante do exposto, promover e estimular a adesão às medidas não farmacológicas e
ao tratamento medicamentoso correto em condições crônicas, como no diabetes mellitus tipo
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2, constitui um dos pilares mais significativos do URM. Nesse contexto, portanto, a
habilidade de comunicação clínica do agente promotor de saúde se torna uma ferramenta
fundamental.
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1.INTRODUÇÃO
No geral, as pesquisas em saúde mental têm abordado as situações relacionadas ao
sujeito adulto e, na maioria das vezes, quando a patologia já está instaurada
(CAVALCANTE; JORGE; SANTOS, 2012). Os estudos sobre a saúde mental infantil
ainda se revelam insuficientes, quando na verdade deveria existir uma atenção
específica à infância, visto que, esta fase da vida está associada à construção da
subjetividade e à constituição da saúde mental, aspectos que irão repercutir durante a
vida adulta (BOWLBY, 2002).
Historicamente, podemos afirmar que no Brasil o interesse (pelas instâncias
governamentais) na constituição de uma política de saúde mental voltada para crianças e
adolescentes é algo recente, iniciou em 2005. A partir daí, este tema passou a ser uma
questão de saúde pública necessitando do desenvolvimento de ações estratégicas dentro
do Sistema Único de Saúde – SUS (COUTO; DUARTE; DELGADO, 2008).
O sofrimento psíquico em crianças e adolescentes pode acontecer através de uma
extensa e variada gama de problemas que incluem desde “transtornos globais do
desenvolvimento (como o autismo) até outros ligados a fenômenos de externalização
(como transtornos de conduta, hiperatividade), internalização (depressão, transtornos de
ansiedade), uso abusivo de substâncias, etc.” (COUTO; DUARTE; DELGADO, 2008,
p. 391).
Para Marín (2009), o sofrimento é percebido como a falta de bem-estar. No que
se refere ao sofrimento psíquico infantil, este pode ser gerado por diversos fatores:
desestruturação familiar, desordem nos relacionamentos interpessoais, vivência de
eventos traumáticos que promovem conflitos existenciais, entre outras. Estas situações
podem estar atreladas ou não a transtornos mentais, podendo afetar o desenvolvimento
psíquico do sujeito, assim como seu sentimento de pertença, autoestima e identidade
(WINNICOTT, 1997).
Sendo a Atenção Básica à Saúde (AB) a “porta de entrada” primordial de acesso
aos serviços do SUS é necessário que os profissionais que atuam nela estejam
capacitados para lidar com as demandas relacionadas a saúde mental infantil. Um dos
principais dispositivos da AB são as Unidades de Saúde da Família (USF), as quais, por
meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), criada como Programa em 1994, permite
uma resposta/atuação da saúde pública mais próxima à questão da saúde mental em sua
dimensão territorial, tendo em vista a centralidade da família e a abordagem comunitária
(MARGARIDO; PRÓSPERO; GRILO, 2013).
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Dessa forma, o objetivo deste trabalho é compreender, com base na literatura
científica, como os profissionais da Atenção Básica à Saúde (ABS) lidam com as
situações de sofrimento psíquico na infância presentes no contexto da Estratégia Saúde
da Família.

2.METODOLOGIA
Trata-se de uma Revisão Sistemática da Literatura, método que possibilita a busca, a
avaliação crítica e a síntese de evidências disponíveis sobre o tema em estudo. Para
tanto, foram seguidas as etapas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa;
estabelecimento dos critérios de inclusão/exclusão dos estudos; definição das
informações a serem coletadas dos estudos selecionados; categorização e avaliação dos
estudos incluídos; interpretação dos resultados e síntese do conhecimento (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008). As buscas foram realizadas nas bases de dados LILACS
(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific
Electronic Library on Line) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) meio da utilização dos
seguintes descritores: Sofrimento psíquico, saúde mental, saúde da criança, atenção
básica.
Os critérios de inclusão dos estudos foram artigos científicos com texto
disponibilizados na íntegra nas bases de dados referidas, divulgados em português, com
temática abrangendo o sofrimento psíquico infantil na atenção básica. As informações
extraídas desses estudos foram analisadas e discutidas segundo os objetivos da revisão
integrativa.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após uma análise minuciosa, 7 artigos se adequavam aos critérios de inclusão,
compondo assim a amostra desta revisão integrativa.
Em relação ao ano de publicação foi observado uma equiparação dos artigos
mais antigos com os mais recentes, observou-se que não houve um aumento na
quantidade de artigos com o passar dos anos. A maioria dos autores são da área da
psicologia e as regiões do país que mais concentram quantidade de autores são as
regiões Sul e Sudeste.
Diversos estudos tem demonstrado o quanto os profissionais das USF estão
despreparados para lidar com esta temática que se apresenta nos territórios
(FERRIOLLI; MARTURANO; PUNTEL, 2007; COUTO; DUARTE; DELGADO,
2008; CAVALCANTE; JORGE; SANTOS, 2012). Muitos profissionais ao se
depararem com casos de sofrimento psíquico na infância encaminham logo para os
serviços especializados da rede ou ignoram o problema por se sentirem inseguros na
condução da situação (CAVALCANTE; JORGE; SANTOS, 2012).
Muitos profissionais da AB tendem a focar sua atenção nos aspectos físicos,
biológicos e palpáveis da criança. Ao se deparar com demandas envolvendo o
sofrimento psíquico infantil recorrem, com mais facilidade, a tratamentos
medicamentosos, para “minimizar” os sintomas. Há também a ideia de que a mãe é a
principal responsável pela saúde mental da criança, ela é tida como desencadeadora do
problema e também como responsável pela “cura” da mesma (GOMES; CINTRA;
RICAS; VECCHIA, 2015).
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, é evidente a necessidade do desenvolvimento de estratégias de
intervenção frente ao despreparo dos profissionais das eSF (equipe de Saúde da
Família) no que diz respeito ao entendimento e atendimento as demandas de sofrimento
psíquico infantil presentes nas comunidades. Uma boa estratégia seria o
desenvolvimento de matriciamento para dar suporte técnico-pedagógico as eSF. É
também necessário o desenvolvimento de mais estudos e pesquisas sobre este tema,
visto que a quantidade de artigos encontrados se mostra ainda resumidos comparado
com a magnitude e extensão do assunto.
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1. Introdução
A Zika é uma doença classificada como arbovirose pelo fato de ser uma infecção viral
transmitida para hospedeiros definitivos por meio de vetores artrópodes hematófagos.
Apesar de ganhar destaque apenas na última década, tal vírus é conhecido desde o ano de
1947, quando foi isolado a partir do sangue de um macaco Rhesus monitorado na floresta
de Zika em Uganda para acompanhar a circulação do vírus da febre amarela. Devido a isso
tal agente etiológico ficou conhecido como Zika vírus (ZIKV).
Dentre as arboviroses existentes como a dengue, febre amarela, chikungunya, a
infecção pelo Zika vírus surgiu como uma ameaça pandêmica nos últimos tempos, sendo
transmitida por vetores, como o mosquito do gênero Aedes, especialmente as espécies A.
aegyptie e A. albopictus. Mas é válido destacar, que além dessa transmissão vetorial, o
ZIKV pode ser transmitido por contato sexual, transfusão sanguínea ou ainda por
transmissão vertical.
Apesar da comunidade cientifica não entrar em consenso sobre o primeiro caso de
infecção pelo vírus Zika em humanos, relata-se que eles ocorreram entre as décadas de 50 e
60 do século XX, no leste do continente africano. Depois disso poucos foram os casos
registrados até 2007, quando houve um grande surto na Micronésia com vários afetados. A
recente disseminação desse vírus nos continentes africano, asiático, europeu e americano
implicou no aparecimento de desordens neurológicas ocasionadas pela infecção, como a
Síndrome de Guillain-Barré e a Síndrome Congênita do Zika (SCZV).
Por volta do ano de 2016, a epidemia chegou a um elevado patamar, com cerca de
110 mil casos confirmados dos 200 mil registrados. Segundo Petrônio (2018), a associação
do aumento de números de casos de microcefalia com surtos de infecção pelo vírus Zika,
ocorridos no Brasil a partir do final de 2014, principalmente na região Nordeste, passou a
ser objeto de investigações das autoridades epidemiológicas do país.
A discussão dessa temática é de extrema relevância, pois, conforme o 10° Boletim
Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do ano de 2019 haverá uma redução
de 16,5% dos casos em comparação ao ano de 2018, mas, em contrapartida, segundo esse
mesmo boletim, o estado de Pernambuco tem previsão de aumento de 920% passando dos 5
casos registrados em 2018 para 51 em 2019. Isso desperta uma grande preocupação entre
epidemiologistas e outros profissionais da saúde, necessitando uma intensificação de
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estudos nessa área.
Portanto, esse trabalho tem como objetivo avaliar o impacto do Zika vírus na saúde
da população brasileira, sob aspecto biopsicossocial, bem como as possíveis complicações
neurológicas, analisando os planos assistenciais do governo para os pacientes acometidos
com a SCZV e Guillain-Barré.

2. Metodologia
Essa revisão descritiva de literatura foi realizada por meio da coleta de dados de 7 artigos
científicos extraídos da plataforma google acadêmico, utilizando os descritores <<zika>>,
<<relação do vírus da zika e a síndrome de Guillain-Barré>> e <<zika e microcefalia>>,<<
situação das crianças com microcefalia >>, com a finalidade de identificar as possíveis
relações entre o vírus, as complicações neurológicas e os impactos sociais.

3. Resultados e Discussão
Na última década, o aumento alarmante de arboviroses têm chamado a atenção da
comunidade científica. Atualmente, no Brasil, dentre as arboviroses que possuem maior
incidência, estão o Dengue, o Chikungunya e a Zika. Contudo, a epidemia da Zika é uma
das mais recentes e menos estudadas. Existem duas tipagens distintas geograficamente do
Zika Vírus (ZIKV), a africana e a asiática. Cada tipagem com grande variabilidade de
subtipos diferentes. Segundo Oliveira e Vasconcelos (2016), a Zika possivelmente foi
introduzida no Brasil durante a Copa das Confederações de 2013, a partir da delegação
taitiana, pois estudos filogenéticos realizados recentemente no Brasil indicam a provável
circulação predominantemente da cepa asiática, que também circula no Taiti. As baixas
condições sanitárias do país, o desmatamento e grande urbanização favoreceram a
disseminação da doença.
Como cita Chaves Filho (2016), a apresentação clássica da Zika é a presença de
febre, exantema maculopapular, artralgia, artrite, mialgia, cefaleia, conjuntivite, prurido e
edema. Apesar disso, a apresentação clínica da Zika ainda é muito inespecífica, e, por essa
razão, pode ser confundida com outras doenças, principalmente Dengue e Chikungunya.
Esse conhecimento sobre os achados clínicos, associado ao fato de alguns dos pacientes
apresentarem sintomas brandos e não procurarem atendimento médico, somado à falta de
diagnósticos específicos nos hospitais, contribui para uma baixa notificação dos casos e
desconhecimento da real incidência da febre pelo ZIKV. A febre da Zika é uma doença
bastante preocupante, mesmo sendo uma doença febril leve. Isso porque o aumento dos
casos da Zika no Brasil foi acompanhada por manifestações neurológicas, oftalmológicas e
auditivas, tais como a Síndrome Congênita da Zika Vírus (SCZV), Sindrome de GuillainBarré (SGB) e etc.
De acordo com Lesser e Kitron (2016), no final de 2014, um aumento de casos de
microcefalia em recém-nascidos foi observado no Nordeste e suspeitou-se que as mães
haviam sido anteriormente infectadas com o ZIKV, principalmente em Pernambuco. De
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) um nascido vivo possui microcefalia,
quando o perímetro cefálico é menor que dois ou mais desvios-padrão do que a referência
para o sexo, a idade ou tempo de gestação. Atualmente, o Ministério da saúde considera
microcefalia em crianças com perímetro cefálico igual ou inferior a 32 cm.
Com base em matéria publicada por D’Elia (2019), análises apontam que houve
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uma maior incidência de microcefalia em recém-nascidos no Nordeste, pois suas condições
climáticas e sanitárias são favoráveis para proliferação vetorial. Também, Pesquisas atuais
feitas pela UFRJ e do Instituto D'or de Pesquisa e Ensino (IDOR) em parceria com a
Fiocruz e a UFRPE concluíram que as pessoas que consumiram água com Saxitoxina e
foram infectadas pela Zika pode ter sofrido maiores complicações neurológicas da doença.
O estudo explica que uma cianobactéria presente na água de regiões do Nordeste produz
essa toxina, o que pode explicar a maior concentração de casos de Microcefalia relacionada
a Zika nessa região.
Além disso, segundo Teixeira (2018), após o aumento anormal do número de casos
de recém-nascidos com microcefalia, com novas pesquisas, foi possível observar que o
ZIKV também estaria associado a vários outros defeitos congênitos, além da microcefalia,
surgindo o conceito de Síndrome Congênita do Zika Vírus. Para que haja o
desenvolvimento dessa síndrome é necessário que ocorram antecedentes como transmissão
transplacentária de mãe infectada ou por via sexual. Ademais, quanto as consequências
dessa síndrome resultam em um conjunto de sinais e sintomas, além da microcefalia, como
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, anormalidades auditivas (bebês que não
respondem a sons) e visuais (Estrabismo, ptose palpebral etc), desproporção craniofacial,
suturas cranianas sobrepostas, osso occipital proeminente, excesso de pele nucal, epilepsia,
irritabilidade, discinesia, hipertonia, hipotonia, hemiplegia, hemiparesia, espasticidade,
hiperreflexia.
Conforme Chaves Filho (2016), a detecção de pacientes com síndromes
neurológicas após histórico recente de ZIKV foi relatada no Brasil em julho de 2015,
principalmente no estado da Bahia: mais da metade desses pacientes foram diagnosticados
com Síndrome de Guillain-Barré (SGB), e, em janeiro de 2016. A SGB é uma síndrome
neurológica, de origem autoimune, caracterizada por uma polirradiculoneuropatia
desmielinizante inflamatória aguda e ascendente, causando déficit no desenvolvimento
sensório-motor inferior bilateral e simétrico. Necessita de diagnóstico ambulatorial urgente
e acompanhamento contínuo em uma unidade de terapia intensiva devido à evolução rápida
para possível uso de respiração mecânica. Apesar de desconhecido, acredita-se que há uma
relação imunológica entre a Zika e a SBG.
Com relação a terapêutica que deve ser utilizada, não se tem antiviral especifico
para a Zika e, após o tratamento de infecções mais graves, trata-se os sintomas por meio de
repouso, paracetamol e uso de anti-histamínicos para o controle do prurido. A transmissão é
prevenida evitando que o paciente seja picado pelo Aedes aegypti na fase de viremia.
Assim é necessário, também, que haja uma colaboração da população para que o mosquito
vetor não se propague através de medidas profiláticas.
É válido destacar que com relação a assistência, Valente (2019) afirma que o
governo federal tem tomado medidas para auxiliar a vida dessas crianças portadoras de
microcefalia e das famílias as quais elas pertencem. Pois a maioria das crianças acometidas
nasceram em classes menos favorecidas, o que faz com que grande parte da renda seja
destinada ao cuidado destas que necessitam de fisioterapia, acompanhamento médico
regular e auxilio nas atividades diárias.
Atrelado a isso, está a implicação social relacionada a mão de obra, pois se antes o
casal trabalhava, devido a necessidade de um cuidado a mais, um deles têm de largar o
emprego para dar atenção ao filho. Devido a isso, tal medida federal consiste em assegurar
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pensão vitalícia para as crianças nascidas entre o ano de 2015 e 2018 e cuja a família receba
o benefício de prestação continuada (BPC), auxilio no valor de 1 salário mínimo concedido
a pessoas de baixa renda. Segundo o Ministério da Cidadania, o período foi estabelecido
pelo fato desses terem sido os anos de pico da incidência da doença no país. Assim como os
acometidos pela microcefalia, os portadores de SGB também receberão a pensão mensal
vitalícia.

4. Considerações finais
Diante das informações apresentadas, é possível identificar a relevância de tal estudo, pois
a SCZV e a SGB são doenças ainda pouco investigadas e que tem formas diversas de
contaminação, ocasionando muitas sequelas, não apenas para o indivíduo contaminado,
mas para toda família, pois a transmissão vertical é passível de ocorrer, o que pode levar ao
nascimento de crianças com sequelas neurológicas, que acarretará em problemas
neuropsicomotores.
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1. INTRODUÇÃO
O estágio é uma atividade desencadeada pelos discentes no campo de trabalho, seja ele em
empresas ou instituições. É uma oportunidade demasiada importante, do estagiário
vivenciar na prática, temáticas que foram discorridas em sala de aula ou não. Assim, é uma
possibilidade do estagiário se conectar com a sociedade, inserindo-se em práticas que
futuramente farão parte da sua atuação profissional, se remetendo a estar em constante
atualização para melhor acrescer à bagagem de conhecimentos, sendo, consequentemente
um complemento no aprendizado.
Sendo assim, ao se deparar com o 9° período do curso de Bacharelado em
Psicologia, cada estudante tem por missão escolher o campo de estágio no qual quer atuar,
o referido período é considerado o marco de maturidade acadêmica do aluno (Guedes,
2006), considerando que na caminhada ao decorrer do curso foi possível desenvolver e
acrescer o leque de conhecimentos necessários para o estágio obrigatório. Dessa forma, eu
escolhi o estágio no Hospital Regional Dom Moura, tendo em vista as possibilidades de
atuar na área hospitalar, bem como, as oportunidades de realizar intervenções psicológicas
para além do contexto de consultório tradicional, que nos deparamos ao caminhar da
graduação.
A prática do estágio obrigatório gera um misto de sensações, do medo a ansiedade
por enfim exercer a Psicologia, os anseios em cometer erros, além das indagações se
estamos ou não prontos para ser psicólogos. Tudo isso causado pelo déficit do
desconhecimento do lugar da Psicologia Hospitalar, haja vista que na formação do
psicólogo tal lugar não é explorado. Nesse sentido, o fazer Psicologia na Emergência do
Dom Moura se deu no caminhar, na experiência cotidiana de se conhecer e reconhecer
enquanto psicóloga em formação. As indagações sobre o que fazer nesse estágio e as
possíveis práticas a serem desenvolvidas, são gritantes, há um desconhecimento muito
grande.
As indagações são ainda mais ensurdecedoras quando enfim nos deparamos com o
Hospital Geral, a realidade ali vivenciada escapa daquilo que somos instruídos na
Universidade, somos postos em frente de pessoas em sofrimento, com dores, violentados,
vivemos o risco eminente de vida ou morte dos pacientes, além da dificuldade de manter o
mínimo de privacidade durantes os atendimentos, pois todo mundo quer saber da história
daquele paciente e esse fato por vezes interfere na escuta.
Pelo estágio ocorrer na emergência do HRDM, a equipe se atém principalmente aos
reparos emergenciais, acreditando que o paciente possa esperar para “conversar com o
psicólogo”, já que para muitos é essa concepção que se agrega ao profissional. Além disso,
606

há o tempo que intercepta o atendimento do psicólogo, devido a rotatividade dos leitos, o
teor gravidade dos usuários e assim as ações são sempre emergenciais, pois num momento
se pode atender o paciente, no outro ele pode ser transferido ou passar para outra clínica do
hospital, ou na pior das hipóteses vir a óbito.
Destarte, há uma peça fundamental para que o estágio ocorra: supervisão. A
supervisão geralmente ocorre após cada atendimento, nele relato sobre o caso, as minhas
impressões, dificuldades, as intervenções realizadas. É uma oportunidade de ir aprendendo
na prática sobre ser psicólogo, com alguém que te permita ter abertura para o seu caminhar,
estando ao seu lado para lhe ajudar quando necessário. Nos momentos de supervisão, há
trocas de saberes entre supervisora e supervisanda, sendo visto como prática muito
importante na formação do aluno. É importante salientar ainda, que durante a supervisão é
possível vislumbrar elementos que passaram despercebidos nos atendimentos, esse olhar do
supervisor nos permite em alguns casos voltar aos leitos para que o usuário tenha uma
escuta mais completa e apurada. Além é claro, de nos momentos de supervisão serem
apontados elementos considerados importantes para os atendimentos, possibilitando que
nos próximos haja uma melhora.
Esse trabalho se justifica pela importância de comunicar como se dá o processo do
estágio especifico I, salientando-se a necessidade de que outras pessoas conheçam o
hospital e principalmente o papel do estagiário e as inquietudes que o movem. Tendo por
objetivo realizar um relato de experiência do estágio especifico I, no Hospital Regional
Dom Moura bem como, desenvolver uma reflexão sobre as práticas e experiências do
estagiário.
Outra atividade desenvolvida no estágio são os atendimentos, em média são feitos
cerca de 30 por mês, alguns são realizados pela busca ativa, ou seja, vamos em busca dos
prontuários para elencar quais pacientes necessitam de escuta de maneira mais emergencial,
outros nos são indicados pela equipe ou é solicitado formalmente o atendimento
psicológico. Cada encontro com os pacientes é único, em consequência o caminhar com
eles também é, alguns são bem difíceis porque remetem a fragilidade humana no nível
máximo, social, físico e emocional. Atender pacientes numa emergência de um grande
hospital é uma luta constante por espaço, os profissionais tendem a vislumbrar os mesmos
apenas como causa orgânica, tem-se constante policiamento para não cair nessa lógica.
Os atendimentos não se restringem apenas aos usuários, mas a família e a equipe,
considera-se como a tríade “Isto porque a escuta realizada por um psicólogo tem o
diferencial de suportar a angustia/sofrimento do paciente, dando continência às suas
necessidades” (Scremin et al, 2009). Os atendimentos ocorrem nos leitos do repouso
feminino e repouso masculino, UTI, CTI, nos corredores do hospital, na entrada do
hospital, na sala de nebulização, aonde o psicólogo for solicitado.

2. METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, no qual é relatado como se dá a prática e vivências no
Estagio Especifico I, no 9º período do curso de Psicologia da Universidade de Pernambuco.
Sendo utilizado também a pesquisa bibliográfica a fim de conhecer mais sobre as práticas
do estagiário. A pesquisa bibliográfica diz respeito ao apuramento de toda bibliografia
publicada, em forma de revistas, livros, imprensa escrita e publicações avulsas
(Lakatos,2009). O seu principal objetivo é de possibilitar o pesquisador ter o contato direto
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com todos os materiais escritos sobre determinada temática (Lakatos,2009).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A prática nesse estágio tem sido bem desafiadora, pois o Hospital é o lugar onde nos
deparamos com o sofrimento do outro, seja físico, emocional, geralmente em níveis agudos,
além de vivenciar constantemente o risco de morte, fatores esses que a academia foi falha
ao nos preparar, tendo em vista que em fato ela não preparou. A Psicologia Hospitalar
sempre foi uma disciplina com déficits, o que desencadeou no desconhecimento da prática
do psicólogo nesse contexto, o saber tem sido descoberto na atuação, enquanto essa se faz,
caminhando diariamente em ação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio além de ser desafiador e inquietante tem sido muito proveitoso, por enfim estar
conhecendo a Psicologia Hospitalar. As atividades que são desenvolvidas me permitem o
desbravamento da Psicologia e da minha prática enquanto acadêmica em formação, esses
fatores têm desencadeado num conhecimento que outrora eu não detinha, principalmente
por sair da zona de conforto que seria atuar no consultório tradicional e adentrar numa
emergência de hospital de grande porte. Eu percebo que tenho alcançado os objetivos de
adentrar no hospital e fazer parte dele, militando pelo reconhecimento do psicólogo no
ambiente que se pensa apenas nos fatores orgânicos.
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1. Informações Gerais
A Regulação tem papel fundamental na organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS).
Em conjunto com a Atenção Primária, é responsável pela ordenação e qualificação dos fluxos
de acesso às ações e serviços de saúde. Deve otimizar a utilização dos recursos assistenciais
disponíveis em tempo oportuno, promovendo o cuidado integral e equânime aos usuários do
Sistema Único de Saúde.
O município de Garanhuns, com população estimada em cerca de 137.810 mil
habitantes e uma RAS composta por dispositivos de diferentes níveis de complexidade, se
revela, entretanto, um cenário semelhante a tantos outros municípios do Brasil: oferta menor
que a demanda, criando como consequência filas de espera para diferentes tipos de consultas
e especialidades.
Dessa forma, um ciclo inevitável em imensuráveis situações da vida urbana,
cumprindo a função de alocar serviços, produtos, espaço e organizar interações é nomeado
de fila de espera. Porém, esta pode ser considerada, também, um sistema social específico.
(IGLESIAS et al,2007). A fila de espera revela no usuário diferentes tipos de
comportamentos, como também pode ser considerada de caráter político, econômico,
sociológico e antropológico. Assim, torna-se a fila, uma questão social.
Desse ponto, a ampla demanda no acesso às unidades básicas de saúde, em sua
maioria espontânea, demonstra sofrimento para os usuários e para os profissionais. Segundo
Souza (2008) as fronteiras para o acesso, evidencia, filas e insatisfações, o que comprova,
que as dificuldades ao acesso às consultas implicam no aumento do sofrimento.
A dificuldade aumenta com o surgimento da demanda reprimida, que tende a ampliar
de acordo com a maior acessibilidade aos serviços de saúde proporcionada pelas Unidades
Básicas de Saúde e pelas demais unidades de atendimento do município. Segundo Ayres
(2005) ¨nas unidades básicas de saúde, o dispositivo do acolhimento é desconhecido¨.
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É atenuante a informação de que existe dificuldades expostas quanto ao acesso aos
serviços de saúde. “Longos tempos de espera, filas (também virtuais), demora no
recebimento de exames, são grandes desafios, na busca da integralidade da atenção [...]”
(ROCHA, et al, 2008).
Os pacientes procuram as portas de entrada para assistência com o intuito de
resolução de suas queixas, por vezes há a necessidade de referenciar estes pacientes, segundo
Sarmento (2005) quando um acompanhamento especializado prolongado for indicado, as
longas distâncias a serem percorridas podem causar transtornos e mais sofrimento.
Consonante a isso, em outubro de 2018, foi adotada a proposta conjunta de realização
de triagem e mutirão com os usuários que se encontravam na fila de espera de especialidades
mais críticas desde 2016, com intuito de melhoria de acesso e cuidado.

2. Relato de Experiência
Foi realizado levantamento e busca ativa dos usuários que se encontravam na fila de espera
por consulta especializada ambulatorial desde 2016, com posterior marcação para consulta
de triagem com enfermeiros, que utilizaram como ferramenta auxiliar um software
anamnético. A partir desta consulta ocorreram os seguintes direcionamentos: 1. Usuário não
precisa mais da consulta: retirada da fila da espera; 2. Situação não demanda consulta
especializada: usuário retorna ao acompanhamento na Unidade Básica de Saúde; 3. Situação
demanda cuidado especializado: solicitação de exames pré-consultas, resultando na ida do
usuário ao médico já com os exames realizados (reduzindo a quantidade de consultas durante
o processo).
Os objetivos dessas ações foram a redução da fila de espera para as consultas
ambulatoriais especializadas no município de Garanhuns/PE e a implantação do Serviço de
Enfermagem em Triagem Ambulatorial para atender os usuários.

3. Discussão
A conduta tomada diante do sofrimento de profissionais e usuários com as filas de espera
tiveram como principal resultado a redução da fila de espera para a especialidade ortopedia
(inicialmente era cerca de 3.500 usuários): completamente zerada após o mutirão e a redução
das filas de esperas das demais especialidades críticas (a exemplo de psiquiatria e pequenas
cirurgias), bem como a integração da proposta de triagem ambulatorial por enfermeiros com
auxílio de software como estratégia permanente na diminuição progressiva de consultas e
exames desnecessários, estabelecendo sempre os casos que se configuram como prioridades
clínicas e aqueles com resolutividade na própria Atenção Básica, diminuindo o tempo de
espera para o usuário, com baixo custo e ampla eficácia.
O usuários passaram a ter mais credibilidade na saúde do município, entende-se que
mesmo que a sua necessidade não seja atendida de imediato, elas estão sendo avaliadas e
estão sendo tomadas providências cabíveis. Como diz Merhy (2004), o usuário, espera do
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profissional de saúde a capacidade de acolhimento que permita uma diligência quanto ao seu
problema, o seu sofrimento.

4. Conclusão
O relato mostra a coragem, a força e a dedicação do trabalho em saúde voltado para a
resolução dos problemas dos usuários, desenvolvido tanto na prática da realização de
atendimentos, como na implantação do serviço de triagem. Estes foram benefícios
primordiais para obtenção da melhoria do acesso dando maior conforto ao usuário, na
redução das filas de espera, o que as tornou mais harmônicas.
As filas de espera são reais, persistentes, mas não devem ser encaradas como processo
de afastamento e sofrimento do usuário e sim como uma ferramenta democrática de
organização do acesso a rede de assistência, sendo considerada como mecanismo de
democracia.
A resolutividade de uma ação nem sempre está associada ao custo financeiro que
esta acarreta. A otimização de recursos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) diz
respeito não apenas a lidar com um orçamento insuficiente, mas fortalecer práticas que, de
maneira conjunta, culminam em benéficos resultados para a população usuária desse sistema.
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1.

Introdução

A pele é o maior órgão do corpo humano, funcionando como a primeira barreira de defesa
contra as agressões de agentes externos, mas que, dependendo de uma série de fatores
variados, pode ser vulnerável a infecções, alergias e traumas. As propriedades de defesa
variam de acordo com a espessura, o local anatômico, o meio e a capacidade de reagir
imunologicamente pelos mecanismos locais (MOTTA et al, 2011).
Ela é reconhecida como um órgão periférico do sistema imune, apresentando
mecanismos imunológicos próprios constituídos sistema imune cutâneo (SIC), tecido
linfoide associado cutâneo (TLAC), microvasculatura dérmica (MVD), sistema imune
dérmico (SID) e o sistema imune funcional cutâneo (SIFC). As dermatites de contato são
doenças relacionadas a uma desregulação entre a imunidade e a autoimunidade ao se mostrar
uma resposta inflamatória imunologicamente mediada na qual o agente causador é adquirido
pela penetração percutânea (MOTTA et al, 2011).
As dermatites de contato (DC), também chamadas de eczemas de contato, são reações
inflamatórias na pele decorrentes da exposição a um agente capaz de causar irritação ou
alergia. Podem ser subdivididas em dois tipos principais: a irritativa, normalmente
ocasionada por substâncias alcalinas ou ácidas, gerando lesões restritas ao local de contato,
e a alérgica, que surge após repetidas exposições a um produto ou substância, podendo até
levar anos para acontecer, por ser mediada por uma cascata de reações do sistema imunitário
(SBD, 2017).
Patologia de crescente prevalência nos países industrializados, as DCs são as
principais causas de doenças cutâneas ocupacionais, representando cerca de 90% de seu total,
podendo também causar incapacidade laboral no acometido (ROSMANINHO; MOREIRA;
SILVA, 2016). Com a presença de sintomas como prurido, dor, exsudação e eventual
infecção das lesões, a DC afeta aspectos profissionais e pessoais da vida do paciente, sendo
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a descoberta de seu agente causador o ponto principal para a evolução e prognóstico positivo
da doença (MARTINS; REIS, 2011).
Apesar da enorme abrangência entra as diferentes populações, o cometimento por
DCs difere bastante entre os indivíduos, visto que a doença é resultado de uma exposição a
antígenos presentes no ambiente. Ademais, a taxa de sensibilização de uma população é um
dado bastante dinâmico, uma vez que a presença e exposição a determinados sensibilizantes
sofre alterações de tempo e lugar (MARTINS; REIS, 2011).
A partir disso, o objetivo principal desse trabalho centra-se no entendimento do
processo fisiopatológico das dermatites, englobando a resposta atrelada ao sistema imune e
os possíveis sinais e sintomas clínicos, além de descrever os principais métodos usados no
controle e diagnóstico da doença.

2. Relato de Caso
V. B. S. P., 18 anos, negra, solteira, estudante e sem históricos de alergias ou
hipersensibilidade na família, foi diagnosticada com alergia a lanolina em dezoito de abril de
2016 após a realização do teste de contato indicado pela dermatologista em virtude de queixas
de prurido intenso, manchas vermelhas e algumas feridas purulentas em toda a pele,
especialmente em áreas como couro cabeludo, colo e rosto após o banho ou aplicação de
hidratantes corporais. Além da alergia a lanolina, o teste também indicou alergia branda a
ácaro e a compostos de propilenoglicol.
Foi recomendado que a paciente suspendesse urgentemente o uso de produtos de
higiene que tenham lanolina em sua formulação, utilizando-se de outros manipulados, não
houve a prescrição de qualquer medicação para o caso.
A paciente retornou em 2019 com um quadro mais brando dos sintomas apresentados
anteriormente, além da constatação de uso contínuo de produtos de higiene com traços de
lanolina em sua composição, o que já era suficiente para o aparecimento dos sintomas.
Quando questionada, a paciente afirmou que os produtos manipulados eram muito caros e
demoravam para ficarem prontos. A recomendação de suspender o uso de quaisquer produtos
que contivesse lanolina continuou e foi pensada a possibilidade de iniciar um tratamento com
corticosteroides tópicos.

3. Discussão
As dermatites de contato alérgicas (DCA) são desencadeadas por uma resposta imunológica
específica contra determinados antígenos de substâncias que entram em contato com a pele,
respondendo por uma reação do tipo IV na escala de Gell & Coombs. A sensibilização ocorre
por via aferente quando o agente entra na epiderme e se liga às ilhotas de Langerhans,
ativando queratinócitos e estimulando as células da derme a liberarem citocinas com
propriedades inflamatórias, tais como IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α e GM-CSF. As células de
Langerhans em associação ao antígeno vão até o linfonodo através do complexo principal de
histocompatibilidade (MOTTA et al, 2011).
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Ao atingir o linfonodo, tem-se a sensibilização do linfócito Th1 por via aferente,
processo que dura aproximadamente dez dias. Nesse período, caso o indivíduo entre
novamente em contato com a substância sensibilizante, os linfócitos Th1 já sensibilizados
secretam uma séria de citocinas como IFN-γ, TNF-β, GM-CSF e IL-2, resultando num
processo inflamatório com edema intercelular, chamado de espongiose. Nessa fase tem-se
como característica a eczematização que dura entre 12 e 36 horas (MOTTA et al, 2011).
A sintomatologia da DCA é bastante variável, dependendo da causa, podendo levar
desde pequenos ardores até queimação e prurido. A pele pode se tornar seca, vermelha e
áspera, propiciando o aparecimento de pequenas feridas locais (SBD, 2017). O padrão ouro
de diagnóstico é o teste de contato, utilizado para definir agentes químicos exógenos que
podem ser a causa da dermatite alérgica.
A essa altura, é importante diferenciar as fotodermatites de contato, as quais têm um
mecanismo fisiopatológico bastante semelhante ao da DCA, diferindo dessa por requerer a
ação de fótons de luz solar para a absorção do antígeno (MOTTA et al, 2011).
A preparação do teste de contato exige que a pele do paciente esteja limpa, livre de
qualquer substância e sem sudorese excessiva, o local do teste normalmente é na região dorsal
do tronco, com limite superior à primeira vértebra torácica e inferior aos ossos pélvicos,
geralmente só é buscado outro local quando a área se encontra lesada ou na vigência de
dermatites agudas ou subagudas. As substâncias potencialmente alergênicas a serem testadas
são postas em contato com a pele por meio de papel filtro ou fita anti-alérgica, o paciente não
deve realizar movimentos bruscos ou molhar o local. A primeira leitura acontece após 48
horas e a segunda é feita após 96 horas (MOTTA; KALIL; BARROS, 2005).

Figura 01. Passos para a realização do teste de contato

A principal forma de controle de uma reação alérgica ainda é a identificação e
eliminação de seus agentes desencadeantes, onde o próprio paciente deve se utilizar de meios
para evitar entrar em contato com a substância. Contudo, caso não haja essa possiblidade,
pode-se fazer a adesão à uma terapêutica baseada em imunossupressão tópica como uso de
corticoides, como foi cogitado no caso em questão. Nesse caso, deve-se escolher a potência
do fármaco de acordo com a sensibilidade ao agente alergênico (MOTTA et al, 2011).
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4. Conclusão
Como doenças que apresentam a mediação do sistema imunológico, DCAs apresentam um
controle prioritariamente baseado no afastamento do agente irritante e, caso esse não seja
possível ou a reação seja muito exacerbada, deve-se pensar em outras alternativas
terapêuticas, a exemplo da terapia com corticoides. O tratamento ainda é muito
individualizado, tendo em vista que é pautado na intensidade da reação de cada indivíduo e
em outras questões, como poder aquisitivo e adesão.
Apesar da anamnese e o exame físico ainda serem dois principais pilares da clínica
médica, o rápido requerimento dos exames complementares ajuda a firmar um diagnóstico
já pensado e auxilia na rapidez do tratamento da doença.
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1. Introdução
A infecção por Clostridium difficile (ICD) é a causa mais comum de diarreia em pacientes
hospitalizados, gerando despesas consideráveis e aumento da morbimortalidade
(MCDONALD et al., 2015).
Fatores como uso de terapia antimicrobiana, idade, prolongado tempo de internação,
dentre outros contribuem para o aumento de risco de ICD (KWOK et al., 2012).
Recentemente, inibidores da bomba de prótons (PPI) têm sido amplamente implicados como
um fator de risco significativo para ICD adquirida em hospitais (BARLETTA e SCLAR,
2014).
Há estudos que indicam que a acidez gástrica reduzida, devido ao uso de inibidores
da bomba, -pode levar à esterilização inadequada de organismos ingeridos, com risco
subsequentemente elevado de colonização do trato gastrointestinal superior (KWOK et al.,
2012). Ademais, a alteração da microbiota promovida pelo uso de IBP’s poderia propiciar a
proliferação do Clostridrium difficile (TARGOWNIK, 2018).
Tendo em vista que IBP’s se tornaram terapia de escolha para várias patologias como
doença ulcerosa péptica, muitas vezes com exposição prolongada aos eventos adversos do
fármaco, o trabalho objetivou esclarecer a relação entre uso e risco de ICD.

2. Metodologia
Neste estudo do tipo secundário, foi realizada uma revisão sistemática da literatura por meio
da busca nas bases online Google Acadêmico, MedLine e JAMA Network. Para isso, fez-se
uso de três descritores: Inibidores da bomba de prótons, infecção, Clostridium difficile. Além
disso, o período de 2010-2018 foi considerado como limitante, havendo também a exclusão
de artigos duplicados nos resultados. Também foram priorizados os artigos nas línguas
inglesa e portuguesa. Houve seleção de artigos que atendiam aos requisitos previamente
determinados: tinham como conteúdo informações relevantes sobre o mecanismo de ação
dos IBPs e sobre IBPs associados à infecção pelo Clostridium difficile.

3. Resultados e discussão
A infecção por Clostridium difficile é a causa mais comum de diarreia adquirida em hospitais,
tendo sido demonstrado recentemente aumento da incidência, severidade, morbidade e
mortalidade (TARIQ et al., 2017). O fator de risco mais proeminente para ICD parece ser o
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uso terapia antimicrobiana, com aproximadamente 90% dos casos ocorrendo durante ou até
8 semanas após o tratamento antimicrobiano; outros fatores de risco incluem idade, doença
subjacente grave, duração prolongada da hospitalização e alimentação por sonda enteral.
(KWOK et al., 2012). Outro fator discutido é a associação da infecção e uso de IBP’s,. Isso
é evidente, tendo em vista que até 50% dos pacientes com ICD estão concomitantemente
usando supressores de ácido gástrico (TARIQ et al., 2017).
Apesar das associações com o ICD e outros eventos adversos reconhecidos, IBP’s
ainda são superprescritos (MCDONALD et al., 2015), por causa das diversas indicações
como doença do refluxo gastroesofágico, doença da úlcera péptica ou dispepsia funcional
(TARIQ et al., 2017). Isso é evidente, tendo em vista que até 50% dos pacientes com ICD
estão concomitantemente usando supressores de ácido gástrico (TARIQ et al., 2017).
O mecanismo envolvido consiste na alteração da microbiota intestinal promovida
pelo mecanismo de ação dos IBP’s. A supressão ácida permitiria um desenvolvimento maior
de organismo do filo Firmicuta e redução da biodiversidade e dos organismos Bacterioides.
Essa disbiose levaria à proliferação de Clostridium difficile e manifestações sintomáticas em
pacientes já infectados (TARGOWNIK, 2018).
Segundo o estudo de Howell et al. (2010), a supressão farmacológica prolongada da
acidez estomacal está associada com um maior risco de infecção nosocomial por C. difficile.
A associação é forte estatistica e clinicamente. Quando comparada com o não uso de
supressão ácida, a utilização de IBP se associou a um aumento de 70% na possibilidade de
desenvolvimento de C. difficile. Pacientes que usavam IBPs com mais frequência mais que
dobravam o risco de desenvolver a infecção. Ademais, segundo Barletta e Sclar (2014), a
administração de um PPI por dois ou mais dias está associada a um aumento de duas vezes
na ICD, bem como, além do mais, o risco de infecção causado por IBPs é semelhante ao
observado com a terapia antimicrobiana.
Outro resultado a ser levado em consideração, foi obtido no estudo de Tariq et al.
(2017). Segundo esse artigo, dos pacientes analisados que tinham infecção por C. difficile
(7703), 52,4% (4038) estavam em uso de supressores ácidos gástricos. Ainda foi feita uma
comparação entre as recidivas entre os dois grupos:
Tabela 1. Comparação entre uso de supressores ácidos e ausência de uso de
supressores ácidos

Uso de supressores ácidos
22,1% (892 de 4038)

Sem uso de supressores gástricos
17,3% (633 de 3665)

Dessa forma, Tariq et al. () conclui que os supressores de ácido gástrico estão
associados com o maior risco de recidiva de ICD quando comparados ao não uso. Muitos
pacientes utilizam IBP’s sem indicações baseadas em evidências, assim o uso desnecessário
de IBP poderia ser descontinuado em pacientes com ICD para minimizar o risco de
recorrência (MCDONALD, 2015).

4. Considerações finais
O uso de IBPs pode estar associado com o desenvolvimento da ICD, quanto com a recidiva
dessa infecção. Dessa forma, há possibilidade do uso dos IBPs ser descontinuado. Por essa
razão, torna-se importante reduzir o uso desnecessário desses fármacos, com o objetivo de
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diminuir tanto as infecções primárias pelo C. difficile quanto as recorrentes, além de
minimizar os gastos pelo sistema de saúde.
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1. Introdução
É verdade que a gravidez acarreta alterações fisiológicas profundas, apresentando
aumentando os ricos de sofrimento e morbidade psíquica das mulheres nesta fase. Sendo
assim, algumas mulheres podem desencadear sintomas evidentes de ansiedade e depressão
pré-natal.
Ainda que os índices de ansiedade materna durante a gravidez sejam heterogêneos,
sintomas de ansiedade e distúrbios são comuns no período perinatal, segundo Vaughan et al.
(1968), com variações de sintomas que variam entre leve e moderados. Os próprios estresses
nessa fase podem desencadear esses fenômenos durante esse período, além de históricos de
abortamento e desvantagem social.
Historicamente, sabe-se que o estado da mãe pode estar intensamente concatenado ao
estado do filho durante a gravidez, , o transtorno de ansiedade é considerado um dos fatores
de risco para o desenvolvimento da gravidez, uma vez que o seu desenvolvimento pode
comprometer o feto, estando associado a resultados neonatais negativos , conforme Ding et
al. (2014) como a prematuridade, baixo peso ao nascer, escores inferiores de Apgar, deficit
no desenvolvimento fetal, além de efeitos duradouros sobre o desenvolvimento físico e
psicológico dos filhos consoante Betts et al. (2015), e a complicações obstétricas, como
sangramento vaginal e ameaça de abortamento, de acordo com Vaughan et al. (1968)
Assim, tem-se por objetivo nesse relato discorrer sobre o quadro clínico de uma
gestante com ansiedade no período gravídico, bem como compreender a progressão
sintomática durante todo esse período, demonstrando todos os aspectos fisiopatológicos
integrados.

2. Relato de caso
O histórico é da paciente G. P. S., do sexo feminino, com 28 anos de idade, sem nível
superior, heterossexual. Admitida na Unidade de Saúde PACS-Centro, Garanhuns,
Pernambuco, apresentou-se com queixa de dor abdominal que se estendia no sentido ânteroposterior difusamente, cefaleia persistente e sintomas de falta de ar desde 2 dias antes da admissão. A história relatada pela mesma, descreve quadro de dor abdominal desde o início
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do período gestacional, tipo cólica, intermitente, de fraca intensidade, não acompanhada de
vômitos. O início da dor nessa paciente é relacionado à data de meados de 3 meses de
gestação. Inicialmente a paciente foi avaliada e tratada, mas as dores persistiram até os sete
meses, quando se apresentou novamente à unidade do PACS. A dor aumentou em intensidade
e frequência e, desde os dois dias antes da admissão, ocorreu piora acentuada do quadro, com
aparecimento de falta de ar persistente, náuseas e, posteriormente, taquicardia. Foi quando a
paciente se apresentou à unidade, depois da intercorrência de uma apresentação anterior no
Hospital Regional do Moura, Garanhuns, para avaliação prognóstica, sem diagnóstico
definido.
No exame físico, a paciente estava agitada e taquipinéica. Apresentava, ainda, bom
estado geral, palidez moderada de pele e mucosas, taquicardia, abdome indolor à palpação
superficial e profunda, sem sinais de peritonite. A pressão arterial de 120x80 mmHg. Os
pulsos carotídeos e dos membros superiores encontravam-se presentes, cheios e simétricos.
Os demais órgãos não apresentavam alterações. Reflexo pupilar presente.
A paciente foi diagnosticada com transtorno ansiedade e transtorno de ansiedade, com
causa a esclarecer.
Exames Complementares: Hemograma: contagem de hemoglobina e hematócrito
abaixo de limiar mínimo esperado. B) USG Obstétrica: laudo denotou dificuldade de
classificação do estado morfológico da placenta, pediu-se que se refizesse o exame. Não
houve solicitação de exames de análise radiográficas e tomográficas, considerados os riscos
da exposição fetal à radiação X.

3. Discussão
Conforme a literatura clássica, as pessoas ansiosas costumam ter maneiras de pensar típicas,
denominadas como distorções cognitivas ou erros cognitivos. Clinicamente descrito,
Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por
tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho.
Tais reações exageradas ao estímulo ansiogênico se desenvolvem, mais comumente, em
indivíduos com uma predisposição neurobiológica herdada, como exposto por Rosen et al.
(1998)
Um cuidado que os médicos generalistas na atenção primária precisam ter é o de não
se apressar para fazer o diagnóstico. Na ansiedade, como na depressão, há riscos de fazer
identificações equivocadas (falsos positivos). Na suspeita de síndromes depressivas, por
exemplo, no Reino Unido são mais frequentes os falsos positivos do que os casos não
diagnosticados (falsos negativos), em consonância com Mitchell et al. (2009)
Na comunicação primária, deve-se levar em conta a análise de uma conversa com um
perfil não biologiscista, pautada na diminuição do caráter medicalizador, o uso de termos
técnicos, promove um distanciamento entre a responsabilidade do acometido e a doença,
isentando-o da responsabilidade premente. A soma disso, a medicalização de forma

620

excessiva provoca o consumo seja abusivo e contraponducente do serviço de saúde,
fomentando a assimetria junto a proposta da educação básica.
O paciente pode apresentar-se inicialmente com sintomas físicos relacionados à
tensão (cefaleia, taquicardia) ou com insônia. A investigação adicional revelará ansiedade
proeminente. Deve-se suspeitar deste diagnóstico quando houver sintomas múltiplos de
ansiedade ou tensão nas seguintes áreas: tensão mental (preocupação, sentir-se tenso ou
nervoso, dificuldade de concentração); tensão física (inquietação, cefaleia, tremores,
incapacidade de relaxar); hiperatividade autonômica (tontura, sudorese, taquicardia,
desconforto epigástrico). Os sintomas podem durar meses e reaparecer frequentemente. São
frequentemente desencadeados por eventos estressantes em pessoas com uma tendência
crônica à preocupação
Partindo destes pontos, é notório que segundo a classificação normativa do CID-10
(classificação F41.1), possui-se um tratamento regido por recomendações gerais devem ser
feitas aos pacientes e familiares, independente da prescrição de tratamento farmacológico:
a) O paciente deve ser encorajado a praticar métodos de relaxamento diários para reduzir
os sintomas físicos de tensão;
b) O paciente deve ser encorajado a envolver-se em atividades prazerosas e exercícios
físicos e a retomar atividades que foram úteis no passado;
c) Identificar e desafiar preocupações exageradas ou pensamentos pessimistas podem
reduzir os sintomas de ansiedade;
d) Identificar eventos que desencadeiam preocupação excessiva pode ajudar a formular
estratégias para reduzir a ansiedade;
e) Discutir o que o paciente está fazendo para manejar as situações desagradáveis,
identificando e reforçando atitudes que estão funcionando;
Atualmente, há evidências da cooperação farmacológica junto a tratamentos
psicoterápicos sempre com o acompanhamento, a fim de que, no caso da gestante em questão
não haja prejuízos a ela ou à criança.
São o tratamento de primeira linha para a ansiedade generalizada em adultos. O
fármaco ISRS disponível na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais é o cloridrato de
fluoxetina, na forma de cápsulas ou comprimidos de 20 mg. Fora do SUS os psiquiatras usam,
também, em determinadas situações, a Sertralina, Aparoxetina e o Citalopram, segundo
(Baldwin et al, 2011). Os antidepressivos tricíclicos também são opções na escolha.

4. Considerações finais
Uma visão multidisciplinar da paciente será preciso no diagnóstico correto do caso descrito,
de modo a separar os sintomas atrelados ao fenômeno psíquico da ansiedade que pode ter
sido ou não desencadeadas pelo período da gravidez. Dessa maneira, é dever do profissional
de saúde acompanhar cada etapa do processo de recuperação da morbidade, versando por um
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acompanhamento multidisciplinar do achado, com a participação mútua de médicos,
enfermeiros e psicólogos cooperativamente. Afinal, estão em risco a saúde materno-fenal,
tendo sido demostrado relativa sobreposição de sua fisiologia.
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas décadas foram desenvolvidos diferentes métodos anticoncepcionais
(MAC) hormonais que incluem os anticoncepcionais orais combinados e exclusivos de
progestágeno, os injetáveis combinados e exclusivos de progestágeno, os implantes
subcutâneos, os adesivos percutâneos e os comprimidos e anéis vaginais. Os
anticoncepcionais orais (AOs), conhecidos como pílulas anticoncepcionais, são hormônios
sintéticos utilizados isoladamente ou combinado como principal função inibir a concepção.
Os combinados são os mais populares estão em uso há mais de três décadas, desde 1960 e
aprovados para o uso primeiramente, nos Estados Unidos, com adesão de aproximadamente
80% das mulheres como principal método de prevenção a gravidez. Os AOs são a
contracepção mais acessível pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Eles podem trazer vários
riscos à saúde da mulher, assim como: aumento da pressão arterial, desenvolvimento de
diabetes melittus II, acidente vascular cerebral (AVC), infarto do miocárdio, chamando uma
atenção maior para a TVP (FINOTTI, 2015).
Logo após a introdução dos primeiros MAC hormonais foram registrados eventos
tromboembólicos (alterações homeostáticas) entre as usuárias. Com o avanço da indústria
farmacêutica, novas formulações foram desenvolvidas, com dosagens hormonais menores e
exclusivas de progestágeno, assim como outros métodos contraceptivos compostos de
estrógeno natural. No entanto, a ocorrência dessas alterações homeostáticas continuam sendo
relatadas (LIMA, 2017).
Hemostasia consiste em mecanismos responsáveis por manter a fluidez sanguínea
dentro dos vasos. É um processo fisiológico que tem como finalidade manter o sangue fluindo
dentro dos vasos sanguíneos, assim evitando a formação de coágulos, tentando evitar eventos
hemorrágicos e/ ou tromboembolísticos. O sistema hemostático está completamente
relacionado com o número de plaquetas, resistência e contratilidade dos vasos, equilíbrio do
coágulo e de um processo de coagulação adequado. Sempre que há rompimento de vasos, o
sistema hemostático desencadeia diversos mecanismos: contração do vaso; formação do
tampão plaquetário; formação de um coagulo sanguíneo; crescimento do tecido fibroso
(GUYTON, 2006).
Como descrito na literatura, os AOs ou tratamentos hormonais apresentam uma
grande chance de desenvolver a TVP, isso por que esses medicamentos têm em sua
formulação hormônios sintéticos, como: estrógeno e progesterona, que podem afetar a
hemostasia. No Brasil, entre Janeiro de 2011 a Junho de 2016, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) recebeu 267 notificações envolvendo o uso de AOs. Onde
desses 267, 177 foram ocorrências graves no sistema circulatório (REZENDE, 2010). Assim,
tendo em vista o grande número de mulheres que adotam esse método contraceptivo e o alto
risco de eventos vasculares como efeito adverso desses medicamentos, a presente revisão
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tem como objetivo relacionar a ocorrência de eventos vasculares ao uso contínuo de
anticoncepcionais.

2. METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão de literatura, na qual a pesquisa dos artigos foi feita por meio da
biblioteca virtual Scientific Eletronic Library Online (SciELO) Literatura Internacional em
Ciências da Saúde (MEDLINE). Os descritores utilizados foram Trombose;
Anticoncepcionais; Hemostasia e suas respectivas traduções padronizadas no “Descritores
em Ciências da Saúde” (DeCS). Durante as pesquisas em busca de dados foram encontrados
e analisados um total de 12 artigos, sendo 10 em língua portuguesa e dois em língua inglesa.
Após a leitura dos resumos dos artigos, foram escolhidos sete artigos, pois os mesmos
atendiam aos objetivos do presente trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maioria dos anticoncepcionais, principalmente os orais possuem em sua formulação
estrogênio e progesterona, e os vasos sanguíneos tornam-se alvo dos efeitos desses
hormônios, devido à existência de receptores desses constituintes nas camadas dos vasos
sanguíneos. Ao longo do tempo, desde o surgimento dos anticoncepcionais, acreditava-se
que as alterações homeostáticas causadas pelos anticoncepcionais eram devido as altas
dosagens de estrogênio, porém a indústria farmacêutica foi evoluindo e consigo diminuindo
as dosagens de estrogênios, porém estudos ainda demostram que os hormônios ainda
desencadeiam alterações significantes no sistema hemostático por sua ação androgênica,
resultando assim na formação de fibrila, podendo acontecer à formação de coágulos nas
veias(BRITO, 2011).
O estrogênio, especificamente o etinilestradiol, hormônio que compõe os
anticoncepcionais hormonais combinados, induz alterações significativas no sistema de
coagulação, acarretando aumento de trombina e dos fatores de coagulação e redução dos
inibidores naturais da coagulação. Ademais, esse hormônio atua diretamente na parede
vascular, influenciando mudanças nos fatores que estimulam a disfunção endotelial. Essas
transformações, pois, são favoráveis ao desenvolvimento de eventos tromboembólicos, como
o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Essa última condição acarreta déficits neurológicos
que comprometem a qualidade de vida dos pacientes. A chance de ter um AVC torna-se mais
elevada quando a mulher apresenta outras condições clínicas, como Lúpus Eritematoso
Sistêmico (LES), tabagismo, hipertensão arterial, história de AVC anterior e enxaqueca.
Portanto, a presença desses fatores de risco deve ser considerada na escolha e/ou indicação
do anticoncepcional (GARIBELA, 2012).
Os AOs contendo na formulação progestagênio causam menor risco de desenvolver
TVP comparado a etinilestradiol, podendo assim observar que pode ser uma marcador para
a doença (STEGEMAN, 2013).
O estrogênio altera a cascata de coagulação, aumentando a formação de trombina e
fatores da coagulação (fibrinogênio, VII, VIII, IX, X, XII e XIII), inibindo também os fatores
anticoagulantes naturais (proteína S e proteína C reativa). A proteína C é um anticoagulante
endógeno, tendo como função a inibição da coagulação, separando os fatores Va e VIIIa. A
proteína S age como cofator não enzimático potencializando essas reações. Com a inibição
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desses anticoagulantes, favorece o aumento de hipercoabilidade aumentando assim o risco
da TVP como demostrado na figura 1 (SOUSA, 2018).

Figura 1: Cascata de coagulação normal e alterada

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido ao uso de anticoncepcional por milhões de mulheres no mundo e realidade esse que
só tende a crescer, por causa do desejo de menor número de filhos ao até mesmo o de não ter
filhos, torna-se importante o conhecimento sobre os anticoncepcionais, pois os fatores
predisponentes aumentam o risco de desenvolver a doença. Por isso a procura por
profissionais especializados (ginecologista), para indicação do AO que lhe ofereça menos
risco. Para isso uma anamnese bem aplicada é indispensável no momento da consulta, para
a melhor escolha do método contraceptivo lhe indicar, sendo que o dispositivo intrauterino
(DIU) é o mais indicado para as mulheres que tem predisposição a doença.
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1. Introdução

Colonização de Portugal sobre os sertões, se intensifica com o processo de
interiorização no século XVII, com as doações aos senhores de engenho para criação de
gado no interior de Pernambuco, segundo Medeiros (1993) em 1661 atendendo a
solicitação oficial, os padres Oratorianos fundam o aldeamento do Ororubá, onde
possuíam fazendas de gado, e mão de obra indígena. Com lei de terras, em meados do
século XIX, arrendatários solicitam ao governo imperial a posse destas terras, visando
grandes lotes. Alguns arrendatários se apossam do discurso que índio não existia nesse
mesmo período. “A partir da segunda metade do século XIX, intensificou-se a defesa
oficial do desaparecimento do índio e da extinção dos aldeamentos, quem era os índios”
Silva (2008, p. 41).
No caso específico de Pesqueira-PE (nosso objeto de estudo e análise aqui
propostos), as autoridades afirmavam a não existência da população indígena Xucuru e
sim de caboclos, discurso este que vai se intensificar no século XX com obras de
autores como Gilberto Freire (2006), dada as pressões das autoridades sobre o governo
Imperial em 1879 é decretado oficialmente a extinção da população indígena Xucuru,
favorecendo arrendatários e latifundiários que possuíam interesse pelo alto valor
agrícola destas terras.
Com medo da repressão exercida pelos latifundiários a população indígena
residente em Cimbres se dispersa, pela região interiorana de Pesqueira-PE, essa
população passou décadas sofrendo represálias em suas terras. No final do século XX,
com a liderança do então cacique Chicão, começa um difícil trabalho de conscientização
(do povo Xucuru) destacando que eles não eram caboclos, e sim indígenas; e as terras
que outrora foram tomadas eram propriedade desta mesma população indígena. A
primeira retomada começa na aldeia Pedra de Água, conta dona Zenilda Xucuru “que
foi um trabalho difícil, ainda com poucas pessoas, em média uma dez ou doze
indígenas, os capangas dos donos de terras os ameaçavam e reprimiram, mas, com a
força do povo Xucuru, e a ajuda dos encantados (o que faz parte da mitologia Xucuru),
conseguimos retomar nossas terras”
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma analise descritiva da grande
população indígena que sobrevive de forma simples, no entanto, tem uma forte relação
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ao sentimento de pertença a terra onde residem, tornando-se assim ativistas sociais.

2. Metodologia
Usar a pesquisa de campo (enquanto observações diretas) nas aldeias desta comunidade
indígena é de grande importância para implementação da pesquisa. No que se diz
respeito à produção oral Montenegro (1992), foram realizadas algumas entrevistas com
lideres de comunidades Xucuru, o pajé e a esposa do falecido cacique Xicão. Por sua
vez, as revisões bibliográficas com matérias já publicadas, tem uma grande relevância
para junção do material das pesquisas com as obras, além disso, foi realizado uso de
fontes escritas como livros, artigos e jornais: algumas dessas publicações e fontes de
pesquisas são analisadas a partir do Jornal Diário de Pernambuco e Jornal do
Commercio. Também foi utilizados textos e artigos científicos publicados por
professores pesquisadores da temática indígena Xucuru do Ororubá, escolhendo alguns
autores para analise de suas obras, tais como Fialho (1992) e Silva (2008).

3. Resulados e Discussão
Ao analisar a tribo Xucuru do Ororubá, é notório a historia de lutas deste povo que
através do cacique, já falecido, Xicão (Francisco Assis de Araújo), conhecido como
mandaru pela população indígena do Ororubá (guerreiro de uma terra distante), que
trabalhou na conscientização da população indígena Xucuru, pois essas pessoas que
hoje se identificam como indígena não possuíam o sentimento de pertença a terra e não
conheciam os direitos que eles tinham sobre a reserva indígena, já que os latifundiários
até então tinham a posse. Em 1980, liderados pelo cacique Xicão, os Xucurus do
Ororubá participaram ativamente nas mobilizações que reconheceu e fixou os direitos
indígenas na constituição aprovada em 1988. Foi através de Xicão que a retomada
começou ainda tímida na aldeia Olho D’água em 1990 com poucas pessoas, por serem
ameaçadas e receberem fortes repressões dos latifundiários. O acirramento dos conflitos
entre os “Xucurus” e fazendeiros que eram posseiros das terras reivindicadas pelos
indígenas, entre os fins da década de 1980 e meados da década de 1990, foi motivo de
reportagens publicadas no Diário de Pernambuco e no Jornal do Commercio . Enquanto
os fazendeiros negavam a presença de índios “puros” ou a ocorrência dos conflitos, os
indígenas denunciavam as violências, a miséria e a fome em razão de terem suas terras
invadidas por grandes criadores de gado Silva (2008) .Os indígenas que moravam na
serra do Ororubá eram tratados de forma desumanas e/ou desumanizadas pelos
posseiros, em relatos alguns afirmaram que, muitas vezes não tinham o que comer,
plantavam em um pedaço de terra cedidos pelos posseiros, entretanto, tinha que dar uma
contribuição para os mesmos (ou seja, os posseiros). Até o Pajé, seu Zequinha, enxerga
em Xicão um líder nato e ativista pelos direitos que a população indígena do Ororubá
possuía, e este (Xicão) era guiado pelos encantados (o que faz parte da mitologia
Xucuru). Dessa forma, Xicão assume a liderança da população Xucuru do Ororubá, com
apenas seis pessoas (relato de dona Zenilda Xucuru). Já atualmente, mesmo com a
decisão da Suprema Corte Internacional, em favor dos Xucurus exigindo a demarcação
de terras pelo governo brasileiro, existe algumas resistências por parte dos antigos
posseiros e alguns políticos da região contra a decisão da Suprema Corte, muito por
causa da localização estratégica para agricultura e a biodiversidade que existe na reserva
do Ororubá.
628

4. Considerações finais
Mesmo com toda recriminação sofrida no inicio da retomada do território indígena, os
xucurus permaneceram fortes, e resistem firme na luta pelos direitos de sua população
indígena até hoje, essa população caracteriza-se pela forte influência política e social,
que a duras penas conseguiram e conquistaram. Hoje são reconhecidos como população
indígenas, título este que não possuíam, no início de sua retomada, quando eram
conhecidos como caboclos e sofriam repressões dos latifundiários. Hoje o SPI (serviço
de Proteção ao Índio), órgão que trabalha junto a FUNAI (Fundação Nacional de Apoio
ao Índio), atua com afinco, para preserva os direitos desta população indígena.
Atualmente essa população indígena, é chefiada pelo filho de Xicão o cacique
Marquinho, homem carismático, reconhecido por toda população como um grande líder,
não só pelos Xucurus, mas por todos os povos indígenas do estado de Pernambuco por
sua militância e reconhecimento desta população indígena.
O povo Xucuru tem uma originalidade singular, mesmo estando em um ambiente
próximo com a cidade de Pesqueira-PE, não perderam sua originalidade do ser indígena,
além disso, possuem uma resistência política extremamente ativa, possuindo inclusive
processos contra o Governo Federal na comissão da verdade, possuem também
vereadores na cidade de Pesqueira-PE, fazem resistência junto a grupo e vão ao
Congresso Nacional para lutar pelo direito indígena.
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1. Introdução
A ideia de privilégios e marcadores sociais é um dos dilemas da justificação ética na pesquisa
científica, por isso, elencar estes a partir da perspectiva do autor é um dos desafios
necessários para o autoconhecimento do sujeito que investiga e escreve e consequentemente
aquele (s) (as) que se torna (m) “objeto (s)” de estudo na produção de conhecimento.
Portanto, a validade na pesquisa social transpassa o sentido do contexto de justificativa de
forma lógica, representacionista, traduzível ou de ‘dar voz’ para um espectro da alteridade,
isto é, um ‘aprender com’.
Dessa maneira, o presente ensaio teve como guia a seguinte problemática: qual o
sentido de ‘aprender com’ o outrem para a justificação ética da pesquisa social? O termo nada
mais é do que uma alternativa no intuito de substituir a afirmação de lugares de fala e seus
equivalentes, legitimando os (as) pesquisadores (as), distantes das vulnerabilidades dos
atores sociais estudados por eles (as), a produzirem conhecimento.
Este resumo (ou ensaio) é fruto das discussões realizadas no Projeto ‘Pesquisa e
Produção de Conhecimento sobre Gênero e Direito no Brasil’, localizada na Universidade de
Pernambuco – Campus Arcoverde.

2. Metodologia
O presente ensaio utiliza-se do método dedutivo, por meio de uma abordagem qualitativa e
uma pesquisa exploratória. A técnica de análise de dados é a pesquisa bibliográfica e a técnica
de análise de dados é a análise de conteúdo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). O texto se
inspira em uma perspectiva mais ensaística na sua forma de escrita, inspirando-se nos escritos
de Montaigne (1984).

3. Resultados e Discussão
De forma epistolar, o presente ensaio se pergunta o que seria o ‘aprender com’ em uma
pesquisa científica? Como em toda metáfora, existe, de forma mascarada, a literalidade e o
sentido metafórico como bases de sustentação em uma palavra ou em uma frase (PARINI,
2015). De um espectro literal ‘aprender com’ poderia ser extrair conhecimento do outro ou
de algo que esteja em observação. Entretanto, as recentes teorias da imagem do conhecimento
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negam essa relação maniqueísta entre sujeito e objeto (GOMES, 2009). Portanto, nesta “via
sacra” do ‘aprender com’, há o anúncio do primeiro ato: Jesus cai pela primeira vez!
Isto é, a angústia presente na exploração do termo ainda se perpetua, porque o sentido
da literalidade (ou da qualidade de letra) não nos propõe nada de útil para pensar o termo a
partir de uma leitura da alteridade. Então, o dever investigativo força este ensaio ir além e
pensar nas possibilidades metafóricas do ‘aprender com’ próximo ao que se chama, dentro
das pesquisas jurídico-sociais, de injustiças sociais e privilégios do sujeito.
Dessa forma, anuncia-se, de maneira precoce, aos leitores (as) desta peregrinação:
Jesus cai pela segunda vez! Pensar o ‘aprender com’, para a simplicidade do termo, seria
adentrar nas experiências dos sujeitos, nos processos de afetividade e de sensibilidade que
estão consigo e com o (a) outro (a). Ou melhor dizendo, é mapear os privilégios sociais
correntes na vida de cada um (a) que pesquisa e ao mesmo tempo reflete as ausências sociais
dos (as) outros (as).
Entretanto, essa é uma tarefa árdua, onde muitos (as) pesquisadores (as), na hora de
justificar sua pesquisa jurídico-social, tentam imaginar. Mesmo com tanta reflexão, deve-se
admitir que não há resultados prontos e acabados para guia-los (as), pois pensar nos seus
privilégios e lista-los pode se tornar uma narrativa inclinada a uma desculpa social – ou seja,
o porquê da ‘minha’ pesquisa a partir das desigualdades que ‘eu’ não enfrento – do que uma
verdadeira passagem entre as vivências e as experiências alheias anteriores, simultâneas e
posteriores a estes (as) investigadores (as).
Dessa maneira, retoma-se: o que os (as) pesquisadores (as) podem falar sobre si para
justificar eticamente o seu estudo social? Um exemplo prático é um homem que faz pesquisa
em uma universidade pública e elencar as seguintes características: sou um homem branco,
heterossexual e com uma família capaz de prover meus estudos e minhas necessidades diante
destes. Isso por si só não representa nada para a justificação ética baseada no ‘aprender com’,
pois são características óbvias e patentes a todos (as) alheios a ele. Porém, se ele se perguntar:
o que há por trás disso que se intersecciona com o (a) outro (a)? Então, haverá diversas
dúvidas capazes de tirar o seu sono.
A partir disso, pela óptica do ‘aprender com’ que a pouco foi explorada (questionada),
as searas ou os subcampos de pesquisa seriam imensuráveis, ilimitados e até diversos para
este pesquisador, pois muito ele teria e deveria aprender com os (as) outros (as). Portanto,
pode-se retomar a angústia da pergunta: o que é ‘aprender com’? De forma mais extensiva,
para ajudar melhor o pesquisador hipotético, deve-se reescrever a pergunta: o que é aprender
com captando a experiência dos (as) outros (as) com a vivência subjetiva? Visto isso, pode
ser variada as respostas que passam pelas cabeças dos (as) leitores (as), mas para este ensaio
ainda é uma incompletude entre o tudo e o nada.
É um martírio, obviamente, perguntar a muitos (as) o porquê do que se pesquisa
através de uma justificação de cunho pessoal. Porém, talvez a resposta esteja mais próxima
do que se imagina: é porque não se aprendeu a aprender. ‘Aprender com’ não irá fazer
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sentido, seja de forma literal ou metafórica (listando os privilégios sociais), se não houver a
seguinte indagação: como ‘aprender com’? É um relato quase universal, por mais que os (as)
leitores (as) deste texto façam caridades de forma autêntica ou no intuito de tirar o remoço
dos seus corações, que cotidianamente passamos e perpassamos por essas injustiças e
desigualdades sociais, ficando invisíveis diante da dimensão que ocupam.
Por isso, como num ato paranoico, louco e despido na escrita e no pensamento, os
autores do ensaio repetiram o ‘aprender com’ diversas vezes, lembrando um pouco do
dinamismo da estética presente na música ‘Embolada do tempo’ (2004) de Alceu Valença e
do poema ‘Trem das Alagoas’ de Ascenso Ferreira (2010): aprender com, aprender com,
aprender com, aprender com, aprender com aprender com aprender
comaprendercomaprendercomaprendercomaprendercomaprender, como aprender com? É
através da cacofonia, causada pela velocidade da pronúncia, que o ‘aprender com’ virou o
“como aprender com?”.
Ei, calma! Não se esqueçam desta via sacra ensaística, pois Jesus Cristo ainda só
levou duas quedas. Então, aos leitores (as) aqui presentes, proclama-se o terceiro ato: Jesus
cai pela terceira vez! O parágrafo anterior é só uma parte da conexão de todo esse processo,
precisa-se aprofundar ainda mais as metáforas. Então, sugere-se aos leitores (as) a Web 2.0
(GIORDANO; BIOLCHINI, 2012) e a escrita literária como pontos de partida do ‘aprender
com’.
O termo ‘aprender com’ já se tornou uma mutação do ‘como aprender com’, mas a
metamorfose deve continuar viva para a reinvenção dos termos nas seguintes maneiras:
“aprender.com” e “aprender com...”. O primeiro nos remete ao contexto dos hiperlinks
(LIMA, 2007) dentro da internet, assim, aprender com o outro não é um processo linear, mas
descontínuo, incompleto e holístico. Melhor ainda, é navegar nas experiências encontrando
vários dados conectados e presentes no mesmo espaço e tempo (ubíquos).
Já o “aprender com...” é um recurso literário para o tempo e para a semântica. Isto é,
‘aprender com’ é algo que não tem fim, que é contextual e que está aberto para as múltiplas,
as antigas e as novas experiências. A partir destas duas metáforas, todos os envolvidos na
pesquisa jurídico-social podem ser ao mesmo tempo, neste teatro ou trágico científico,
Pôncio Pilatus, Jesus e Barrabás. Ou melhor, serem oprimidos, opressores e messias (aquele
que tem ação política em um contexto de vulnerabilidade).

4. Considerações Finais
Por fim, depois de uma cansativa narrativa, conclui-se que o interesse deste resumo foi uma
provocação epistemológica do ‘aprender com’ na pesquisa como uma afirmação política. Ou
seja, é utilizar-se da produção de matriz epistemológica para ter posicionamentos políticos e
éticos, assumindo riscos no conhecimento para localizar-se diante das vulnerabilidades
sociais em volta do (a) pesquisador (a) (HARAWAY, 1995) e simultaneamente descobrir
‘como aprender com’. Assim, a pesquisa jurídico-social irá perpassar, motivada por essa
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provocação, pelas lentes (ou pelo olhar treinado sobre as coisas das formas) descontínuas e
atemporais do “aprender.com” e do “aprender com...” para a sua justificação ética.
Já o (a) investigador (a), por um ato teológico da ciência, viverá a via sacra da
ausência do outro no intuito de ser mortificado (ou se mortificar) – o outrem não é sujeito e
nem objeto, mas um ponto de vista/relação/princípio do campo perceptivo sobre um mundo
possível que, por enquanto, não é real fora da expressão em outrem, contudo existe e é
atualizada por um ‘eu’. Logo, o possível exprimido só se encontra envolvido com o
exprimente através do sentido (linguagem ou signo) dado por ele, enquanto o ‘eu’ é puro
efeito da interiorização (portanto, ela se encontra exterior ao sujeito) desta relação: só existe
sujeito se tiver o outrem (DELEUZE; GUATARRÍ, 1992) – e ao mesmo tempo fazer sua
páscoa (a passagem de um antigo sujeito para outrem quando se depara com os atores sociais
vulneráveis) e a sua ressurreição (utilizar-se do devir do outrem para experimentar o seu
imaginário e não imaginar a experiência).
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1. Introdução
A princípio, essa pesquisa trará o conceito de tempo, perpassando pelas ideias de presente,
passado e futuro relacionados à história, colocando esta como responsável pela cristalização
do passado utilizando do artificio da memória. A partir disso temos o discurso como sendo o
principal elo entre esses três componentes, uma vez que sem ele não teríamos como construir
a história e consequentemente o tempo e a memória.
A utilização do termo discurso engloba não só a fala, mas também a escrita, a arte, a
estética e todos os outros componentes que colaboram com a formação e a cristalização dos
fatos no curso da história. Com isso, tem como objetivo geral: compreender de que maneira
a narrativa inter-relaciona o tempo, história e memória, através de diálogos com Hannah
Arendt e Walter Benjamin.
Ademais, o presente estudo surgiu através de discussões e reflexões advindas dos
grupos de pesquisa: (In) Tolerância e violência: reflexões a partir do conceito de amor mundi
em Hannah Arendt e Pesquisa e Produção do Conhecimento sobre Gênero e Direito no Brasil,
da Universidade de Pernambuco, campus Arcoverde.

2. Metodologia
Essa é uma pesquisa em andamento que possui um caráter bibliográfico e exploratório,
utilizando-se da abordagem qualitativa. Esta pesquisa utiliza-se do método dedutivo. A
técnica de coleta de dados é a pesquisa bibliográfica e a técnica de análise de dados é a análise
de conteúdo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). O texto tem como base os autores Hannah
Arendt e Walter Benjamin e suas intersecções de temas.

3. Resultados e Discussão
O tempo não é uma criação humana, ele já existia antes de surgimos. Entretanto, o ser
humano buscou sistematizá-lo e racionalizá-lo através de temporalidades, delimitando
eventos anteriores e posteriores a nossa existência. Por isso, o tempo seria um movimento
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constante e irreversível, gerando, assim, a ideia de passado, presente e futuro (JAPIASSÚ;
MARCONDES, 2008).
O passado pode ser caracterizado como o que já transcorreu e não pode ser retomado,
sendo ele o responsável por tornar o tempo irreversível. O futuro seria o que ainda virá, não
podendo ser previsto nem alcançado pelo homem. O presente, então, seria o único instante
em que o homem de fato vive um momento tangível de sua existência dentro da
temporalidade, despertando em nós a sensação de eternidade por ser a única temporalidade
que nunca desaparece.
Como consequência desta sistematização temporal, o homem vive numa constante
luta contra o tempo, tentando dominá-lo ou superá-lo. A parábola Kafkiana, encontrada no
livro ‘Entre o Passado e o Futuro’ de Hannah Arendt (2011), ilustra bem essa briga quando
retrata a imagem de um ser humano em um duelo com dois adversários: um está por detrás
dele, empurrando-o para frente, enquanto o outro está à frente, empurrando-o para trás.
Todavia, além desses dois adversários, o ser humano ali presente tem um terceiro
adversário: ele (a) mesmo (a). Seu maior sonho é sair desse embate e se tornar juiz (a) desse
duelo. Dessa maneira, Kafka expressa bem a angústia do ser humano em buscar uma forma
de se libertar do tempo e tomar para si o domínio sobre ele e consequentemente sobre a
história.
A partir do momento que o ser humano sistematiza o tempo passado – dividindo em
milênios, séculos, décadas, anos, meses e dias – ele cria a ilusão de que tem domínio sobre
este, como se o passado pudesse ser organizado em pastas, quando na verdade não é bem
assim. Na concepção de Walter Benjamin (1987), a história não seria construída em um lugar
onde o tempo é homogêneo e vazio, e sim em um tempo recheado de "agoras". Ou seja, a
história se constrói no próprio presente, uma vez que instantaneamente este se torna passado,
e é dentro desse espaço tênue (o presente se tornando passado) que a história acontece.
O cantor Renato Russo retrata bem a complexidade do tempo em sua música “Tempo
Perdido” (1986), quando ele diz que todos os dias, ao acordar, não tem mais o tempo que
passou, remetendo ao passado como intangível, entretanto, ele segue a letra dizendo que tem
ainda tem muito tempo, “todo tempo do mundo”, lembrando ao homem que apesar de termos
um passado temporalmente extenso, também temos um futuro infinitamente maior. No
entanto, Renato Russo não considerou o ponto chave da existência do tempo: a finitude do
ser humano. Sem a finitude, o tempo não teria valor, não seria tão medido e subdivido e não
nos importaríamos com o que passou e com o que ainda virá, uma vez que seriamos infinitos.
A mortalidade humana, na visão de Arendt (2011), seria o caminhar em linha reta
num mundo onde tudo é cíclico, isto é, pegamos o tempo e transformamos ele em algo
retilíneo, para que se adequasse a nossa mortalidade, quando na verdade o tempo se
encaixaria muito mais numa definição cíclica e infinita. Na concepção de Benjamin (1987),
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o passado é como uma luz relampejando (principalmente em momentos de perigo na
história), até que ela seja reconhecida e fixada na memória.
A memória, nesse caso, atua como um instrumento de dominação do passado. Através
das experiências comunicáveis, o homem encontra um domínio sobre o passado, pois percebe
que pode transpassar suas histórias por outras gerações através da fixação de suas
experiências na memória, sendo assim, refletida e interpretada de forma única. No cerne das
nossas memórias, possuímos atitudes autobiográficas e históricas. Seria basicamente como o
indivíduo se vê e como ele vê o mundo ao seu redor, incluindo suas experiências. Um
indivíduo que vive autarquicamente desenvolve amnesia, pois não teria em si a memória
histórica (CARTOGA, 2001). A partir da memória atentamos ao passado e podemos evitar
ou repetir no presente o que queremos (ou não) para o futuro.
Hannah Arendt (2011) já dizia que todos os homens são iguais, ou seja, humanos,
mas nenhum ser humano é igual a outro, por isso, a interpretação das experiências se torna
única. Da mesma forma, sem a utilização do discurso, não perpassaríamos essa memória no
decorrer do tempo, e, ao utilizarmos dessa ferramenta, criamos estórias e histórias que, ao
serem construídas e estudadas, fazem com que o ser humano se sinta presente em todos os
processos vivenciados por determinada população ou indivíduo. A capacidade de empatia
encontrada no homem, nos teletransporta e desperta nós sensações nunca vivenciadas que
através da rememoração do outro, sentimos em nós.
Visto isso, observou-se que o tempo, a história e a memória não seriam capazes de
existir se não fosse pela narrativa: “a capacidade de intercambiar experiências” (BENJAMIN,
1994, p.197). A narrativa passa a experiência de pessoa para pessoa, como citado
anteriormente, além de atribuir a sabedoria a pessoa que narra, pois sabe dar conselhos.
Entretanto, a informação transformou esse contexto. A partir do momento que a
informação fornece notícias quase que instantâneas, sem o mínimo de reflexão e identidade,
a narrativa é suplantada. Narrativa esta que possui como principal característica a força e a
capacidade de se transportar do passado para o presente. Aquele que vivenciou um
acontecimento e narra ele, deixa em seu discurso a marca da sua identidade (BENJAMIN,
1994). Ele não se faz neutro diante da história, ele constrói sua memória a partir da sua
subjetividade e interpretação de mundo. A história não pode ser advinda sem a existência de
um narrador, ele é o acompanhamento obrigatório de quem a estuda e escuta.

4. Considerações finais
Diante disso, concluímos que sem a narrativa e a força dela, o ser humano não seria capaz de
vivenciar em seu presente questões históricas e memoráveis. Ele não saberia refletir e pensar
através das lentes históricas e a partir de toda memória construída por esta. A questão que
ainda perpassa tudo isso é como iremos sair desse campo de batalha kafkiano e tornar-se juiz
do nosso próprio tempo. Talvez Renato Russo (1986) soube responder essa questão ao repetir
incansavelmente em sua canção a frase “Temos nosso próprio tempo”. A ideia de, inseridos
no tempo, aguardar essa saída dele, ou sua superação pelo homem.
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1. Introdução
É de conhecimento comum o uso de plantas para aliviar, tratar e curar problemas de saúde.
Essa relação faz parte da história de vida da humanidade (ALMEIDA, 2011), está inserido
na farmacopeia popular de diferentes populações humanas. Assim, ao longo de sua existência
o homem foi acumulando conhecimentos associados as necessidades básicas para variados
fins. Todo conhecimento acumulado durante gerações foi sendo repassado ou transmitido
para gerações futuras, contudo devido as pressões antrópicas e as mudanças na forma de vida
das populações, essa transmissão está fragilizada entre os mais jovens comprometendo assim
a manutenção dessas práticas.
A transmissão do conhecimento é um importante aspecto analisado nos estudos
etnobiológicos, visto que os seres vivos são capazes de armazenar informações através de
aprendizagem adquiridas pelas suas experiências (SOLDATI, 2015) ou pelo ensinamento
entre os pares. Esse conhecimento em relação aos sistemas naturais, como no uso de plantas
medicinais, é um que vem sendo investigado nos últimos anos nas pesquisas em etnobotânica
associadas ao saber popular e as relações de uso para verificar entre vários aspectos, como
se dá a escolha por um recurso, os padrões de uso e a transmissão do conhecimento, nesse
sentido Reys García e colaboradores (2009), listou em sua publicação como ocorrem as
principais formas de transmissão do conhecimento assim retratando três maneiras principais
de como pode ocorrer estas transmissões, a saber: vertical, quando o conhecimento é
transmitido de pais para filhos; oblíqua, quando se aprende com outros membros que não
sejam parentes, e acontece a partir de um indivíduo para muitos; e transmissão horizontal
quando conhecimento é transmitido de uma criança para outra.
Esses conhecimentos repassados entre populações tradicionais podem acontecer
através de conversas informais entre parentes ou membros de comunidades, e se propagam
entre todos de forma oral, visto que existe um amplo conhecimento e principalmente o
conhecimento sobre plantas com importância para saúde, que contribuem na qualidade de
vida e possui peso cultural para essas populações, assim essas transmissões são passadas para
novas gerações (BRITO et al. 2017).
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Em se tratando de comunidades tradicionais, onde existem grandes pressões e
influências da antropização principalmente das alterações dos ambientes naturais devido a
pressão do crescimento urbano, a população do Castainho (Garanhuns-PE), pode estar
sofrendo forte influência de fatores externos para a perda do conhecimento local, sobretudo
devido à sua aproximação com o centro urbano e pressão territorial (SANTOS et al., 2010).
Esses pressupostos precisam ser investigados a fim de registrar o saber ainda existente e
avaliar os processos evolutivos inerentes a tais mudanças. Dessa forma o presente trabalho
tem como objetivo demonstrar uma prévia de análise a respeito da transmissão do
conhecimento de plantas na comunidade quilombola do Castainho.

2. Metodologia
A comunidade quilombola do Castainho situada há apenas 8 km do centro da cidade de
Garanhuns possui uma diversidade de plantas cultivadas nos quintais domiciliares, onde já
há registros destinadas as práticas místicos-religiosas, consideradas plantas sagradas, como
o baobá e a gameleira (SANTOS et al., 2010). Essa pesquisa é parte de um projeto maior que
avalia a diversidade de plantas úteis da comunidade e para coleta de dados, foi realizada uma
abordagem qualitativa, utilizando dinâmica de grupo, através do método participativo, em
que participaram quinzes informantes com faixa etária de 20- 45 anos, todos moradores da
comunidade e integrantes da turma de educação de jovens e adultos (EJA).
Antes desse momento foram realizadas visitas prévias a comunidade Castainho, na
ocasião foi solicitada a carta de anuência ao representante da comunidade o senhor José
Carlos, que concedeu e se dispôs a colaborar com a pesquisa juntamente a comunidade, em
seguida o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 96751118.0.0000.5208). Antes
de iniciar a pesquisa os informantes tiveram conhecimento do termo de consentimento livre
e esclarecido.
Para a coleta de dados a dinâmica foi dividida em dois momentos entre os grupos:
no primeiro a dinâmica teve início com uma explicação do trabalho, em seguida foi solicitado
ao grupo que fizesse uma lista das plantas conhecidas e/ou usadas como medicinais ou para
tratamento de doenças, bem como a forma de uso, como ou com quem eles e se repassavam
esse conhecimento para isso foram utilizadas perguntas em cartolinas. No segundo foi
apresentada uma lista de plantas citadas por informantes-chaves com imagens da planta e a
indicação de uso medicinais, segundo as citações do informantes-chaves, moradores da
comunidade com idades entre 65 e 78 anos.
Os dados foram inseridos em planilha do Excel para agrupamento das informações
citadas e os dados qualitativos foram analisados através de análise de conteúdo (BARDIN,
2009).

3. Resultados e Discussão
No primeiro momento da abordagem todos responderam ter feito uso de plantas medicinais
em algum momento da vida, porém durante a fase da construção da lista, poucos
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demonstraram conhecimento sobre as espécies, plantas comuns foram citadas mais
facilmente como a erva cidreira [Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex P. Wilson], capim santo
(Cymbopogon citratus) e principalmente a hortelã (Plectranthus amboinicus), todas de fácil
cultivo e encontradas principalmente em quintais domésticos. O número máximo de plantas
citadas pelo grupo foi 16, representando um percentual muito baixo em relação a lista geral
citadas pelos informantes-chaves (60 plantas).
E a situação foi mais crítica ainda quando se questionou o uso de fato, e como
resposta ainda quando se referiram as plantas mais conhecidas, o uso foi considerado baixo,
apenas sete pessoas entre os quinze afirmaram conhecer e usar as plantas mais comuns, essas
são indicadas para dor de barriga, má digestão e febre. Para esse grupo, a maioria (53,33%)
afirmou usar planta medicinal, apenas quando essa é preparada e oferecida pelos pais ou avós
e também afirmaram não conhecer a planta, ou seja, não sabem identificar a espécies no local
de coleta, e afirmaram não possuir interesse em conhecer e se tratar pelos métodos
tradicionais, mas demonstraram utilizar alopáticos com preferência por considerarem que a
cura é mais rápida, e por ter fácil acesso a essa utilização. Entre os relatos dos que utilizavam
as plantas foi possível observar que a maior forma de uso para fins medicinais é através do
preparo de chás, essa característica reafirma indicações semelhantes encontradas tanto em
trabalhos em comunidades quilombolas, quanto em trabalhos desenvolvidos em
comunidades rurais no Nordeste do Brasil onde o chá e descrito como a forma de preparo
mais comum (ROQUE et al., 2010; MARINHO et al., 2011; MOTA et al., 2012; NETO et
al., 2014).
Esses dados demonstram que entre os mais jovens existe uma preocupante falta de
interesse em relação aos costumes locais, visto que a cada geração a tradição da utilização
das plantas medicinais para tratamento de doenças vai sendo substituída por o uso constante
de alopáticos. Outros estudos realizados sobre o conhecimento popular da utilização de
plantas medicinais por comunidades, também revelam esses dados da perda dos
conhecimentos locais (AMOROZO 2002; PINTO et al., 2006; MOTA et al., 2012). No
entanto, quando se apresentou a lista de espécies citadas pelos informantes-chaves houve
reconhecimento por parte do grupo e reconheceram a importâncias para os mais velhos.

4. Considerações finais
Foi possível observar a falta de interesse em conhecer e usas plantas medicinais
entre os mais jovens, um fator relevante que aumenta a perda da utilização de plantas para
cura de doenças é o fato de que a comunidade sofre muita pressão do centro urbano por está
muito próximo a cidade de Garanhuns, onde medicamentos desde simples a mais complexos
podem ser encontrados com fácil acesso. É provável que a transmissão do conhecimento
local esteja fortemente ameaçada e que essa comunidade está passando por um processo de
mudança de hábitos decorrente do processo evolutivo, contudo é necessário aprofundar essas
análises e investigar os fatores associados a tais transformações.

640

Embora o estudo tenha revelado que existe essa perda de conhecimento dentro da
comunidade Castainho, é necessário que novos estudos sejam realizados, para assegurar o
registro das práticas e a biodiversidade associada e que os mais jovens se interessem em
apreciar a importância do conhecimento local.
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1. Introdução
Ao pesquisar artigos que falem sobre previsão de jogos de futebol podemos perceber que a
maioria não aborda os possíveis resultados de cada partida disputada, dessa forma mostram
apenas a classificação final do campeonato, ou seja, as prováveis posições que cada equipe
deve ocupar ao final de todas as rodadas.
Esse fato, de certo modo, chega a ser desmotivador para o leitor, pois o desenrolar
do campeonato é tão importante quanto à classificação final, além de ser um fator crucial
para o leitor entender e analisar o modelo utilizado para a previsão dos resultados, desse
modo o leitor poderá identificar a quantidade de acertos e erros, referentes aos possíveis
placares estabelecidos pelo método utilizado, fazer comparações com outros métodos e
assim chegar as suas próprias conclusões.
Uma das razões que faz do futebol um esporte tão apaixonante é o fato de que,
[...] o futebol sempre foi alvo de especulações sobre quem seria o campeão, o
vice-campeão, quais os clubes seriam rebaixados, qual o time que marcaria mais
gols, entre muitas outras perguntas relacionadas. (Suzuki, 2015, p.33).

Sabendo da paixão mundial pelo futebol e do desejo em saber ou ter ao menos uma
estimativa de certos eventos que acontecem no futebol, esta pesquisa busca prever o
resultado final do Campeonato Brasileiro Série B de 2019 utilizando um modelo de
previsão simples.
Para prever os resultados dos jogos foram coletados dados no dia 02/09/2019, antes
de se iniciar a rodada 21 do campeonato, todos os resultados das rodadas seguintes serão
baseados nos dados coletados até a rodada 20, desta forma não é necessário que a cada
rodada se atualize o fator ataque de cada time, por exemplo, fator esse que pode mudar a
cada rodada.

2. Metodologia
Para começar fizemos a coleta dos dados necessários, ou seja, o número de jogos já
disputados, a quantidade de gols total do campeonato até a rodada 20, a quantidade de gols
feitos e sofridos por cada equipe. Logo depois foi feita a média de gols feitos e sofridos por
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cada equipe. Assim temos que a média de gols feitos (MGF) é o quociente entre o número
de gols feitos pelo número de jogos (MGF = n° de gols feitos/ n° de jogos) e que a média
de gols sofridos (MGS) é o quociente entre o número de gols sofridos pelo número de jogos
(MGS = n° de gols sofridos/ n° de jogos).
Então, foi feito a somatória com o objetivo de saber a média de gols por jogo no
campeonato. Para simplificar, foram determinadas algumas siglas nas tabelas cujos
significados são, (G FEITO) representando a quantidade de gols feitos por cada time, (G
SOFRIDO) representando a quantidade de gols sofridos de cada equipe. O mesmo
procedimento foi feito para se calcular as médias de gols nas condições de mandante e
visitante de cada time participante.
Seguindo o processo, foram calculados os fatores ataque (FA) e defesa (FD) de cada
time jogando em casa e fora de casa, da forma que está logo abaixo onde o x é a variável
que corresponde ao time escolhido. Assim temos que o fator ataque é o quociente entre a
média de gols feitos pela média de gols feitos geral (FA x = MGF x/ MGF Geral) e que o
fator defesa é o quociente entre a média de gols sofridos pela média de gols sofridos geral
(FD x = MGS x/ MGS Geral).

3. Resultados e Discussão
A primeira etapa para que se possa prever os resultados mais prováveis da série B e a
provável tabela final é a coleta de dados, como número de jogos, gols feitos e sofridos por
cada equipe, após a coleta desses dados nós podemos calcular a média de gols feitos e
sofridos por cada equipe. A partir dos dados coletados podemos saber também as médias de
gols feitos e sofridos por cada equipe nas condiçoes mandante e visitante. O próximo passo
é achar os fatores ataque e defesa de cada equipe também nas condições mandante e
visitante.
Após os cálculos que foram feitos podemos enfim começar a obter os resultados dos
confrontos entre os times que acontecem nas rodadas seguintes. A apuração dos dados
utilizados para os cálculos ocorreu até a rodada 20, logo, as previsões serão feitas para as
rodadas seguintes que vão da rodada 21 até a rodada 38 que é a ultima rodada do
campeonato.
Após a coleta de dados e suas respectivas aplicações no método de previsão que foi
estabelecido, chegamos aos possíveis resultados, sabendo os pontos que cada time tinha até
a rodada 20 e somando com os pontos que possivelmente cada time vai ganhar nas rodadas
seguintes chegamos à possível classificação final do campeonato.
Tabela 1 - Previsão para classificação final do campeonato (continua)

Equipe
Bragantino
Sport
Recife
Coritiba
AtléticoGO

Casa
22

Fora
22

Total de
pontos
previsto
44

17
17

19
11

36
28

32
34

68
62

14

14

28

34

62
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Pontos
real

Pontuação
final

41

85

Ponte Preta

11

16

27

30

57

Casa

Fora

Total de
pontos
previsto

Pontos
real

Pontuação
final

14
13
5
14

11
10
17
7

25
23
22
21

31
29
30
29

56
52
52
50

7

10

17

28

45

7
12
13
7

13
7
7
12

20
19
20
19

25
25
20
19

45
44
40
38

2
10
7
11
3
8

9
4
8
3
9
5

11
14
15
14
12
13

25
22
21
21
21
19

36
36
36
35
33
32

(conclusão)

Equipe
Cuiabá
Esporte
Paraná
CRB
Operário
Botafogo
SP
Brasil de
Pelotas
Londrina
Oeste
São Bento
AméricaMG
Criciúma
Figueirense
Vitória
Vila Nova
Guarani

4. Conclusões
Observando a tabela inicial comparando-a com a tabela final podemos observar alguns
detalhes interessantes, o Bragantino que era o líder na rodada 20, e que continuou em boa
parte das primeiras 20 rodadas na liderança, deve manter a regularidade e terminar o
campeonato tornando-se o campeão, seguido Sport Recife, Coritiba e Atlético – GO,
respectivamente, ou seja, as mesmas equipes que ocupavam as quatro primeiras posições da
rodada 20 devem terminar ocupando essas posições, alterando apenas a ordem entre elas. Já
na parte final das tabelas inicial e final podemos observar algumas mudanças da rodada 20
para a rodada 38, na rodada 20 as quatro últimas equipes eram Vila Nova, Oeste, São Bento
e Guarani, respectivamente. E no final do campeonato as equipes que devem ocupar essas
posições são Figueirense, Vitória, Vila Nova e Guarani, respectivamente. Diferente das
quatro primeiras posições que dão acesso a Série A do Campeonato Brasileiro, as quatro
últimas posições que rebaixam para a Série C do Campeonato Brasileiro, devem sofrer
alterações consideráveis.
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1. Introdução
Polissacarídeos são polímeros naturais extraídos de plantas, algas, animais, fungos e via
fermentação microbiológica, com excelente rendimento e promissoras aplicações
biotecnológicas, especialmente nas áreas alimentícia, biomédica, farmacêutica e de
cosméticos (DA CUNHA; DE PAULA; FEITOSA, 2009). São classificados como gomas ou
mucilagens, destacando-se positivamente devido às propriedades de biocompatibilidade,
baixo custo, biodisponibilidade e baixa ou nenhuma toxicidade, além de serem considerados
fontes alternativas de matérias-primas para as aplicações industriais dos convencionais
materiais sintéticos (ALBUQUERQUE et al., 2016).
É possível notar que o interesse consideravelmente crescente na utilização de
polissacarídeos ocorre devido às suas diversas propriedades estruturais e funções metabólicas
aplicáveis a diferentes produtos (NISHINARI; ZHANG; IKEDA, 2000). No entanto, o
mercado consumidor ainda almeja por novas fontes que alcancem a demanda requerida pela
indústria; sendo assim, polissacarídeos extraídos de fontes naturais podem ser sugeridos
como a nova geração de produtos provenientes de materiais sustentáveis que conseguem aliar
ambos os aspectos ecológicos e econômicos.
Amido, celulose, quitina, ágar, alginato, pectina, galactomanana e xiloglucana são os
principais polissacarídeos reportados na literatura científica, apresentando excelentes
resultados como fibras dietéticas (GUPTA et al., 2015), modificadores de textura,
estabilizantes e/ou emulsionantes (HOSSEINI-PARVAR; OSANO; MATIA-MERINO,
2016), agentes gelificantes (PANG et al., 2016), espessantes (CHO; YOO, 2015),
revestimento de alimentos (BOUAZIZ et al., 2016; YU et al., 2016), filmes para cicatrização
de feridas (ALBUQUERQUE et al., 2017; MA et al., 2016) e cosméticos (PRAJAPATI et
al., 2013). São, portanto, seguros o suficiente para consumo na forma de aditivos alimentares
ou de medicamentos (RANA et al., 2011).
No Brasil, as principais pesquisas envolvendo polissacarídeos estão diretamente
atreladas à enorme biodiversidade do nosso País e, não diferentemente, da potencial
aplicação industrial destes polímeros. Este trabalho teve o objetivo de extrair o polissacarídeo
contido nas sementes da Manjerioba, nome popular da Cassia occidentalis, um arbusto
pertencente à família das Leguminosas, subfamília Caesalpiniaceae, comumente encontrada
na região nordeste do Brasil. Após a extração, o rendimento do processo e a quantidade de
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carboidratos totais foram calculados e, finalmente, procedeu-se com a formulação de filmes
a partir da solução do polissacarídeo.

2. Metodologia
2.1 Extração dos polissacarídeo e cálculo do rendimento de extração
Sementes de Cassia occidentalis foram coletadas na cidade de Jucati, Agreste do Estado de
Pernambuco, e processadas segundo a metodologia de ALBUQUERQUE et al. (2014), com
algumas modificações. As sementes foram trituradas em moinho industrial, precipitadas em
NaCl 0,1 M a 5 % (p/v) e homogeneizadas em liquidificador (Power Black 500W – Mondial,
Brasil). A solução resultante foi filtrada com papel de filtro (Brigitta, Brasil) e o sobrenadante
obtido foi precipitado com etanol 46 % (1:3, p/v) durante 18h. A seguir, o precipitado obtido
foi lavado com acetona PA (1:1, p/v) por 30 min 2x, submetendo o precipitado à filtragem
com papel de filtro entre cada lavagem. O precipitado foi seco à temperatura ambiente,
triturado com pilão e finalmente denominado Polimanji. O rendimento de extração foi
calculado dividindo a massa final de polissacarídeo (Mf) pela massa inicial das sementes
(Mi) e expresso como %.
2.2 Determinação da concentração de carboidratos totais:
A concentração de carboidratos totais foi realizada segundo a metodologia descrita por
DUBOIS et al. (1956).
2.3 Produção do filme polissacarídeo:
A solução de Polimanji a 0,5 % (p/v) foi submetida à agitação magnética constante (250
rpm), por 12 – 24 h, à temperatura ambiente (25ºC). 15 mL da solução foram distribuídos em
placa de Petri de poliestireno de 90 mm de diâmetro. O filme foi seco em estufa a 55,7 ºC
por 9 h e armazenado em ambiente seco.

3. Resultados e Discussão
O endosperma das sementes de Leguminosas contêm polissacarídeos responsáveis pelas
funções de hidratação e reserva de energia (ALBUQUERQUE et al., 2016). O rendimento
da extração do Polimanji foi calculado e expresso em porcentagem de massa seca obtida após
a extração em relação ao peso seco das sementes, apresentando um valor de 19%, sendo um
rendimento considerável quando comparado aos valores de rendimento obtidos pela extração
de polissacarídeos por Nunes et al. (2009) de 20%, 24% e 33% e de Albuquerque, et al.
(2014) que apresenta o rendimento final igual a 36%.
Para a determinação dos carboidratos totais, é necessária a correlação entre a curva
padrão construída previamente para análise da amostra (dados não mostrados), no qual o
resultado é expresso através da relação entre absorbância e concentração. A solução do
Polimanji (0,5% p/v) apresentou concentração de carboidratos totais de 3,25 ± 0,17 mg/mL,
valor superior aos resultados demonstrados por Demiate et al., (2002) (0,99 ± 0,041, 0,71 ±
0,015 e 1,2 ± 0,017) e inferior aos de De Menezes, Vilela e Da Silva (2015) (83,6 ± 0,07, 39
± 0,17 e 33,23 ± 0,06). A concentração de carboidratos totais pode ser influenciada por
diferentes fatores, tais como método de extração, temperatura, metabolismo e biossíntese de
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açucares distintos, inferindo sobre a capacidade de armazenamento de açucares e, portanto,
justificando os diferentes valores reportados pela literatura científica.
A presença de carboidratos nas sementes de Manjerioba também apresentou um
padrão viscoso e colorimétrico comumente encontrado em sementes de Leguminosas; dessa
forma, o potencial biotecnológico do PolimanjI foi testado e resultou no filme representado
na Figura 01.
Figura 01: Filme formulado a partir da solução a 0,5% (p/v) do Polimanji

Fonte: O autor (2019).

4. Conclusões
Os resultados obtidos neste trabalho contribuem para o desenvolvimento técnico científico
do Estado de Pernambuco, transpondo a produção de filmes e revestimentos naturais para
possíveis aplicações nas indústrias alimentícia e da saúde a partir de espécies regionais do
Agreste de Pernambuco. No entanto, estudos complementares são necessários para melhor
descrever suas atividades e aplicações biotecnológicas.
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1. Introdução
O presente estudo focaliza o tema da identidade nas redes sociais, mais precisamente, da
identidade política feminina no Twitter. O tema identidade cada vez mais tem despertado o
interesse de pesquisadoras e pesquisadores, nas mais diferentes perspectivas (MOITA
LOPES, 2003; HALL, 2006). Diante das inúmeras concepções que a identidade tem sido
estudada, tem se buscado relacioná-la aos processos de globalização. Com o advento das
novas tecnologias e com a utilização cada vez mais frequente de mídias digitais, o tema nos
causa uma inquietação, nos levando a refletir quanto aos recursos linguísticos que são
utilizados no processo de interação social.
É notória a participação cada vez mais abrangente de questões relacionadas à
política no ciberespaço, formas tradicionais como a panfletagem, comícios, propagandas
eleitorais obrigatórias não foram apagadas, entretanto, não podemos deixar de perceber a
virtualização nos processos de campanhas eleitorais, e as diversas manifestações
identitárias ocorridas nesses espaços.
Vale ressaltar que optamos por evidenciar a rede social Twitter na nossa pesquisa
por entendermos que essa na atualidade é uma das mais representativas quando se fala na
quantidade de usuários regulares, para além disso, o Twitter funciona como um “diário
online” que possibilita que os seus usuários interajam de forma momentânea com essa.
A escolha por colocar em evidência questões relacionadas à identidade da mulher
política construída nas redes sociais se inicia através de um contexto histórico social. Ao
longo dos anos, as mulheres vêm lutando para conquistar um maior espaço na sociedade em
que vivem. É notório que muitas conquistas já foram concretizadas, como é o caso do
direito ao voto, antes exclusivo para os homens, como afirmam Pereira, Cajado e Dornelles
(2014, p.18), “A grande massa que constituía os eleitores de primeiro grau ou votantes, era
formada pelos cidadãos brasileiros do sexo masculino que tivessem mais de vinte e cinco
anos e uma renda anual de cem mil réis. ” Entretanto, questões relacionadas à participação
feminina na política ainda são subjugadas pela sociedade. O que nos chama a atenção é o
fato de que mesmo as mulheres sendo maioria da população, estas ainda são marginalizadas
em âmbitos políticos. Como foi indicado na pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, segundo aponta Silveira, o Brasil teve o pior
resultado entre os países sul-americanos em relação à representatividade feminina
parlamentar, ocupando o 152° lugar em um ranking de 190 países, o país apresentava um
percentual de 10,5% na média global de presença feminina nas câmaras baixas ou
parlamentos unicamerais.
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Contudo, apesar de tais constatações, são perceptíveis as mudanças positivas que
vem ocorrendo nesses espaços. Atualmente, já existem políticas públicas que visam
aumentar o número de mulheres na política, o STF (Supremo Tribunal Federal) e o TSE
(Tribunal Superior Eleitoral), foram os órgãos que mudaram algumas leis no intuito de
alcançarem esse objetivo, como é o caso da Lei 9.504/97, artigo 10, parágrafo 3
reformulada em 2010 em que torna obrigatória a participação das mulheres na política
enquanto candidatas. Além disso, no ano de 2018, o TSE solicitou aos partidos políticos, o
financiamento de 30% às candidaturas femininas, assim como também, em junho do
mesmo ano o plenário do tribunal aceitou unanimemente a proposta do ministro Luiz
Roberto Barroso, em que os valores determinadospela Justiça Eleitoral para campanhas
femininas, fossem aplicados especificamente para tais campanhas.
Com a ascensão dos novos meios tecnológicos, as redes sociais têm desenvolvido
um papel relevante na sociedade contemporânea. Esses espaços discursivos têm ganhado
cada vez mais visibilidade, e um constante crescimento no seu número de usuárias e
usuários regulares, que desfrutam desses espaços para interagir socialmente. Os espaços
virtuais têm como uma de suas principais características a velocidade na transmissão de
informações, para mais diferir-se dos meios de comunicações convencionais, em que é
posta uma certa limitação quando se trata da sua programação e formatação. As redes
sociais possibilitam esse dinamismo e flexibilidade com a utilização dos diversos recursos
disponibilizados nas próprias plataformas (no formato de aplicativos, programas e
servidores).
A esse modo, essa pesquisa de maneira geral busca investigar como se constrói
discursivamente a identidade da mulher feminista, militante, na política na rede social,
Twitter, a partir de um recorte dos significados identificacionais do discurso, Em
especifico, pretendemos analisar se a formação sócio histórica brasileira está presente nos
referidos discursos virtuais, ademais como as parlamentares se utilizam de recursos
linguísticos para afirmarem suas posições ideológicas, partindo da categoria de modalidade
e avaliação. A partir disso, identificar as ideologias feministas/machistas nas postagens das
deputadas eleitas.

2. Metodologia
O presente estudo focaliza em dados retirados de práticas comunicativas usuais, postadas
na rede social Twitter, por tencionarmos uma análise crítica desses discursos, se faz
pertinente uma pesquisa de cunho qualitativo, por entendermos que essa perfaz os objetivos
aqui propostos. A abordagem qualitativa, apresenta traços interpretativos, dessa forma, não
entendemos os dados aqui analisados como concluídos, mas, sim, fazendo-se necessários de
uma análise seguindo o critério teórico estabelecido, para que os olhares aqui obtidos se
tornem significativos. Assim, concordamos com Denzin e Lincoln (2006, p.36), quando
estes afirmam que as pesquisas qualitativas são “guiadas por um conjunto de crenças ede
sentimentos em relação ao mundo e ao modo como este deveria ser compreendido e
estudado”.
Diante dessa perspectiva, foram selecionadas seis mulheres ocupantes de cargos
políticos para análise de seus perfis, dessas, quatro foram eleitas deputadas federais e duas
estaduais, todas fizeram parte da campanha “meu voto será feminista” das eleições 2018. A
campanha, é uma ação realizada pelo Movimento PartidA (Movimento feminista criado em
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2015, por um grupo de mulheres ativistas que buscam possibilidade de se iniciar um partido
feminino brasileiro), visando o apoio financeiro para a supressão dos gastos
comunicacionais das campanhas políticas de feministas, com o intuito de promover uma
maior representatividade política da mulher nas eleições de 2018. Restringimos a nossa
pesquisa para um único partido político, nesse caso o Partido Socialismo e Liberdade
(Psol), por ser atualmente o único com paridade de gênero na bancada da câmara dos
deputados.
Para refletirmos e analisarmos acerca da construção identitária dessas mulheres,
selecionaremos postagens da atuação linguístico-discursiva das candidatas nos seus perfis
públicos da rede social Twitter, analisaremos postagens realizadas entre o mês de setembro
de 2018, período que antecede a vitória destas nas urnas, e maio de 2019, período este que
sucede a posse do mandato das deputadas eleitas.

3. Resultados e Discussão
Cabe ressaltar que esta pesquisa se encontra em andamento, nos encontramos no processo
de organização e seleção dos dados que serão analisados. Tendo em vista que,
investigaremos a construção de identidades sociais, como já citado anteriormente, faremos
um recorte acerca dos significados identificacionais do discurso, especificamente as
categorias de modalidade e avaliação para subsidiar nossas análises. Partimos do
pressuposto de que, assim como o discurso a linguagem também é um modo de identificar
tanto a si, como aos outros, (RESENDE; RAMALHO, 2011).

4. Conclusão
Como dito, este trabalho integra uma pesquisa em andamento, portanto, nos detemos aqui à
resultados esperados, acerca dos objetivos propostos. Em caráter hipotético, tencionamos
após a análise dos dados identificar traços linguísticos e discursivos que comprovem a
influência da formação sócio histórica brasileira nos discursos proferidos pelas candidatas
eleitas, pressupomos, entretanto, que esses discursos se manifestam reformulados, tendo em
vista que a posição da mulher na sociedade contemporânea já não é a mesma. Em relação
as afirmações/negações ideológicas, acreditamos que é mediante tais posicionamentos que
se constroem e se constituem as identidades dessas mulheres que se consideram enquanto
feministas e militantes.
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1. Introdução
Estudando a Arqueologia e a Pré-história a primeira sensação que nos ocorre é a de estar
mentalmente sendo puxado através de um portal em um mergulho perturbador por um rio
de percepções. Tudo isso, quando ficamos diante de imagens artisticamente produzidas a
aproximadamente 3000 anos antes do presente. Por outro lado, elas confrontam nossas
concepções de mundo. A relação Arqueologia e Pré-história nesse sentido é muito
dinâmica. Enquanto a segunda está mais ligada à “teoria”, e interpretação dos dados e
conceitos, da vida dos povos antigos, entre outros fatores, a Arqueologia se liga mais com
a “prática”. Vale salientar sempre, que nesse artigo, quando relacionamos a palavra
“primitiva” será para se referir aos primeiros habitantes (caçadores coletores) a utilizar
aquele lugar (Sítio Alcobaça, em Buíque, PE) e deixar seus registros/memória, não sendo,
portanto, com o intuito de menosprezá-los como grupos humanos.
Mas como os estudos arqueológicos começaram e se intensificaram no Brasil?
Segundo Gabriela Martín, “viajantes, naturalistas, botânico, geólogos e paleontólogos [...]
enviados por seus países para enriquecimento de coleções de museus europeus e também
de antropólogos, estudiosos de sociedades primitivas remanescentes” (MARTIN, 2005,
p. 23). Com isso, o estudo arqueológico foi ganhando força, atrelando a isso, a política
dos dois imperadores brasileiros (Pedro I e Pedro II) de incentivarem o estudo dessa área.
Em nosso tempo em que o documento escrito auxilia historiadores, biólogos,
arquivistas, entre outras áreas, a descobrirem elementos sobre determinado assunto,
diferentemente, a Arqueologia trabalha com os materiais e artefatos “lixos” deixados pelo
homem do passado muito antigo ou remoto, tendo que lidar com episódios e contextos de
uma época em que ainda não exista a escrita da forma que conhecemos hoje. Sendo
assim, analisar os artefatos arqueológicos, ou registros em geral, ajuda a esclarecer nossas
dúvidas sobre civilizações antigas, grupos bandos que habitaram vários territórios antes
da presença dos europeus no Brasil. Numa observação, a Fenomenologia tem
contribuições, principalmente, para compreendermos os sentidos das manifestações,
gravuras ou pinturas nos paredões rochosos, em particular, do Sítio Arqueológico
Alcobaça (REZENDE, 1990, p. 17). Os estudos de tais paredões fazem com que, segundo
Josualdo Silva, se recupere a memória deixada pelos caçadores/coletores (SILVA, 2013,
p. 104).
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2. Metodologia
Primeiramente foi desenvolvido pelo professor da disciplina de Pré-História, atualmente
intitulada de Origens, que explanou a disciplina para que todos pudessem em ter o
primeiro conhecimento a respeito da importância do estudo da pré-história, bem como da
Arqueologia e a relação com outras disciplinas (Antropologia, Geografia, Física, Biologia
etc.) e os sítios arqueológicos. Após essa etapa, fomos visitar o Sítio Arqueológico do
Alcobaça, localizado em Buíque, no agreste de Pernambuco. No local, foram
desenvolvidas várias atividades, registro de imagens, bem como um debate interno a
respeito da importância dos sítios para compreensão do presente e também a preservação
de todos eles. Os alunos puderam caminhar pelas trilhas até o sítio, bem como presenciar
as pinturas rupestres presentes no local.
Posteriormente foi realizada a parte prática na qual os alunos desenvolveram
trabalhos a respeito do diálogo com a Pré-história, Arqueologia e o Sitio Alcobaça. Dessa
forma, o presente texto teve por objetivo trazer a dinâmica e importância de se estudar
temas como esse.

Figura 1: Registro rupestre no Sítio Alcobaça em Buíque, PE. Fonte: Autor.

3. Resultados e Discussão
Para ajudar entendemos a nossa vida atual, nossos costumes, crenças, hábitos, gostos, é
preciso “olhar” e “escutar” o passado, ainda que remoto, para tentar compreender como
as sociedades “primitivas” e atuais se comportavam e se comportam respectivamente.
Marc Bloch em seu livro Apologia da História ou O ofício do historiador relata: “A
incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas talvez não
seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do presente”
(BLOCH, 2001, p. 65). Percebe-se a crítica que Bloch faz a quem quer compreender um
tempo histórico ignorando o outro. Os dois tempos (passado e presente) que se oferecem
como forças distintas, porém cognitivas, importantes, que resultará em uma mútua
compreensão do passado e do presente dialeticamente. Com base nesse pensamento,
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tivemos a oportunidade de realizar atividades e projetos sobre a Arqueologia e os sítios
arqueológicos. Pensamentos, ideias e discussões a respeito do significado das pinturas
abrilhantaram o embate positivo a respeito do sitio arqueológico. Os estudos dos registros
(pinturas e ou gravuras), nos coloca diante das primeiras manifestações estéticas,
memória e de arte pictográficas do homem, ao tempo dos caçadores coletores.
O Sítio arqueológico Alcobaça está sob o cuidado de pessoas que moram no
entorno do lugar. A líder dessa equipe e guia do local, Cida, afirma que, infelizmente, o
local está à mercê de criminosos que queiram invadir e depredar partes do sítio, porque
não está mais recebendo repasse de verba para cuidar da preservação e proteção desse
berço da civilização local e do Brasil. O sítio, lamentavelmente, ainda não é tombado pelo
IPHAN. Pelo menos até a data de nossa visita.

4. Conclusão
Apesar de inúmeros retrocessos por parte do Governo brasileiro ao diminuir os
investimentos para esse tipo de pesquisa, tivemos, recentemente (Constituição de 1988),
a criação da Lei que proíbe qualquer pessoa de destruir, demolir qualquer sítio
arqueológico, bem como não poder causar qualquer tipo de dano às pinturas e objetos
encontrados em qualquer sitio arqueológico; um importante órgão que está pra fiscalizar
o cumprimento dessa lei é o IPHAN. Após os estudos feitos através das diversas
referências bibliográficas e também ao visitar por meio de aula passeio, o Sítio
Arqueológico Alcobaça, ficou ainda mais claro o quanto a Arqueologia e nossa préhistória nos traz e oferece novos tesouros e riquezas culturais para serem estudados pelas
gerações próximas e as futuras que vierem, colaborando para descobertas científicas, e os
elementos e fatores que o ser humano tanto se questiona e gostaria de obter respostas.
Sabe-se que a subjetividade dos caçadores coletores está exposta naquelas imagens. Um
fenômeno estético, artisticamente humanizando o volumoso maciço de rocha aflorada em
plena caatinga. Signos semióticos imaginado para comunicar a coletividade.
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1. Introdução
Essa proposta de pesquisa está inserida dentro dos trabalhos discutidos e analisados no
Grupo de Estudos e Pesquisas Transdisciplinares sobre Meio Ambiente, Diversidade e
Sociedade – GEPT da Universidade de Pernambuco, Campus Arcoverde. Tal proposta
possui como objetivo geral analisar as nuances do conceito de soberania e integração frente
a crises ambientais, em especial à crescente degradação amazônica em solo brasileiro. Em
agosto de 2019 a Amazônia brasileira queima e os índices de degradação e desmatamento
alcançam pontos críticos em relação aos anos anteriores, uma pergunta ressoa e nada
poderá impedir o mundo de ouvir: “Quem salvará a Amazônia (e como)?” (WALT, 2019,
tradução nossa). A questão do trabalho gira em torno, portanto, de até que ponto essa
preocupação mundial relacionada a crises ambientais (não) ressoa como uma forma de
controle e fragilização da soberania de países latino-americanos, no caso, da soberania
nacional brasileira.

2. Metodologia
Para a pesquisa, utiliza-se do método indutivo, por meio de uma abordagem qualitativa.
Nesse sentido, a partir da divulgação da notícia intitulada “Quem salvará a Amazônia (e
como)?” (WALT, 2019, tradução nossa) ficou perceptível a possibilidade de ingerência
internacional em assuntos que dizem respeito à soberania nacional de estados latinoamericanos, no caso, especificamente do Brasil. A partir da análise do discurso da notícia,
infere-se possibilidades quanto aos problemas de soberania que estados latino-americanos
enfrentam quando as questões giram em torno de crises ambientais. Portanto, utiliza-se a
técnica de coleta de dados e da revisão bibliográfica tendo como aporte fundante
epistemologias do Sul (SANTOS, 2010).

3. Discussões e Resultados
A situação crítica da Amazônia (re)criou uma questão igualmente complexa, que também
poderia ser análoga a qualquer outra situação de crise ambiental em solo brasileiro, visto
nossa comum (má) gerência da temática. É possível considerar que tal questão cria um
vácuo: se não preenchido pelo Brasil, bem como por toda a América Latina, em termos de
assunção do protagonismo frente à solução do problema, a comunidade internacional não
deixará de fazê-lo da forma que assim lhe convier. De maneira introdutória, é necessário
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entender a possibilidade material de intervenções internacionais não apenas em solo
brasileiro, mas em todo contexto latino-americano como uma zona de Estados com grande
riqueza ambiental, mas pouco poder coercitivo, uma vez que segundo Gilley e Kinsella
(2015) é o exato perfil de Estados que degradam o meio ambiente e recebem como
retaliação intervenções internacionais que se materializam em forma de sanções
econômicas, sem excluir ainda a possibilidade de resolução bélica.
Uma vez esclarecida a possibilidade material, cabe o mesmo para a possibilidade
legal de tais ações interventoras, ainda sob a ótica dos teóricos da ação climática coercitiva,
onde parece simples que, dada a necessidade, o Conselho de Segurança das Nações Unidas
possa definir como potenciais perigos à segurança e à paz internacional Estados que não
consideram pactos e tratados ambientais de modo a efetivarem (re)soluções referentes à
mudança climática. A partir disso, nada impediria o uso da força, inclusive da força militar
como (último) recurso coercitivo. (Gilley; Kinsella, 2015).
A mera possibilidade de intervenção internacional já aciona os alarmes de toda
América Latina, uma vez que, havendo essa concretização, pouco poderia ser feito.
Enquanto hipótese, serve como alerta à imprudência sobre a temática ambiental, o que pode
significar um perigo sem equivalência à autonomia latino-americana. Em um mundo cada
vez mais conectado, tudo leva a crer que problemas, sejam esses humanitários, ambientais
ou de qualquer outra espécie, tenham uma perspectiva de (re)solução mundial como
resultado do processo de globalização. Segundo Canclini (2007), é mais que um processo, é
o resultado de movimentos múltiplos, um novo regime de produção de espaço e de tempo
que intensifica a dependência recíproca entre as nações, construindo a desterritorialização
do dinheiro, dos bens e da informação em composição de um mercado mundial.
Desse modo, Canclini (2007) indica uma tendência de integração regional no
mundo, uma forma de proteção dos efeitos totais da globalização, em uma movimentação
que caminha para a polarização, os Estados Unidos estreitam suas relações com os Estados
europeus, objetivando fazer frente aos países asiáticos enquanto mantêm mercados
consumidores periféricos, um desses aqueles da América Latina. Por sua vez, a América
Latina caminha para integração, porém muito mais voltada a acordos aduaneiros que visam
atrair capitais estrangeiros. Essa característica acaba por perpetuar uma situação de
interdependência, onde a balança não nos favorece, em contraposição à substituição da
dependência econômica colonial, onde mudam apenas as metrópoles.
Dessa forma, Souza (2017) diz que a questão da ambição, por atrair capitais
estrangeiros, resulta em um certo desprezo e desvalorização do mercado intra-regional, uma
herança das últimas décadas do regionalismo latino-americano que só iniciou a caminhada
além do viés puramente econômico com as alternativas bolivarianistas. Isto posto, percebese que a América Latina caminha na contramão da tendência mundial e que dessa vez, não
constitui em uma movimentação prudente, uma vez que, separados, os Estados latinoamericanos ficam vulneráveis à coerção internacional de grupos mais organizados. O ideal
da integração latino-americana é antigo e tem herança direta com os sonhos de Bolívar, em
uma confederação de Estados livres que tenham tamanha autonomia e unidade que possam
defender a sua soberania de qualquer forma de imperialismo.

4. Considerações Finais
Nesse sentido, conclui-se que há a tentativa de ingerência externa sobre a questão da
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soberania em Estados latino-americanos, o que é possível inferir considerando os alertas
que se assemelham a ameaças a respeito das crises ambientais frequentes. Nisso, não existe
um fortalecimento integrativo da própria América Latina, que como já frisado, ainda está
muito mais voltada a acordos aduaneiros que propriamente ao estabelecimento de uma
política que confronte a posição de dependência econômica de capitais externos. No caso
específico da Amazônia, a intervenção seja econômica, militar, moral ou de qualquer outra
natureza, paira como uma sombra que dificilmente irá se diluir sem o fortalecimento do
próprio ideal de soberania nacional brasileira e concomitantemente de um bloco
socioeconômico de Estados latino-americanos.
Segundo Corazza (2010), a existência da integração regional persiste no imaginário
latino-americano, mesmo que tenham prevalecido as divergências, os separatismos, e os
interesses do capital externo. Todavia, para que se materialize, há a necessidade de
atravessar sua dimensão puramente econômica e comercial, que instiga a exploração e
submissão latino-americana, e passar para um viés de fundamentação vinculado a aspectos
culturais, sociais e políticos, onde a diversidade e o nacional não são obstáculos, mas o
símbolo da própria construção identitária da América Latina.
Desse modo, a necessidade de um conceito autônomo de soberania dos Estados
latino-americanos frente ao caso apresentado, coloca em xeque os próprios conceitos de
soberania imperantes hoje na América Latina, deixando uma nova questão: reformar e unir
ou se conformar à periferia socioeconômica global? Essa questão é justamente aquela que
apoia a pesquisa: entender de forma cada vez mais concisa a necessidade de integração
regional latino-americana, como forma de auto gerência dos assuntos internos e de
empoderamento da região.
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1. Introdução
O conceito de “meme” foi proposto, inicialmente, por Richard Dawkins em 1976, retomado
por Susan Blackmore em 1999. De acordo com os autores, memes são unidades de
transmissão cultural, similares aos genes biológicos, que se propagam de pessoa para pessoa,
podendo sofrer transformações ao longo do processo, como unidades de imitação,
mencionando grupos religiosos, modas, dietas como exemplos (BLACKMORE, 2000).
Novos conceitos de meme emergiram junto à disseminação e facilidade de acesso à internet.
Ainda que não haja uma definição consensual sobre memes, Shifman (2014) propõe um
modelo tridimensional que caracteriza memes como unidades da cultura popular da era
digital, que compartilham características em comum, como conteúdo, forma e/ou posição,
passíveis de circulação, imitação e/ou transformação feitas pelos usuários da internet. É
importante ressaltar que as mídias sociais, nas quais circulam os memes, se apresentam como
um espaço potencial para a expressão política de jovens, bem como a construção de modos
de subjetivação.
A presente pesquisa é realizada no âmago da cibercultura, expressa por Levy (1999,
p. 15) como “[...] um novo universal, diferente das formas culturais que vieram antes dele no
sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global qualquer”,
portanto, representa o advento de um movimento social singular, cuja compreensão se faz
importante para a compreensão do próprio humano. Fomentar uma discussão do papel
político dos memes no comportamento dos indivíduos do presente tempo possibilita
aproximações entre a pesquisa acadêmica e o discurso popular, bem como comunica a
atualidade do fenômeno – componente do vernáculo da cibercultura, locus da gênese dos
memes, artefatos digitais presentes na vivência dos usuários da internet no séc. 21.
À Psicologia Social, o estudo se revela de importância, por problematizar novas
expressões políticas do sujeito social, em um âmbito virtual que favorece expressões de si e
comportamentos de subversão ao instituído, em meio a um cenário de socialização, que pode
fazer uma espécie de jogo coletivo de “mostrar-se ou esconder-se”. Assim, a pesquisa teve
como objetivo geral discutir o potencial político dos memes no contexto virtual. Como
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objetivos específicos, elegemos: evidenciar os memes enquanto possibilidades de expressão
política, refletir problemáticas relacionadas ao uso dos memes nas mídias sociais, e
compreender possíveis consequências dos diferentes usos dos memes.

2. Metodologia
Pesquisa realizada pelo método de revisão bibliográfica, conceituado por Gil (2003) como
uma contextualização teórica a partir do que tem sido investigado acerca de uma determinada
problemática e atrelada a uma discussão crítica do “estado atual da questão”. A busca foi
realizada nas plataformas Scielo e Google Acadêmico, utilizando a palavra-chave “memes”
associada com palavras-chave: (1) mídias sociais, e (2) política. Foram pesquisadas
publicações referentes ao período de 2014-2019, em língua portuguesa.

3. Resultados e Discussão
Após a buscas nas bases de dados, por meio do descritor principal, foram identificados,
aproximadamente, 1610 artigos. Na segunda fase de busca, com a aplicação dos critérios de
período de publicação e idioma, restaram 249 artigos. Na terceira fase, aplicamos os
descritores “mídias sociais” e “política” como critério de inclusão, restando 21 artigos. Após
a leitura de títulos e resumos, foi feita uma curadoria dos artigos que contemplavam os
objetivos da pesquisa, e 20 artigos foram eleitos. Para discussão, analisamos a partir dos
artigos investigados possíveis finalidades dos memes no contexto político e virtual atual.
Foram identificados pontos a respeito do potencial dos memes como novo modo de
engajamento político, especialmente, através da exposição de experiências compartilhadas
de construção política (CERETTA, 2016; CHAGAS, 2016; BRASIL, 2017; CHAGAS et al,
2017), como narrativas complementares às veiculadas na mídia tradicional (MOREIRA,
2017; CASTILHO, 2019), da denúncia de problemas socioculturais (AMÉRICO &
MARGADONA, 2017), da desqualificação do discurso tradicional por meio da comicidade,
para a construção de manifestações alternativas da opinião pública (BRASIL, 2017), e da
formação de uma cultura de resistência (OLIVA, 2018). A literatura também aponta que os
memes, no contexto de constituição de comunidades coletivas na internet, podem expressar
traços próprios dessas comunidades (BRASIL, 2017; FALCÃO, 2017; FRIGO, 2017;
AMÉRICO & MARGADONA, 2017; ZANETTE; BLIKSTEIN & VISCONTI, 2019) e
subsidiar a produção de conteúdos e memórias coletivas (CARDOSO, 2016).
Os artigos indicam, ainda, que os memes não estão isentos de problemáticas
relacionadas à violência, expressas através de estratégias ridicularizantes (BRASIL, 2016),
da legitimação de estereótipos sexistas e discurso mantenedor do patriarcado (CARNIEL;
RUGGI & RUGGI, 2018; VASCONCELOS, 2019), e da legitimação de violências
simbólicas (REZENDE & FARIAS, 2018; CARDOSO, 2016) mascaradas pela comicidade.
Os apontamentos encontrados argumentam que os memes, na questão da discussão
política na internet, na verdade, reforçam o cenário de desilusão política frente à crise
(CARDOSO, 2016; FERREIRA & VASCONCELOS, 2017), bem como podem promover
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um afastamento dos sujeitos da arena política, ou seja, do debate (FRIGO, 2017; GOMES,
2019). Foram encontrados, ainda, argumentos a respeito do uso dos memes como
instrumento de persuasão da opinião pública (REZENDE, 2017; FRIGO, 2017; CHAGAS,
2018; REZENDE & FARIAS, 2018; CASTILHO, 2019). Também se discute a possibilidade
de uso com intenção única de comicidade, enquanto peças de humor non-sense (CASTILHO,
2019). Diante da multiplicidade de usos dos memes vista, pode-se refletir o meme enquanto
estratégia comunicativa, com base na ideia de que a internet se consolidou como principal
ferramenta de comunicação e suporte de memória da humanidade no séc. 21 (LEVY, 1999).
Torna-se possível o debate sobre de contradições que permeiam o uso dos memes como
ferramenta política, tendo como base as considerações apontadas nos resultados da pesquisa.
Os memes podem constituir uma ferramenta que viabiliza a expressão e discussão
pública nas mídias sociais, entretanto, não é possível afirmar se os espaços de debate
existentes e facilitados pelo uso dos memes são compostos por discussões consistentes e
democráticas, visto que, de acordo com Marques (2006), as arenas discursivas presentes na
internet podem ser espaços de pouca seriedade e compromisso. Da mesma forma, analisa-se
que os memes podem ser utilizados com intenções hostis, agressivas e desmoralizantes,
portanto, há de se refletir que a existência de ferramentas potentes e facilmente disseminadas,
como os memes, não refletem, necessariamente, a incorporação de um discurso democrático
e politizado nas mídias sociais. Outrossim, revelam modos e expressões de subjetivação que
se dão de modo efêmero e dinâmico, respondendo às velocidades das demandas e
inquietações políticas e culturais contemporâneas e que, portanto, merecem a atenção das
ciências sociais e da saúde, como a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia e a Medicina.

4. Considerações Finais
O objeto de pesquisa em questão se mostrou rico de significações e enunciador de um novo
modo de expressão política, pois, na cibercultura, os usuários da internet são detentores de
uma autonomia autoral sem precedentes, e dispõem de um canal aberto de comunicação
instantânea que possibilita intercâmbio entre indivíduos de forma digitalizada. Através de
uma investigação acerca da literatura disponível sobre a funcionalidade dos memes enquanto
ferramenta política nas mídias sociais, compreende-se que eles podem estimular articulações
com diferentes finalidades, utilizando da comicidade como estratégia de validação. Almejase que a pesquisa contribua para o debate das possibilidades de construção política no
ciberespaço, e propicie reflexões acerca das múltiplas funcionalidades dos memes neste novo
modo de comunicar, das faces problemáticas envolvidas no uso desses artefatos, e dos
comportamentos sociais que o produzem e também que são por eles produzidos.
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1. Introdução
Desde os primórdios, as compreensões acerca da loucura permearam o imaginário popular
de sociedades a partir das mais variadas crenças. Dentre as numerosas perspectivas, a
começar da Antiguidade até a Contemporaneidade, o sexo é considerado um dos
indicadores para o desenvolvimento de certos adoecimentos de ordem psíquica. Assim, no
presente estudo optou-se por delinear a loucura em mulheres a partir de momentos
históricos primordiais, responsáveis tanto por conhecimentos psicopatológicos
significativos, quanto por dizeres do senso comum que atravessam até hoje o imaginário
popular.
Ressalta-se, no decorrer da seguinte pesquisa, a visão de mundo advinda do
contexto histórico enquanto fator intrínseco à patologização de determinados fenômenos.
Adotando, nesse contexto, uma perspectiva que conceba o seguimento saúde-doença como
“fenômeno psicossocial, historicamente construído [...]” (Berger & Luchman, 1991, p.
134). Desse modo, podemos dizer que o estudo representa uma possibilidade de
desenvolvimento de conhecimentos acerca de uma temática que reverbera nas associações
atuais entre o adoecimento psíquico e o gênero feminino.
À vista disso, o presente estudo tem por objetivo principal compreender modos de
percepção de sintomas de psicopatologias em mulheres em momentos históricos
específicos, a partir da visão de mundo da sociedade em questão. Para isso, a revisão de
literatura é utilizada como modo possível de investigação, pretendendo-se, dessa forma, a
reflexão sobre as noções de moralidade e subalternidade feminina durante consideráveis
contextos históricos e as implicações dessas conjunturas no cuidado realizado atualmente
com mulheres em sofrimento psíquico.

2. Metodologia
O percurso metodológico traçado na presente pesquisa teve caráter qualitativo, consistindo
em uma revisão da literatura cujo levantamento foi construído a partir da consulta de
artigos nas bases de dados: SciELO e PEPSIC.
Para tal fim, foram utilizados nas buscas os termos “gênero e loucura”, “feminino e
loucura”, “adoecimento feminino”, sendo selecionados artigos de acordo com sua
relevância e ano de publicação. A partir disso, foram escolhidos sete artigos e um livro
sobre o tema, publicados entre os anos de 1991 e 2016. Diante do material encontrado, foi
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realizada uma análise e elaboradas considerações acerca da loucura durante a Idade Antiga,
Média e Contemporânea a partir da interpretação das informações adquiridas.

3. Resultados e Discussão
A organização da Grécia Clássica, período delimitado entre os séculos V e VI a.C., era
baseada em pressupostos próprios do patriarcalismo. Logo, apesar dos princípios de
cidadania ateniense, até mesmo na cidade considerada “berço da democracia” restava às
mulheres a tutela do marido, pai, irmão ou figura masculina mais próxima. A distinção
sexual, nesse contexto, abriu espaço para várias das crenças que atravessaram o imaginário
grego e legitimaram o lugar inferiorizado conferido à mulher na sociedade.
Belintani (2003), a partir de resgate da obra de Hipócrates (470/370 a.C.), aponta
para a concepção, segundo o filósofo, do útero como órgão responsável por disfunções em
mulheres. De acordo com ele, o órgão seria independente ao resto do organismo e teria a
capacidade de se locomover pelo corpo feminino, resultando em enfermidades. A condição
descrita poderia ainda ser agravada quando a mulher fosse virgem ou não tivesse relações
sexuais com frequência, já que o fenômeno resultaria em maior leveza uterina, permitindo o
deslocamento do órgão com facilidade. Hipócrates também foi pioneiro ao utilizar o termo
grego hystera (matriz, útero), referindo-se à um adoecimento próprio feminino.
De acordo com Del Priore (1999), a abstinência sexual feminina observada como
responsável por sintomatologias estendeu-se ainda com o pensamento de Galeno (130/210).
Também médico grego, Galeno deu seguimento à teoria hipocrática dos humores, segundo
a qual o equilíbrio do organismo seria definido pelo também equilíbrio de sangue, fleuma,
bílis negra e bílis amarela. Segundo o pensamento galênico, a bílis negra se formaria a
partir de uma modificação no sangue e seria responsável pela melancolia, concebida por ele
como estado de tristeza e medo duradouros. O sangue menstrual, nesse contexto, era
associado à bílis negra, sendo apontado como responsável por vapores causadores de
alucinações e delírios.
Na Idade Média, o pensamento hegemônico compreendia saúde enquanto fenômeno
resultante da aproximação de Deus, ao contrário, o adoecimento mental se dava para
aqueles que estariam possuídos pelo mal. Assim, a loucura era compreendida como a
manifestação de forças místicas sobrenaturais do poder demoníaco ou satânico que se
expressavam através dos enfermos. Estes, por muitas vezes, eram caracterizados como
“loucos” por revelarem hipocrisias sociais insultando o poder vigente da Santa Igreja.
Durante esse período, inúmeras mulheres com a presença ou não de algum tipo de
transtorno foram classificadas como bruxas por apresentarem condutas consideradas fora
do padrão esperado para uma mulher da época. Os comportamentos resultavam em
perseguição pela Santa Inquisição, que de acordo com Millani e Valente (2008, p. 3)
“objetivava manter a aceitação e a concordância da crença religiosa”.
Sobre os comportamentos femininos não aceitos na época, Pegoraro e Caldana
(2008) afirmam,
Algumas dessas condutas assemelhariam-se a quadros, atualmente, descritos como
histeria, melancolia, mania, depressão ou ansiedade. Além dessas condutas, outras
características dessas mulheres seriam suas competências ou poderes anormais
frente à sua condição social dentro da comunidade: também denominadas como
feiticeiras ou “mulheres sábias [...]”. (p. 85).
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Assim, os casos descritos associavam-se muitas vezes a patologias que hoje são tidas
como comuns, mas que não eram reconhecidas pela ciência da época já que o único
conhecimento considerado válido e permitido era o religioso.
As mulheres que faziam tratamentos medicinais eficazes contra doenças físicas ou
mentais também eram perseguidas, já que, na lógica patriarcal, o poder da bruxa
advinha de sua convivência com os demônios e do seu pacto com o diabo. Era
inconcebível imaginar que a mulher, por si própria, tivesse a capacidade de curar e
lançar malefícios sobre o corpo ou realizar certos fenômenos ditos “sobrenaturais”.
(ZORDAN, 2005, p. 333)

Outra forma de associação entre o feminino e a loucura se dava através da chamada
transgressão da ordem moral vigente, que poderia ocorrer em forma de prostituição, aborto
e adultério contra o casamento. “Tratava-se de mulheres que não haviam se integrado à
sociedade pelo casamento, procriação, produção doméstica, convertendo-se em sobrecarga
para a época.”. (PEGORARO & CALDANA, 2008, p. 85). Além disso, mulheres que não
desejavam casar ou eram inférteis e, consequentemente, desconsideradas como boas
esposas, também poderiam ser alvo de classificações de transtornos relacionados à
possessão e loucura.
Já na Idade Contemporânea, houve-se uma retomada do termo histeria, concebida
agora a partir dos achados de Sigmund Freud e de Josef Breuer no final do século XIX,
com a obra Estudos sobre a histeria (1895). A principal influência para que desenvolvessem
tamanho avanço veio de Charcot e seus esforços na Nosologia e na Nosografia das
pacientes presentes no hospital de Salpêtrière, em Paris, quando ainda não havia uma
causalidade já prescrita; além de que este que teve inspiração em seus estudos pela
perspectiva de Pierre Briquet e sua obra Tratado Clínico e Terapêutico em histeria (1859).
Assim como declarado por Didi-Huberman (2003) citado por Costa e Lang (2016, p. 16),
“Antes de Charcot a histeria não existia nos manuais médicos, era vista apenas como parte
sintomática de outros tipos de adoecimento, como a epilepsia; ou como parte de mistério,
que ocorria desde tempos antigos”.
Há toda uma contribuição histórica de que a histeria, seja como pathos (etimologia
do termo Patologia) ou seja como sintoma, é vinculada à figura feminina, costume que
perdurou inclusive até as descobertas de Freud. Pós diversas especulações, entre elas o
movimento do útero no corpo e mesmo considerada uma epidemia contagiosa, como
patologia foi primeiro ingressada nas enfermidades nervosas para que alcançasse o “estado”
de neurose. Ainda que a Psicanálise tenha formulado uma distinção do homem não sendo o
detentor do todo masculino e a mulher como não detentora do todo feminino, foram
encontros em foco neurológico que enxergaram a já considerada loucura como de uma
ordem mais profunda no ser, encontrando-a em potencial em ambos e independente do sexo
fisiológico e, assim, permitindo uma desfeminilização da histeria.
O século XIX apresentou a transição da histeria de uma enfermidade apenas
organicista até as considerações de um trauma como causalidade; fatos analisados e
desenvolvidos também com testes que percebiam as regiões corticais e subcorticais, como
afirma Veda, Madariaga e García-Campayo (1997) citado por Avila e Terra (2010, p. 335),
onde haviam alterações “[...] principalmente dos córtices pré-frontal e parietal, do tálamo e
dos núcleos da base, possivelmente ligados aos transtornos conversivos.” Foi somente após
meados do século XX, com a descrição do psiquiatra Wilhelm Stekel com o termo alemão
organsprache em 1924, que traduzido em literal quer dizer discurso do órgão, que a
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comunidade médica adotou uma conotação mais satisfatória e menos pejorativa à descrição
da histeria, adicionando este ao DSM-III. A primeira edição do Manual Diagnóstico e
Estatístico da Associação Psiquiátrica Americana não havia feito uso do termo “histeria”, e
foi somente na edição DSM-IV-TR que houve contemplação abrangente, de forma que
quadros que não satisfaziam os critérios dos transtornos dissociativos eram os “transtornos
dissociativos sem outra especificação”.

4. Considerações Finais
Cada época histórica detém um olhar vigente a partir de seus avanços científicos dispostos
e de seus próprios achados, numa mensuração científico-cultural que ecoa em todos os
sujeitos nela presentes. A figura feminina foi e continuamente é alvo de espaços
desfavoráveis da tradição e por vezes mantida a postos de se relacionar para com uma
incógnita danosa de uma descoberta.
Os campos intrapsíquico e fisiológico da mulher são estigmatizados como
pertencentes a uma ordem de suscetibilidade patológica extrassensível, visto que na própria
contemporaneidade o emergir da Psicanálise se sustentou com uma amostra dada e buscada
de majoritariamente feminina, também decorrente do hábito da mulher como sujeito à
mercê.
A formulada ideia de mulher como ser propriamente suscetível, inconstante e
instável é em essência vinda de uma tradição, reforçada de costume em costume com
suportes medicinais que posteriormente se descobrem ressignificados; do denominado
sangue da melancolia da bílis negra, das livres vontades opositoras ao medieval e dos
julgamentos de encenação nos leitos nos hospitais. A loucura, então, foi rotulada como
propriedade da figura feminina de forma a elencar sintomas a uma causa primária e
supostamente imutável: o sexo fisiológico; facilitando, assim, a sintomatologia dos casos.
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1. Introdução
Essa proposta de pesquisa está inserida dentro dos trabalhos discutidos e analisados nos
grupos de pesquisa: Incertae e Pesquisa e Produção do Conhecimento sobre Gênero e
Direito no Brasil, da Universidade de Pernambuco, campus Arcoverde.
Tal proposta possui como objetivo geral: compreender de que maneira a economia
influencia na suplantação do pensamento político sob uma perspectiva arendtiana. De
início, essa pesquisa buscará entender os fatores que permeiam na sociedade e que
contribuíram para que a ideia capitalista assuma uma posição de preponderância e de maior
importância em relação ao pensamento político, fazendo com que as pessoas tenham um
afastamento dos assuntos que envolvam essa esfera política.
Procura-se analisar, também, as consequências que a falta de um pensamento
político crítico por motivos econômicos pode trazer para uma determinada sociedade.
Consequências estas que podem ir desde a supressão da capacidade reflexiva e crítica da
população até à instauração de regimes governamentais de cunho totalitário.

2. Metodologia
O presente ensaio utiliza-se do método dedutivo, por meio de uma abordagem qualitativa e
uma pesquisa exploratória. Pesquisa esta que ainda está em andamento.

3. Discussão e Resultados
No tocante ao assunto da pesquisa, a política, para Hannah Arendt, é o espaço entre os
homens onde estes deliberam, discutem e expõem as suas pluralidades de ideias e
pensamentos, que geram uma diversidade de opiniões que são discutidas por todos. E para
que este espaço político seja exercido de modo efetivo é necessária a presença da liberdade,
uma vez que, os cidadãos precisam se ver livres para apresentar seus pensamentos nem
nenhum obstáculo. Em outras palavras, a política diz respeito à existência mútua entre
pessoas diferentes (BRAGA, 2010).
Dessa forma, percebe-se a importância do pensamento e da discussão política em
uma sociedade, no sentido de que ela é a expressão da liberdade de pensamento que o
homem possui e que, segundo Arendt (2010) baseada em Aristóteles, é o que o diferencia
dos animais. O homem é um ser social por natureza e isso é exercido dentro do ambiente
político, é neste espaço que ele vai apresentar as suas ideias e exercer a sua cidadania,
contribuindo com as transformações de cunho social ou indo contra governos de natureza
totalitária. Isso tudo só acontece quando o homem exerce o pensamento crítico e político.
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No entanto, atualmente, há um grande desinteresse por parte da sociedade na
política. As pessoas não desejam mais pensar politicamente, há um afastamento gigantesco
do homem na participação política, não havendo deliberação e exposição de ideias
(BRAGA, 2010). Os principais motivos disto é o fato da sociedade desacreditar da política
e dos governos que se tem hoje e a preponderância do pensamento econômico e capitalista.
Neste trabalho, busca-se um maior aprofundamento na questão da economia, no sentido de
que as pessoas, ao buscarem apenas uma maior obtenção de lucro, acabam por negligenciar
o pensamento político, não desenvolvendo uma capacidade crítica acerca daquilo que se
passa dentro da esfera social.
Voltando-se à Antiguidade, percebe-se que na Grécia, a política possuía uma grande
importância no contexto da pólis grega, o que imperava era o pensamento político. De
forma que os cidadãos não poderiam realizar nenhum tipo de atividade que voltasse para a
obtenção de lucro ou para a garantia do seu próprio sustento, eles possuíam escravos para
isso, sendo assim, deveriam dedicar-se inteiramente aos assuntos públicos da pólis
(ARENDT, 2010). Esse ócio criativo que os homens possuíam contribuiu para um grande
desenvolvimento da discussão política e da deliberação na Grécia. No entanto, com a
chegada da Modernidade, mais precisamente com a Revolução Industrial, o cerne da
sociedade fica no trabalho (VACCARO, 2015), volta-se e dá importância para a questão
econômica.
Com a ascensão do Capitalismo em sua força, o que impera é o trabalho e a
obtenção de lucro, não mais o ambiente político. As pessoas vendem a sua força de trabalho
para poder adquirir os recursos necessários para suprir as necessidades de consumo que lhe
são postas pela modernidade e fazem disso o cerne de suas vidas, o que contribui para a
instrumentalização do ambiente político para os projetos econômicos. A sociedade moderna
passa a dedicar a maior parte do seu tempo para o trabalho, não existe tempo para o
pensamento político e para a reflexão filosófica, pois há em suas vidas o desejo ávido pela
obtenção de lucro destinado à satisfação de suas vontades, vontades esta que aumentam a
cada vez mais, o que despende mais trabalho (DANTAS, 2013).
Com todo esse ciclo que envolve o trabalho, não há tempo para o pensar político.
Os trabalhadores chegam de seus ofícios com o desejo de descansar da labuta diária para
recomeçar todo o ciclo no próximo dia e assim sucessivamente, dia após dia, não há
disponibilidade para exercer a sua atividade política e os seus juízos críticos e reflexivos,
não há interesse para nada disso, pois este está totalmente voltado para a questão
econômica.
A política, agora, desperta interesse nos grandes empresários que veem nela uma
forma de aumentar os seus ganhos. Há aqui uma instrumentalização da política, bem como
a sua corrupção, pois ela não será feita de acordo com a sua essência, que seria o exercício
da liberdade a partir da deliberação e a exposição da pluralidade de ideias, mas utilizada
como um instrumento para uma maior obtenção de lucro.
No entanto, há um grave problema quando a economia suplanta o
pensamento político em uma sociedade: a instauração de um regime totalitário. O
totalitarismo ganha visibilidade em um terreno social onde há uma despreocupação e apatia
política por parte das pessoas. É isso o que Arendt (1999) vai afirmar com o seu conceito de
banalidade do mal: o mal, na sociedade alemã nazista, se tornou algo normal e corriqueiro,
as pessoas não conseguiam emitir juízos críticos acerca daquele governo totalitário. Ela
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exemplifica esse estado de apatia política na figura de Adolf Eichmann, um líder nazista
que contribuiu com a morte de milhões de pessoas, mas que, na verdade, o seu desejo não
era matar ninguém, mas simplesmente cumprir o seu trabalho que lhe garantia uma ótima
estabilidade financeira com um bom salário. Ou seja, Eichmann deixou que a economia
tivesse preponderância em relação ao seu pensamento político.

4. Considerações Finais
A partir disso, percebe-se que, com as transformações ocorridas na esfera da produção,
principalmente com a chegada da Revolução Industrial, o homem foi compelido a empregar
todos os seus esforços no trabalho, para adquirir a maior quantidade possível de recursos
financeiros para saciar os seus desejos e suas necessidades. Isso acabou por lhe causar um
desinteresse e distanciamento da discussão acerca dos assuntos políticos.
Com essa proposta de trabalho, busca-se um maior aprofundamento compreensivo
da forma como tudo isto aconteceu e quais os fatores que lhes influenciaram, com vistas
para o resgate do homem para a sua posição de um ser político, que delibera, discute e
apresenta suas ideias que possuem a capacidade de trazer transformações tanto no âmbito
social quanto político.
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1. Introdução
A educação é, sem dúvida, um elemento imprescindível em qualquer tipo de organização
social na medida em que fomenta revoluções (internas e externas). É pensando nisto, que a
justificativa do estudo em questão busca replicar a didática em direitos humanos como um
processo, de fato, libertador e, ao mesmo tempo, justo ao se ter por base a democracia.
A princípio, a presente pesquisa busca compreender, através de uma análise geral
acerca da educação em direitos humanos, sua relevância na construção do sentimento de
cidadania nos indivíduos de cada sociedade. Posteriormente, esbaldando-se na teoria de
Paulo Freire, o foco é discutir de que maneira repercute a didática educacional em direitos
humanos nas dinâmicas sociais de poder. Assim, esta investigação tem como objetivo geral:
analisar a importância da educação em direitos humanos, no pensamento freireano.
Este resumo é fruto das discussões realizadas no Projeto ‘Pesquisa e Produção de
Conhecimento sobre Gênero e Direito no Brasil’, localizado na Universidade de
Pernambuco – Campus Arcoverde.

2. Metodologia
A atual pesquisa utiliza-se do método dedutivo, por meio de uma abordagem qualitativa e
uma pesquisa exploratória. A técnica de coleta de dados é a pesquisa bibliográfica e a
técnica de análise de dados é a análise de conteúdo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

3. Discussão e Resultados
No tocante à educação em direitos humanos, podemos destacar seu significado na educação
básica como um elemento importante, principalmente no que concerne a promoção da
igualdade entre os seres humanos e a preservação de sua dignidade, visando o
fortalecimento da democracia e o reconhecimento da luta pela efetivação dos direitos
fundamentais. Não obstante, o problema central no Brasil quanto ao inacesso aos direitos
humanos pela população se dá, principalmente, devido sua construção histórica
escravocrata e, consequentemente, classista (SILVA, 2010).
A partir disso, a educação básica é necessária, na medida em que se torna uma
construção cotidiana entre seus indivíduos e é através desta habitualidade, que são
transpassadas de geração em geração a importância de manter-se participantes nos
processos cidadãos democráticos, visando não apenas a reflexão, mas a mudança nas
estruturas sociais (SILVA, 2010). Não é à toa, então, que todos os momentos da história
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marcados por revoluções surgiram do sentimento libertário, decorrente da conscientização
através dos processos com engendros democráticos. Sob essa perspectiva, podemos
compreender que a população ser a criadora dos direitos humanos não é o mesmo de esta
ser consciente acerca dos direitos humanos e de sua própria importância enquanto
participante regular na política, na atribuição de agente cobrador quanto a efetivação desses
direitos.
A atuação da prática libertária, nesse viés, acaba sendo inviabilizada, como expôs
Freire (1987), pela necessidade contínua do processo de autoconhecimento humano
enquanto ser oprimido por uma escala de poderes superiores, que existiu ao longo da
história, em paralelo a esse processo de luta pelos direitos humanos. Essa busca pela
revolução move-se das camadas que, mediante uma didatologia própria, entendem-se como
seres capazes de, pela práxis, alterar as dimensões de poder, principalmente a econômica,
que lhes utilizam como ‘burros de carga’ por intermédio de uma política opressora, e por
vezes, inconsciente ou neutra, mergulhada em uma falsa generosidade, como pontuou
Freire (1987) para que o oprimido não se sinta oprimido e não enxergue o opressor como
tal.
Da mesma forma, a educação deve ser pensada como um elemento de partida para
mudança nas estruturas sociais. Deve-se, contudo, ter cuidado, pois o saber didático é um
instrumento poderoso, na medida em que pode ser determinante na instituição de uma
revolução popular ou na insistência conservadora de classes dominantes. É assim que
Hannah Arendt (1961) reflete a crise da educação na América. Aceitar o novo torna-se
difícil quando a educação dominante se nega a desenvolver essa púbere perspectiva, no
sentido de que seria muito mais fácil manter a política estabilizada, sem ‘desconfortos’
causados pela semente que institui a transformação cultural.
É aqui que entramos na discussão acerca da prática da educação em direitos e
deveres políticos e da sua importância para a cobrança de ações políticas garantidoras de
direitos sociais e civis, e principalmente, como um dos pilares que nos recordam a
existência de um Estado Democrático de Direito, ainda que cercado por crises e ameaças.
Destarte, é compreendendo a hierarquia de poderes que podemos entender como a
sociedade interpreta (ou não) a existência de direitos humanos e percebe sua (in)lucidez
acerca da semente emancipadora que existe em seu seio, mas que carece de insumos para
que possa ser germinada.
Uma vez que os interesses econômicos são predominantes, os políticos, eleitos ou
não pela população, se veem na obrigação de garantir os interesses das classes econômicas
em detrimento dos interesses das classes mais baixas, ainda que estas últimas classes sejam
majoritárias. As classes média e baixa, por sua vez, não entendem a complexidade da
política por não terem acesso crítico a educação que é oferecida pelo Estado. O senso
crítico, ao não ser estimulado, mantém essa camada quase que inerte a algum tipo de
mudança, por não reconhecer ou utilizar seus direitos e assimilar sua própria importância
como camada mobilizadora, capaz de alterar qualquer estrutura de poder.
Ponderar, assim, o que tange a disponibilização da educação pública pelo Estado,
como mecanismo viável, ainda que difícil, para a reflexão crítica sobre as esferas de poder,
a educação popular elencada por Freire (2001) deve ‘desocultar’ tudo aquilo que o governo
autoritário – esquerdista ou direitista – deseja ocultar para se manter no poder. É sob essa
perspectiva que Freire reflete, inclusive, acerca do abandono a ‘frouxidão assistencialista’
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pelo Estado que a população alienada veemente segue, na medida em que esta não
enxergue acomodação na neutralidade educacional utilizada pelas classes dominantes como
educação de qualidade. É acerca disso que devemos entender a utilização da educação
como um ato político (FREIRE, 2001).
É nesse mesmo viés que Freire (1987) reconhece a dificuldade em garantir a prática
do senso crítico e da liberdade tanto do oprimido quanto do opressor. Somente a força que
surgir da dor do jorrar de sangue do oprimido é capaz de libertar a ambos. Conquanto, até
que o oprimido sinta o poder que corre nas veias de sua própria alma e conheça o potencial
germinador de seu sangue, é um processo longo e doloroso no caminho à audácia
revolucionária. Nessa perspectiva, Freire (1967) entende que a revolução não deve existir
para o povo ou sobre o povo, mas pelo próprio povo. A dialogação, nesse sentido, permite a
‘consciência transitiva’ que Freire (1967) acreditava ser o pontapé inicial para o
desenvolvimento crítico da sociedade, especialmente naquelas que, assim como o Brasil,
possuem uma recente consciência democrática.
Através desses mecanismos, devemos pensar numa transição democrática acerca da
educação em direitos humanos sob o viés inclusivo, abastada de transparência e diálogo,
que procure minimizar as discrepâncias sociais nos seus mais variados sentidos, inclusive,
no próprio processo educacional público, sendo algo recente e que continua em
transformação todos os dias. É analisando toda essa situação e considerando o contexto
histórico do Brasil, especialmente o que tange a divisão de classes, que podemos repensar
conceitos aparentemente progressistas que veemente adotamos, criados por uma camada
economicamente conservadora, mas falseada nos ideais sociais liberais, claramente
movidos apenas por princípios financeiros, a exemplo da enganosa ideia de ‘meritocracia’,
na medida em que esta não é uma realidade em um país que não proporciona iguais
oportunidades para todos. Falseamentos elitistas como esses, que não se encaixam nos
contextos democrático e econômico emergentes no Brasil, são criticados não só por Freire,
mas por autores como Flávia Schilling (2014), quando se analisa a injustiça dentro das
próprias escolas brasileiras e que replicam diversos entraves rumo a uma educação em
direitos humanos e para os direitos humanos.

4. Considerações Finais
Conclui-se, portanto, que a análise feita, desde a gênese da educação em direitos humanos
até os entraves para o seu direcionamento na atualidade são atenuantes nas obras de Paulo
Freire, ainda que de maneira reflexiva e voltada às práticas pedagógicas. Entender todas as
sociedades humanas como sendo aquelas movidas, ainda que minimamente, por um senso
crítico e ao mesmo tempo, recheadas por esferas de poder, nos faz refletir quais seriam os
mecanismos mais poderosos para a aproximação efetiva da sociedade à democracia.
A liberdade, nesse sentido, é direcionada aos desamarros que a sociedade realiza ou
deve realizar em contraponto às correntes enferrujadas e reducionistas que insistem em
prendê-los. Freire (1967) reflete, de maneira coerente, os processos educacionais como
práticas de liberdade, suas etapas em sociedades transitivas, seus riscos e, por fim, seus
acertos. Assim como uma haste marcada com aquela velha ferrugem de correntes que,
noutro momento lhe clausurara, cada cidadão deve segurar sua bandeira, manter-se firme –
mesmo diante de ventos desfavoráveis – e trazer consigo tamanha simbologia de sua
remota história, que será capaz de garantir resultados práticos ao longo de gerações, na
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medida em que memória não se perderá nas entrelinhas do tempo.
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1. Introdução
Neste trabalho, faz-se importante discorrer sobre as possíveis relações da brinquedoteca com
o curso de formação em Psicologia, implicando os graduandos a serem brinquedistas e lhes
inserindo no contexto do brincar, fazendo com que os mesmos se tornem facilitadores e
instigadores de variadas habilidades necessárias ao desenvolvimento das crianças,
proporcionando-os experiências que permitem pôr em prática os conhecimentos adquiridos
ao longo do curso acerca do tema abordado, enriquecendo assim, a sua formação. Tratando
desse tema, a todo momento que o papel do brinquedista for citado durante o trabalho,
referimo-nos ao brinquedista que é psicólogo em formação ou profissional atuante.
Para a formação do curso de Psicologia, a brinquedoteca é via potencial de acesso
para os discentes terem a oportunidade de construir uma bagagem de conhecimentos e
aprendizados que só o brincar e a experiência promovem e, ao mesmo tempo, incluir nesse
processo o público infantil onde, independentemente de suas necessidades e limitações, todos
se tornam autores na relação brinquedista e criança.
De acordo com Pedroza (2005, p. 64), “A brincadeira é universal e é própria da saúde,
facilita o crescimento, desenvolve o potencial criativo e conduz aos relacionamentos
grupais”. Porém, não se resume a esse aspecto, o estudante de Psicologia que já carrega um
olhar sensível para a infância pode tomar atitudes no seu fazer que corroboram em cuidados
específicos para com cada criança. Dessa forma, é possível ressignificar a angústia e as
emoções que surgem dos pequenos e dessa relação brinquedista-criança de maneira a, além
de desenvolver esses aspectos citados por Pedroza, proporcionar cuidado.
Tem-se como objetivo geral discorrer acerca das trocas entre a Psicologia, no
contexto do brincar infantil e a brinquedoteca da universidade, estando a última como objeto
de estudo em diferentes aspectos. Como objetivos específicos, buscou-se descrever a
importância do brincar infantil para o desenvolvimento da criança; discorrer diferentes
formas de contribuição da Psicologia diante da brinquedoteca; e demonstrar a importância
da prática enquanto discentes para a formação profissional.
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2. Metodologia
A metodologia tratada no presente trabalho foi a pesquisa bibliográfica, onde buscou-se
artigos sobre o tema em plataformas de artigos científicos online, como Scielo, Bireme e
Google Acadêmico. Para tanto, foram utilizados os descritores “brincar”, “brinquedista”,
“brinquedoteca” e “psicologia” de forma combinada, com o objetivo de encontrar artigos que
relacionem os temas de interesse. Foram utilizados para a elaboração deste resumo seis
artigos, que ao longo do texto são relacionados com observações feitas pelas autoras
enquanto brinquedistas.

3. Resultados e Discussões
Logo no início da formação em Psicologia, descobre-se que o brincar infantil é essencial para
o desenvolvimento da criança, principalmente porque até determinado período não sabem se
expressar verbalmente de maneira elaborada. Portanto, as mesmas utilizam-se dos
brinquedos, desenhos e modelagens como instrumentos de expressão dos seus afetos e
angústias, tornando-se possível simular e representar situações e conflitos do meio familiar
e social. O olhar do psicólogo em formação aliado à brinquedoteca pode contribuir para o
conhecimento da subjetividade das crianças pois o brinquedista, ao proporcionar o
acompanhamento em determinados tipos de brincar, como por exemplo os jogos de regras,
conforme citado por Perez e Pereira (2012, p. 269), que “São um tipo de brincadeira que
revela muito o sujeito que brinca.”, é possível ter um olhar voltado aos fenômenos internos
(como ansiedade, pouco controle inibitório, baixa resiliência) e/ou externos (como alienação
parental e violência física) que provocam sofrimento não só na infância, como também ao
longo da vida, caso não trabalhados.
Uma das políticas presentes na brinquedoteca, assim como na clínica, é a de que não
se deve impor nada ao outro, seja brincadeira ou expressão. Pelo contrário, deve-se esperar
que a criança proporcione e indique a atividade de sua preferência, onde o brinquedista deve
estar aberto para juntar-se à mesma. De acordo com Vectore e Kishimoto (2001), sendo o
brinquedista um mediador entre o brinquedo e a criança, ele se configura de forma positiva
quando, compreendendo a cultura lúdica, favorece o desabrochar e desenvolvimento das
potencialidades de quem brinca. Segundo estudo de Leavers (2000, apud VECTORE &
KISHIMOTO, 2001, p. 61), isso pode se dar de forma mais eficaz quando os seguintes
princípios são atribuídos pelo mediador:
“1. repartir o espaço na classe em cantos atrativos; 2. controlar os equipamentos,
substituir materiais pouco interessantes; 3. introduzir novos materiais e atividades
não-convencionais; 4. observar as crianças, sondar seus interesses, conceber e
oferecer atividades; 5. sustentar as atividades por estímulos e intervenções
enriquecedoras; 6. estimular e sustentar a iniciativa das crianças por meio de regras
e acordos; 7. examinar sua relação com cada criança e das crianças entre si e
procurar melhorá-las; 8. oferecer atividades que auxiliam as crianças a explorarem
o mundo dos sentimentos, valores e experiências; 9. procurar conhecer as crianças
que têm problemas socioemocionais e ajudar com intervenções que resultem em
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seu bem-estar; 10. conhecer as crianças, que têm necessidades particulares e ajudálas com intervenções para melhorar seu desenvolvimento”.

A psicanálise colabora com uma vasta interpretação sobre o brincar: segundo Dolto
(1989), as preferências serem feitas pelas próprias crianças é importante, visto que
inconscientemente elas escolhem o instrumento necessário para suas projeções. Ele contribui
para a proporção de alívio de suas angústias e afetações inconscientes, abrindo espaço para a
resolução dos mesmos através da criatividade e outros aspectos explorados e desenvolvidos.
Ademais, segundo ROLIM et al (2008, p. 177):
“O brincar prepara para futuras atividades de trabalho: evoca atenção e
concentração, estimula a auto-estima e ajuda a desenvolver relações de confiança
consigo e com os outros. Colabora para que a criança trabalhe sua relação com o
mundo, dividindo espaços e experiências com outras pessoas.”

Portanto, além de proporcionar um ambiente enriquecedor e prazeroso para algo que
se é natural e necessário para a infância, como a divisão de espaços interpessoais, os
brinquedistas podem contribuir estimulando as crianças, através de instrumentos como jogos
de regras (PEREZ & PEREIRA, 2012), para as possíveis resoluções de seus conflitos,
experimentação de limites, convívio com regras, frustrações e erros, o que funciona como
um ensaio para a vida em sociedade. Durante a exposição a esse brincar a flexibilidade
cognitiva é aprimorada, pois a todo momento as crianças se questionam e têm ideias que
estimulam sua criatividade na elaboração de suas inquietações. Além disso, as brincadeiras
podem incentivar o desenvolvimento de importantes áreas de contribuições para a
aprendizagem e desenvolvimento pessoal e social.
O olhar do psicólogo diferenciado dos outros nesse espaço começa quando ele
compreende cada criança como singular e observa seu comportamento, seu discurso e
fenômenos, que se emergem durante esse brincar. E se potencializa quando, a partir dessa
observação, realiza intervenções mesmo que pontuais, que segundo Perez e Pereira (2012)
possibilitam a reelaboração do sofrimento. Todavia, é recomendado que seja a mínima
possível, para uma melhor exploração da criatividade da criança, devendo intervir apenas
para “permitir a expressão mais acabada e emocionada das dificuldades e conflitos que a
criança tem, seja com ela própria ou com os que a cercam” (DOLTO & NASIO, 2008, p. 79).
Diante disso, nota-se então ser imprescindível dar voz às mesmas para a elaboração de
resoluções de seus conflitos.

4. Considerações Finais
A brinquedoteca se configura como um espaço proporcionador de experiências
significativas, tanto para as crianças, como para brinquedistas, em especial os que
concomitantemente estão em formação em Psicologia. Através dela, as crianças podem se
expressar por meio do brincar e usufruir de todos os benefícios para seu próprio
desenvolvimento, sendo os mais citados pela literatura: aprendizagem de como lidar com
sentimentos, resolução de conflitos, desenvolvimento da criatividade, de aspectos cognitivos,
da imaginação e relações interpessoais.
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Enquanto brinquedistas e mediadores desse brincar entre as crianças na
brinquedoteca, os estudantes de Psicologia contribuem para o desenvolvimento das mesmas
pois lançam um olhar diferenciado a elas, olhar esse que consegue interpretar seus aspectos
individuais, especialmente os de sofrimento, e a partir disso criar estratégias para intervir de
forma lúdica.
Ao mesmo tempo que funcionam como agentes proporcionadores de melhorias para
as crianças e para a brinquedoteca, os estudantes têm sua formação potencializada, pois
durante o contato com essas crianças experiencia vivências que em outros ambientes
dificilmente viriam a acontecer, devido aos aspectos estruturais não serem tão propícios.
Essa pesquisa ressaltou o quanto os três temas citados são complementares e
significativos entre si e evidenciou alguns dos inúmeros benefícios na relação brinquedistacriança, que pode ser ainda mais vantajosa quando o mediador se trata de um profissional de
Psicologia em formação.
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1. Introdução
O ano de 2019 marca, temporalmente, um momento ímpar na história brasileira. Com o
desenvolver pleno da mentira na política (ARENDT, 2013) e a concretização de um
particular regime de verdade (FOUCAULT, 2004) que constrói uma realidade adversa, onde
certos preceitos caem – parcialmente – e se edificam novas dinâmicas. Dentre tantas áreas
aviltadas por avanços hostis às suas estruturas, está em destaque tudo o que já tinha sido
pensado e elaborado sobre gênero, nunca feito em sua plenitude desejada, mas que foi
desestruturado por manipulação de verdades, tanto racionais quanto factuais, na perspectiva
arendtiana (ARENDT, 2016). Sobre tais ruínas e destroços, foi erguido, pelo império da
mentira, um enorme monumento que celebra as acepções mais sombrias sobre gênero,
criando um regime de verdade, em perspectiva foucaultiana (FOUCAULT, 2004), capaz de
distorcer qualquer coisa que destoe dos padrões dominantes da sociedade.
Com esta estruturação de raciocínio, o presente trabalho se encaminha para procurar
respostas capazes de esclarecer o seguinte problema de pesquisa: qual a parcela de
responsabilidade das novas dinâmicas de mentira na política para a construção de um regime
de verdade apropriado de circunstâncias degradantes da questão de gênero no Brasil? Utilizar
deste recorte espacial reforça a necessidade de entender as especificidades brasileiras no que
se refere às discussões seguintes. Fazendo uso, para tanto, de exemplo práticos e reiterados
do fenômeno trabalhado.
O presente resumo advém de discussões teóricas realizadas nos projetos
‘(In)Tolerância E Violência: Reflexões A Partir Do Conceito De Amor Mundi Em Hannah
Arendt’ e ‘Pesquisa e Produção de Conhecimento sobre Gênero e Direito no Brasil’,
localizados na Universidade de Pernambuco – Campus Arcoverde, inseridos no Curso de
Bacharelado em Direito.

2. Metodologia
Este resumo é desenvolvido através do método dedutivo, com abordagem qualitativa e
explicativa. É, essencialmente, uma pesquisa bibliográfica e documental, quanto ao
levantamento de dados (MARCONI; LAKATOS, 2003).
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3. Resultados e Discussão
O princípio das discussões que se seguem está presente no desenvolvimento do fenômeno
das fake news. Amplamente conhecido e divulgado, traz para as teorias políticas mundiais
uma nova preocupação: a renovação – formal e material – de um problema não tão novo, a
tensão entre mentira e verdade, e a evidencia de um sujo conjunto de inflexões discursivas
com vistas na construção de outros padrões de verdade.
Em linhas gerais, as dificuldades conceituais de entendimento do que seja fake news
fizeram construir uma ideia típica e clara desse tipo de notícia falsa (em menção à tradução
literal da expressão). Como uma notícia fraudulenta, eximindo eventuais erros humanos
involuntários, deverá, para se enquadrar na referida categoria, apresentar a disseminação de
conteúdo dotado de falsidade voluntária, com objetivos na desinformação ou em interesses
políticos ou econômicos (BRAGA, 2018).
Este fenômeno atualmente domina as relações políticas mundiais, com eventos
notórios ao redor do mundo (D’ANCONA, 2018). Ao mesmo passo Hannah Arendt (2016),
ao abordar em suas obras a intrínseca relação que existe entre o engodo e a política, explicita
uma espécie de institucionalização da mentira, que segundo a autora, seria responsável por
perpetuar as figuras do embuste e auto-embuste (ARENDT, 2013), com sentimentos de
normalidade – hoje a apatia – nesse modo de se fazer política pela mentira, pois seria essa
uma relação quase milenar.
Para além da mentira, as forças discursivas da sociedade impõem pontos de
coercitividade para a formação da verdade (ADINOLFI, 2007). E a formação das estruturas
classificadoras da verdade são integradas por diversas posições subjetivas de ocupação
social, como afirma Valéria Adinolfi (2007), entre elas o gênero, a raça e a profissão se
sobressaem no trabalho de construção da formação discursiva do sujeito.
A consciência coletiva (lato sensu) é forjada por certos aspectos, criados por discursos
hegemônicos, poderosos, e fundantes de um concreto regime de verdade, responsável por
ignorar os padrões criteriosos da verdade originária – racional e factual, segundo Arendt
(2016) – e manter uma sociedade a partir da subversão dos seus antigos padrões, um espaço
em que tudo será verdade se for adequado aos termos amparados pelo regime (FOUCAULT,
2004). Nesse sentido, novas regras de classificação da verdade emergem na sociedade
(FOUCAULT, 2004 apud STEFANELLO, 2017).
É com essa perspectiva de Michel Foucault (2004) de regime de verdade, a partir das
dinâmicas de poder, que podemos associar às concepções arendtianas de mentira na política
(ARENDT, 2016) e entender uma dinâmica estruturante de perpetuação da desinformação e
suas influências no entendimento geral sobre gênero no Brasil. A base do fenômeno pode ser
enxergada através da dicotomia proposta por Noam Chomsky (2013) entre aqueles que
dominam os meios de informação, a classe especializada, e aqueles que nada dominam, o
rebanho desorientado.
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Portanto, agora é possível questionar o porquê que a estrutura mais relevante da
mentira na política brasileira ataca com veemência a questão de gênero. Em consonância com
Michel Foucault (2004), ao inferir que a verdade é produto do poder, o regime de verdade do
Brasil serve ao poder instituído nele. Portanto, o potencial que atinge a ideia falsa de
“ideologia de gênero” é capaz de mostrar detalhes das entranhas do poder do nosso país.
Revela, pois, qual o tipo de regime de verdade ao qual estamos submetidos e os motivos de
uma estória tão escabrosa como o “kit gay”, inventada pelo então presidenciável Jair Messias
Bolsonaro, ter conseguido manipular uma massa enorme de eleitores, mesmo sendo
repreendido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que entendeu como falsas as alegações
do deputado (RAMALHO, 2018). Porém, as amplas relações políticas do país eternizaram a
falsidade.
Em geral, as categorias que definem as nossas relações políticas, em sentido amplo,
são caracterizadas pela branquitude, riqueza, heterossexualidade e intelectualidade, tal qual
exposto anteriormente. Sendo assim, essas categorias fundam critérios próprios de
manutenção da realidade. Portanto, uma estória que sugere uma investida programada do
Estado para inserir ao conteúdo programático da educação infanto-juvenil discussões de
gênero, causa o mais genuíno pânico moral (BARREIRO, et. al., 2018) que põe em xeque as
reservas morais mais sólidas da sociedade.
A estória do “kit gay” representa a deturpação do projeto “Escola sem homofobia”,
que em perspectiva pedagógica observa na escola um ambiente primário e rico para a
desconstrução dos discursos mais preconceituosos do país, inserindo transversalmente nos
conteúdos programáticos discussões de gênero e sexualidade.
Essa proposta significa afrontar os bons costumes de uma pátria conservadora. E os
critérios vigentes de instituição da verdade, norteado por interesses de perpetuação de poder,
fazem insurgir de uma narrativa criada da manipulação de verdade factual (ARENDT, 2016)
uma veracidade escabrosa, dando vida a qualquer hipótese de “kit gay”.
A eleição de Jair Bolsonaro, em 2018 no Brasil, segue efeitos gigantescos da pósverdade, a prova clara que as emoções tomaram o lugar da verdade (D’ANCONA, 2018). E
sendo a mentira comprovadamente mais relevante de sua campanha a criação do “kit gay”, é
possível perceber indícios de um forte regime de verdade como aporte político para tanto.

4. Considerações Finais
Ao seguir as intenções desse estudo, é possível visualizar a maturação de hipóteses que
devem ser ainda mais investigadas. O “kit gay” aparenta, de forma cada vez mais clara, se
enquadrar no percurso teórico apresentado. Uma mentira de caráter populista, com afinidade
completa com os discursos hegemônicos da população brasileira se tornou a fake news mais
potente da campanha presidencial por atingir, com amplitude máxima, uma posição central
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da estrutura de poder do Brasil: o gênero, ou melhor, a heterossexualidade,
preferencialmente, masculina.
Contudo, como um sistema retroalimentado por discursos de manipulação, mentiras
como o “kit gay” são responsáveis pela construção, e sobretudo perpetuação, de um
específico regime de verdade. Na medida em que emerge e também mantém a sistemática,
essa fake news representa um prejuízo claro às dinâmicas sociais brasileira, por concretizar
ainda mais o processo de hostilidade às questões de gênero do país. A sistemática aparenta
ter um funcionamento sustentável de narrativas e discursos, tendo o maior aporte nas bases
mais fundamentalistas da sociedade, sendo capaz de renegar até mesmo aquela que foi
durante muito tempo a matriz da verdade: a ciência.
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1. Introdução
O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da produção do algodão
na dinamização da economia do Nordeste brasileiro, tendo como foco os municípios das
Correntes e o município de Lagoa do Ouro, localizados no Agreste Meridional de
Pernambuco durante o período de 1950 a 1980, período que vigorou a usina de algodão
responsável pela produção em ambos os municípios. Nesse caso, o objeto de estudo
investigado passa-se em um momento de grande êxito da produção algodoeira no
Agreste Pernambucano, onde prevalecia ainda a exportação do produto para o mercado
externo, motivado pelo crescimento das indústrias têxteis inglesas, visto que estavam
constantemente há procura de matérias-primas. Matéria-prima essa já produzida no
Brasil, desde o período colonial, uma vez que chegando ao fim esse espaço de tempo
não significa o fim da produção algodoeira. Mas ao passar dos anos foi sendo
consorciada com outras culturas e expandindo-se para outras regiões.
É sabido que por muito tempo a historiografia brasileira tratou dos eventos
econômicos nacionais a partir de uma análise que privilegiava a monocultura e a mão de
obra escrava, ficando ofuscadas outras atividades também no âmbito agrícola junto aos
sujeitos atuantes na mesma, a exemplo dos agricultores e pequenos comerciantes que
davam abertura a uma dinamização da economia interior do país. Assim foi com a
policultura e a pecuária que teve forte importância na transformação do Nordeste
brasileiro (ANDRADE, 2011). Segundo Andrade (2011) a cotonicultura teve expressivo
papel na transformação econômico-social do interior do Nordeste, uma vez que se
tratava de uma atividade democrática por possibilitar o uso de pequenos lotes de terra
para que fosse uma atividade próspera, além das simples técnicas para tornar a matériaprima, no caso o algodão, apto para ser comercializado e destinado até mesmo à
exportação. Nessas circunstâncias, a atividade algodoeira foi muito importante no
desenvolvimento econômico e social do Agreste de Pernambuco até início da década de
1980, sendo enfraquecida consideravelmente pela praga do bicudo-do-algodoeiro (como
ficou conhecido o inseto da espécie Anthonomusgrandis). Nesse trabalho procuramos
dar visibilidade a lugares e sujeitos sociais anônimos à historiografia, revelando a
importância da cotonicultura no cotidiano agrícola e em incipientes concentrações
urbanas pouco reconhecidas do ponto de vista histórico na participação da
movimentação econômica do “ouro branco”.
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Possibilitando um estudo permeado em meio à história regional, esse que nem
sempre teve visibilidade no mundo acadêmico, somente a partir da década de oitenta
trouxeram-se enfoques, graças à nova concepção historiográfica que em 1929 surge na
França, denominada Nova História. Consequentemente passou a se suceder em meio à
diversificação no conceito de fonte histórica e principalmente aos objetos de estudo
como a historiadora retrata:
[...] A Nova História, em suas diversas expressões, contribuiu para renovação
e ampliação do conhecimento histórico e dos olhares da história, na medida
em que foram diversificados os objetos, os problemas e as fontes. A História
Regional constitui uma das possibilidades de investigação e de interpretação
histórica. [...] Através da História Regional busca-se aflorar o específico, o
próprio, o particular (OLIVEIRA, 2003, p. 15).

Tornando-se um período analisado de trinta anos, com o intuito de abranger o
pico da produção algodoeira de Lagoa do Ouro no mercado, procurando esclarecer os
elementos que contribuíram para as transformações econômicas e sociais, gerada pela
produção de exportação da cultura do algodão.
Então, buscamos problematizar como a produção algodoeira ajudou no
desenvolvimento econômico da região de Lagoa do Ouro e Correntes? Onde era levada
a produção local? Porque ocorreu o processo migratório?

2. Metodologia
A fim de comtemplar o que se propôs no referido trabalho, a exploração da
pesquisa é aplicada em meio a um referencial teórico inserido no contexto econômico
brasileiro, focando em discussões pertinentes à cultura da plantação de algodão no
Nordeste. Utilizando autores que retrata como era a importância desse cultivo para o
desenvolvimento da economia, principalmente local, desenvolvendo através de uma
proposta qualitativa, além permear-se sobre as diversas histórias, cheias de riquezas de
detalhes mesmos com o passar dos anos se encontra viva nas memórias locais.
Então, escolheram-se como corpus de análise obras de diversos autores, tais
quais para desenvolver esta problemática como; Caio Prado Jr (2011), Darcy Ribeiro
(2015), Manuel Correia de Andrade (2011), Le Goff (2012), Antônio Montenegro
(1992), José D’Assunção Barros (2017) e Luís Amaral (1958) expondo aspectos
fundamentais para compreender a problemática em questão, pois não se trata apenas do
teor econômico, mas também da visão dos trabalhadores lagoa-do-ourenses e
correntinos. Assim entendemos como foi vivenciado em meio aos seus altos e baixos,
junto com a migração de conterrâneos para outras cidades do Nordeste, justamente para
trabalhar com esse cultivo, além de enfatizar as fabricas existentes na região que
trouxeram uma contribuição enorme no desenvolvimento do algodão.
Vale ressaltar também a forte contribuição da abordagem metodológica e
metodologia da História Oral, onde capturamos relatos orais de agricultores,
comerciantes, entre outros sujeitos ligados a produção algodoeira nesse período. Assim
como foi importante imagens fotográficas e fontes arquitetônico-materiais, como o caso
da usina ainda existente na cidade das Correntes.
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3. Resultados e Discussão
O município de Lagoa do Ouro pertenceu ao município das Correntes até o ano de 1958,
e juntos tiveram grande importância nesse período na atividade algodoeira, chegando a
adquirirem através do “ouro branco” forte expressão na exportação do produto.
Atualmente os municípios das Correntes e o município de Lagoa do Ouro têm uma
população de 17.419 e 12.121 habitantes, respectivamente; suas respectivas economias
se dar principalmente na agricultura; e guardam em seu cotidiano as lembranças e traços
do tempo do “ouro branco” que transformou o cenário agrícola e urbano da época,
relembrado pela população com forte saudosismo. E assim procuramos resgatar a
participação de Pernambuco com sua produção algodoeira durante o auge da produção.
Fazendo uma ponte entre o município de Lagoa do Ouro e município das Correntes.
Entretanto no decorrer do ano 1958, Lagoa do Ouro se emancipou politicamente de
Correntes, mantendo relações com a fábrica pertencente a essa última cidade.
Esperamos, com este trabalho, dar visibilidade a ao ciclo final do algodão no
Nordeste brasileiro, em especial na região do Agreste de Pernambuco. Logo,
procuramos compreender a importância da cotonicultura para a dinamização econômica
social nesta região conforme os municípios das Correstes e município de Lagoa do
Ouro. Ademais, identificando a fase produtiva da monocultura em questão, elucidando a
transformação na vida social e econômica da população através de suas memórias.

4. Considerações Finais
Considera-se que até meados da década de 1910, o Nordeste não existia.
Ninguém pensava em Nordeste, os nordestinos não eram estudados e nem percebidos
pelo país. (ALBURQUERQUE JÚNIOR, 2011). Visto esses fatos recorrentes que
demostram um déficit tão grande em relação a trabalhos acadêmicos voltados a essa
região marginalizada, então nos surge o interesse na colaboração de estudar esse tema
recorrente ao nosso redor, pois já se desenvolvia mediante as rodas de conversas, cujo
assunto a ser tratado suscitava-se ferozmente no processo de expressividade econômica
a partir da plantação de algodão do município de Lagoa do Ouro, principalmente.
Elucidando a extrema importância, em um meio populacional que seus
participantes, sejam eles da localidade em questão ou não, consigam compreender
veementemente por meio desta pesquisa, como se sucedia o processo econômico da
região e como os moradores auxiliavam em meio a este hábito organizacional, que
alavancou a economia pernambucana, além de capitar como desenvolvia a economia
nacional. Trazendo um enriquecimento cultural, não só para os conterrâneos, mas sim
para todos que queiram se debruçar sobre o surto algodoeiro.
Portanto, torna-se essencial a ampliação deste trabalho no meio acadêmico em
tempos do alto teor informacional, propiciando a expansão também em áreas escolares,
trazendo à tona uma pesquisa a acrescentar para a Região Nordeste.
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1. Introdução
O reinado da falsidade, da mentira, ou simplesmente das faces mais ocultas da verdade se
relaciona de maneira complexa com os poderes políticos. Desde muito tempo essa dinâmica
é identificada. Tal relação mostra, em tempos mais recentes, um movimento claro de
atualização das estruturas e mecanismos da mentira. Em tempos de pós-verdade, as
ferramentas de socialização alteram, com ímpar veemência, as poderosas atividades de
manipulação. Já não se sabe mais o futuro dos fatos, somente sabemos que esses padrões
estão mudando. Frente estas mudanças, as dinâmicas do trabalho, em conceito arendtiano
(ARENDT, 2016a), limita cada vez mais a participação política do indivíduo.
Diante disso, o presente trabalho pretende investigar o seguinte problema de pesquisa:
qual a contribuição do conceito de memória enquanto alternativa para o sistema de mentiras
na política, quando este é retroalimentado por dinâmicas alienantes de trabalho? Sendo
preciso para desenvolvimento teórico, o objetivo de compreender, através da ótica conceitual
arendtiana, a dinâmica pós-moderna da mentira na política, encarando as especificidades da
sustentação do status quo por uma dinâmica alienante do trabalho, tendo o conceito de
memória como alternativa à sistemática.
O presente resumo advém de discussões teóricas realizadas nos projetos
‘(In)Tolerância E Violência: Reflexões A Partir Do Conceito De Amor Mundi Em Hannah
Arendt’ e ‘Memória e pós-verdade: uma visão arendtiana sobre verdade e mentira na política
frente a consolidação de fake news no cenário político brasileiro’, localizados na
Universidade de Pernambuco – Campus Arcoverde, inseridos no Curso de Bacharelado em
Direito.

2. Metodologia
Este resumo é desenvolvido através do método dedutivo, com abordagem qualitativa e
explicativa. É, essencialmente, uma pesquisa bibliográfica e documental, quanto ao
levantamento de dados (MARCONI; LAKATOS, 2003).
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3. Resultados e Discussão
O preceito básico, e o ponto de partida para qualquer pensamento aqui construído, é saber
um pouco sobre as sustentações da política. Hannah Arendt (2016b), marco teórico do
trabalho, ao refletir sobre categorias de verdade e de mentira acaba construindo uma
perspectiva própria de institucionalização da mentira por entre todos os âmbitos da política.
Para Arendt, a mentira, desde muito tempo, é posta como parte integrante do
mecanismo político. Nesse sentido, conceitos de embuste e auto-embuste (ARENDT, 2013),
que elucidam esse percurso da mentira, são alvos de atualizações iminentes a todo instante,
pois tal essência ainda se mantém.
Assim sendo, contextos de pós-modernidade e pós-verdade sedimentam o incremento
de dinâmicas nocivas, com faces ainda mais profundas da manipulação. As mais novas
teorias das manipulações, evidenciam no fenômeno das fake news não só um perigo próximo,
mas pressupostos de validação preocupantes que muito revela sobre a política
contemporânea.
Com bases nos pensamentos de Matthew D’Ancona (2018), tais pressupostos são,
basicamente, uma suposta supremacia do emocional perante o real, o distanciamento do
cidadão das vias políticas – ou apatia diante do fenômeno – e incapacidade própria de um
rebanho desorientado de tomar espaços da classe esclarecida, levando em consideração a
dicotomia proposta por Noam Chomsky (2013).
Tendo conhecimento do plano de fundo a que se deve inferir problematizações, se
torna pertinente apresentar outros aportes teóricos, com outras estruturas. Ao tratar sobre
Trabalho, Arendt (2016a) volta sua preocupação para as consequências da dominação do ser
humano pela esfera do trabalho, que dentre suas características fundantes estariam o caráter
de manutenção biológica da condição humana, a efemeridade do processo e a questão da
necessidade como motor primordial. Porém, sua maior preocupação tem fruto na análise
daquilo que ela denomina por quebra da tradição.
Como expõe o professor Odílio Aguiar (2012) a quebra da tradição se dá quando se
percebe que política não está mais ligada a liberdade e transcendência humana, e sim a
necessidade. “[...] a quebra na ligação entre política e liberdade está enraizada na tradição
filosófica antiga, na inversão e na valorização moderna do trabalho e na assunção da questão
social como o fim último da política” (AGUIAR, 2012, p.44).
Então, problematizar a figura do trabalho no processo de distanciamento da
participação humana na política significa questionar a capacidade alienante – restando
afastada, por hora, questionamentos conceituais marxistas – do trabalho, principalmente no
contexto moderno denunciado pela autora. Este processo típico do trabalho se dá, segundo
as ideias apresentadas, por uma escravização dos processos efêmeros de manutenção
biológica ao ponto de não haver mais espaço para preocupação com a comunidade – agora o
mundo – e suas nuances políticas.
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A nível de fundamentação, é possível entender o percurso através de uma leitura
arendtiana clássica em “As origens do totalitarismo” (ARENDT, 1978, p.400, apud
DUARTE, 2001, p.255) “os regimes totalitários expuseram duas fragilidades centrais dos
regimes democráticos parlamentares: a crença de que o povo “na sua maioria participa
ativamente do governo” e a de que as massas neutras e desarticuladas constituem apenas o
“silencioso pano de fundo para a vida política da nação”.
A gênese dessas posturas estaria visível na condição de trabalho do ser humano que
abre espaço para qualquer processo, destrutivo em sua maioria, por não pensar em política,
não necessariamente pelo querer, mas pela necessidade de assim fazer. Mas nunca houve um
tempo em que era possível se preocupar com essas questões? Esse tempo deverá ser
esquecido mesmo sabendo que não agir politicamente já acarretou problemas gravíssimos?
A resposta está na memória, enquanto conceito. Em períodos distintos da humanidade
foi possível observar raciocínios semelhantes. A humanidade presenciou uma ruptura
marcante ao ideal democrático e no desenvolvimento de ideias totalitárias paridas,
potencialmente, pelo distanciamento político da necessidade. Assim como foi testemunhada,
há muito tempo, a plenitude da democracia, na antiguidade, onde o tempo era aproveitado –
em estado de privilégio, é claro – para os interesses da pólis, com preocupações no comum.
Portanto, na contribuição reflexiva de Arendt, a memória apresenta-se como uma
oportunidade de resgate, “com o propósito de encontrar ali as certezas perdidas”
(VALDERRAMA, 2018, p.165, tradução nossa). E que representaria para a clara e exposta
rota de colisão da democracia mundial uma rota de fuga por meio da recuperação dos valores
subtraídos com a perda da tradição.
Pretende-se, portanto, como resultados esperados a satisfação principal do
entendimento das relações entres os conceitos apresentados, com a premissa básica de que
as relações modernas de trabalho promovem o distanciamento do sujeito do corpo político
perpetuando contextos de anomia política pelas vias da manipulação e emergindo na
memória uma alternativa para este cenário.

4. Considerações Finais
Através de uma observação, ainda que superficial, dos cenários políticos e sociais, em
fenômenos mundiais e mais recentemente brasileiros, e com pesquisas construídas acerca da
relação entre fake news e a compreensão teórica de Hannah Arendt (2013) sobre a mentira
na política, está havendo uma renovação preocupante das relações políticas.
Os mecanismos de manipulação estão ficando mais sofisticados, e mais poderosos,
trazendo, sobretudo, prejuízos aos contextos políticos mais fragilizados, com o Brasil.
Nuances acerca de tal problemática estão sendo levantadas em todo o mundo. A apatia é uma
das principais problemáticas, porém as preocupações com fundamentos históricos da
humanidade estão sendo cada vez mais negligenciados. A proposta deste trabalho é
questionar o funcionamento deste contexto através de uma visão mais ampliada do fenômeno.
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1. Introdução
Os acidentes causados por animais peçonhentos produzem veneno e naturalmente injetam
em suas presas, constituem importante causa de morbimortalidade em todo o mundo
(BRASIL, 2019). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2009, apud BRASIL,
2019), os acidentes por animais peçonhentos têm sido cada vez mais evidenciados, porém,
em comparação com outras patologias infecciosas e parasitárias, são menos alertadas.
Devido a esse fato, Acidente por Animais Peçonhentos foi incluso da lista de Doenças
Tropicais Negligenciadas, sendo estimulada a disseminação de informações a respeito de
sua relevância. Ademais, o alto número de notificações fez com que esse agravo fosse
incluído na Lista de Notificação Compulsória do Brasil, ou seja, todos os casos devem ser
notificados ao Governo Federal imediatamente após a confirmação.
No Nordeste, entre os anos de 2010 a 2016 foram registrados 348.533 casos de
acidentes por animais peçonhentos, uma disparidade quando comparado às regiões Norte e
Sul, que apresentaram cerca de metade de casos no mesmo intervalo de anos. Em
Pernambuco, esse número chegou a 70.055, sendo cerca de 970 por aranhas e 5.541 por
serpentes (BRASIL, 2017).
Diante esse contexto, falar sobre ofidismo é necessário. Tal quadro deve-se ao
envenenamento por serpentes, sendo mais relevante para estudo no Brasil as famílias
Viperidae e Elapidae, tendo importância médica devido à sua frequência e gravidade.
Na mesma perspectiva, os acidentes por aranhas são muito comuns, porém alguns não
possuem repercussão clínica, sendo os gêneros mais alarmantes Loxosceles (aranhamarrom), Phoneutria (aranha armadeira) e Latrodectus (viúva negra) (BRASIL, 2001). Esse
panorama é evidenciado pelas condições de habitat das espécies, assim como condições do
meio-ambiente em que se tem maior incidência, sendo o número de casos exacerbados em
locais úmidos e com acúmulo de lixo (BRASIL, 2017). Por conseguinte, o Ministério da
Saúde (BRASIL, 2017) recomenda manter o local habitacional e seus arredores limpos e
estimula a coleta de lixo, já que estes podem ser locais de abrigo para animais peçonhentos.
Evidencia-se, portanto, a necessidade de analisar a incidência de casos de acidentes
causados por animais peçonhentos, visto que isso implica diretamente em um impasse na
saúde pública, correlacionando com aspectos sanitários e ambientais, tais como produção
de lixo, sendo esse o foco da análise. Por fim, foi escolhido o Agreste Meridional de
Pernambuco, visto que é uma região predominantemente rural, sendo essa uma
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característica primordial para a contínua análise, já que cidades interioranas e rurais
erroneamente não possuem a mesma visão na questão de saúde e sanitarismo.

2. Metodologia
A abordagem na coleta de dados foi quantitativa feita por um levantamento epidemiológico
descritivo e retrospectivo dos casos de acidentes com animais peçonhentos, na região do
Agreste Meridional de Pernambuco. Este levantamento foi pautado em dados secundários,
censitários e nas estimativas populacionais extraídos do Banco de dados do Departamento
de Informática do SUS – DATASUS. Os dados levantados foram avaliados a fim de
analisar uma possível correlação entre à incidência de acidentes com animais peçonhentos e
a produção de lixo nos municípios. Os dados quantitativos foram computados no programa
Microsoft Excel 2007 e colocados em gráficos (utilizando coeficiente de determinação (r ao
quadrado) mede o grau de “significância” da relação de duas variáveis. Ele pode variar de 0
a 1, entendendo-se que, quão mais perto do 1 ele for, maior o nível dessa significância) para
facilitar a análise de correlação.

3. Resultados e Discussão
Como enfatizado anteriormente a ocorrência de acidentes efetuados por animais
peçonhentos institui-se com um importante problema da saúde pública, sobretudo em áreas
rurais, como no Agreste Meridional Pernambucano, onde quase 50% é constituído de área
rural. A existência de uma relação de dependência entre o número de domicílios que geram
resíduos sólidos e a incidência de ataques provocados por animais peçonhentos foi
avaliada. (Nota: é fundamental ressaltar que haja algum fator externo, como uma
subnotificação dos ataques ou dos dados de produção de lixo, a qual interfira nessa
associação de forma a influenciar no valor final observado em R²)
O gráfico apresentado abaixo faz uma correlação entre os ataques com animais
peçonhentos ocorridos em sete cidades (Brejão, Buíque, Caetés, Garanhuns, Iati, Jurema e
Tupanatinga) do Agreste Meridional Pernambucano e o número de domicílios, estando eles
relacionados com a produção de lixo nessas cidades no ano de 2014.
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Gráfico 1 - Elaborado pelos autores a partir de dados do DATASUS

Pode-se observar no gráfico que o fator R² foi de 0,8222. Tal fato implica na
existência de uma grande dependência entre os objetos em análise, uma vez que o aumento
do número de domicílios - responsáveis por produzir resíduos sólidos - foi suficiente para
gerar alterações positivas na quantidade de ataques ocorridos. Essa influência resulta da
relação em que um maior número de domicílios produtores de lixo induzirem a presença de
animais peçonhentos, devido ao fato de os detritos atraírem animais, os quais servem de
alimento para certas espécies peçonhentas. Como exemplo, o rato, que se alimenta de lixo,
é presa para cobras e serpentes (BRASIL, 2017). Para chegar nesse conjunto de
informações foi somado o número de domicílios com lixo coletado, resíduos sólidos
enterrados/queimados e detritos colocados a céu aberto. No que diz respeito ao lixo
coletado, por exemplo, em Brejão, em 2014, houve 2.922 domicílios com coleta de resíduos
sólidos, em Jurema, 4.472 domicílios. O número de casos foram 6 e 3 pessoas em Brejão e
Jurema, respectivamente. Tal fato evidencia que nesses municípios, onde houve mais
domicílios com lixo coletado existiram menos casos. Por sua vez, no que diz respeito a lixo
colocado a céu aberto, Jurema apresentou 491 domicílios com lixo a céu aberto, contra
2924 em Buíque. O número de casos foram 3 e 12, em Jurema e Buíque, respectivamente.
Logo, observa-se que quanto mais resíduos sólidos depositados em locais abertos, mais
casos de acidentes envolvendo animais peçonhentos. (BRASIL, 2014)
Em segundo plano, enquanto o primeiro gráfico abordou domicílios, este faz uma
análise do vínculo existente entre a produção de resíduos sólidos por municípios, em 2014,
e ataques por animais peçonhentos que ocorreram em sete cidades (Brejão, Buíque, Caetés,
Garanhuns, Iati, Jurema e Tupanatinga) do Agreste Meridional de Pernambuco.

Gráfico 2 – Produzido pelos autores a partir de dados do DATASUS

Paralelamente ao primeiro gráfico, o segundo resultou em um coeficiente de
determinação de 0,8074, explicitando alto grau de correlação entre as variáveis. Nessa nova
óptica, a quantidade de lixo produzida nas cidades foi diretamente proporcional ao número
de ataques. Por exemplo, em Jurema, que manifestou 3 casos, registrou uma quantidade de
lixo de 5.848,344 toneladas. Em Buíque, o qual notificou 12 casos, por sua vez,
contabilizou por volta de 21.635,235 toneladas de lixo, em 2014. Fica evidente, portanto,
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que tal relação reforça o fato de o contingente de casos ser, sobretudo, influenciado pela
magnitude de lixo produzida em cada município.

4. Considerações finais
Evidencia-se, com base nos dados obtidos, que há relação entre produção de lixo e
acidentes com animais peçonhentos nas cidades pesquisadas. Na revisão de literatura ora
realizada, também foi destacada essa relação, fazendo um casamento entre teoria e prática,
enfatizado no presente trabalho.
É importante salientar que, no Brasil, principalmente no Nordeste, poucos estudos
foram realizados no sentido de entender a dinâmica que levaria ao agravo desses acidentes,
o aspecto principal encontrado nesse estrito acervo foi o levantado pela presente análise.
Vê-se a necessidade de uma atenção especial para o aspecto de produção do lixo,
tendo em vista que, caso essa produção aumente, isso implica em uma modulação positiva
para o número de ataques dos animais supracitados. É importante reiterar que o coeficiente
de determinação do primeiro gráfico apresentou um valor de 0,8222, e no segundo gráfico o
coeficiente de determinação foi de 0,8074, que, apesar de serem números relevantes, abre
margem para inferirmos que outros fatores estão ligados ao número de ataques por animais
peçonhentos, e esses precisam ser estudados para que esse número possa diminuir cada vez
mais.
Por fim, os ataques disponibilizados nos sites pesquisados, tanto de aranhas quanto
de serpentes, podem não ser dos animais peçonhentos prevalentes nessas regiões, então
seria de muita ajuda para pesquisas futuras que o DATASUS disponibilizasse o valor
desses ataques. Exemplo disso são os ataques de escorpiões e abelhas, que, segundo a
Secretaria Estadual de Saúde, vêm crescendo a cada ano, sendo 15 mortes por abelhas e 14
por escorpiões nos últimos quatro anos no estado de Pernambuco.
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1. Introdução
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) promove aos
discentes de Licenciatura em Computação a oportunidade de trabalhar conceitos
computacionais na Educação Básica de maneira interdisciplinar. O ensino de
Computação nas escolas é um tema muito discutido, pois, reflete a importância em
estimular habilidades como o raciocínio lógico e desenvolvimento do pensamento
computacional. De acordo com Wing (2006), o pensamento computacional é um
processo cognitivo utilizado pelos seres humanos como uma habilidade essencial para
definir algoritmos na resolução de problemas.
A Matemática é fundamental para os processos de resolução de problemas, pode
ser aplicada em diferentes situações do cotidiano. Apesar de sua importância para o
desenvolvimento lógico das crianças, muitas apresentam desinteresse, que pode ser
causado pela forma em como o conteúdo é construído, focado apenas na reprodução de
fórmulas. Uma aprendizagem significativa para o ensino de Matemática deve considerar
a prática da resolução de problemas em situações reais que permitam às crianças
identificar a relevância das teorias e fórmulas.
Neste contexto, um professor em seu blog, explica como a fórmula de Bhaskara
pode ser aplicada num problema real, favorecendo a relevância e utilidade desta fórmula
no processo de ensinagem (Edigley, 2014). Uma especialista em educação defende que
a Matemática deveria ser ensinada sob a perspectiva de competências. As pessoas
precisam aprender Matemática para ter competência para analisar dados e organizar
suas finanças, por exemplo (Oliveira, 2007).
Pesquisas reforçam a necessidade em adotar diferentes estratégias para engajar e
envolver as crianças no ensino da Matemática. Considerar estratégias inovadoras para
potencializar o ensino de Matemática com Computação é uma alternativa ao processo
de ensino tradicional nas escolas. Pesquisas indicam que a aprendizagem da lógica de
programação incentiva as crianças a saber pensar em como resolver problemas.
Por manter a característica interdisciplinar, o projeto desenvolvido tem como
objetivo, potencializar a aprendizagem de conceitos da Matemática com a programação.
Estimulando o desenvolvimento do pensamento computacional, raciocínio lógico,
criatividade e a capacidade de resolver problemas.
699

2. Metodologia
O projeto foi desenvolvido para atender os objetivos de informatizar o processo
metodológico do ensino de Matemática na educação básica, trabalhando-se conceitos
matemáticos através de uma linguagem de programação, a fim de demonstrar uma nova
maneira para a resolução de problemas. Como também, aprimorar o Raciocínio Lógico
dos alunos, para isso foram utilizados softwares e atividades.
Para apoiar o ensino de conteúdos de Matemática com Computação foram
planejadas aulas de duas formas, teórica e prática. Na prática, definiu-se que seriam
utilizados softwares educativos e atividades desplugadas. As atividades desplugadas são
atividades práticas e lúdicas que promovem o ensino dos fundamentos da Ciência da
Computação sem o uso do computador. As atividades desplugadas adotadas no projeto
foram “Estrela Mágica” e “Decifre os Valores”, ambas trabalham conceitos
matemáticos e raciocínio lógico. A Figura 1 apresenta as atividades desplugadas
adotadas no projeto.

Figura 1. Jogo do conhecimento (a), Estrela Mágica (b) e Decifre os valores (c).

Neste mesmo contexto desplugado, foi criado o “Jogo do Conhecimento” por
meio do software Jclic, apresentado no item “a” na figura acima, esta atividade teve
como intuito reforçar a aprendizagem através de um percurso repleto de perguntas sobre
a história e evolução dos computadores, pilares do pensamento computacional. Em
relação aos softwares educativos foi utilizado o “Operações matemáticas” para se
trabalhar as operações, a Linguagem de Programação Portugol e o Torre de Hanói para
aprimorar e aguçar o raciocínio lógico dos alunos.
O projeto foi executado em uma Escola Municipal, situada na cidade de
Garanhuns/PE. Entre agosto e dezembro de 2017, o projeto foi aplicado em uma turma
do 6º ano composta por 16 alunos. De início, foi realizada uma diagnose para verificar
as dificuldades em relação à Matemática e sobre conceitos básicos de Computação.
Com os resultados, foi identificado que a turma apresentava dificuldades nas
quatro operações básicas e que tinham pouco acesso a computadores e que não o
utilizavam para favorecer a aprendizagem. O software “Operações Matemáticas” teve
como intuito trabalhar diretamente na dificuldade dos alunos com as operações. Assim
como resolver problemas matemáticos através de linhas de códigos por meio da
linguagem de programação Portugol. Na Tabela 1 é possível identificar resumidamente
algumas das correlações utilizadas entre as áreas nas aulas.
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Tabela 1: Relação das atividades para a aprendizagem de Matemática e Computação.
Atividades
Soma
de
números.

Objetivo
dois

Uso de uma constante
real.

Conceitos básicos de programação

Criar um algoritmo que some dois
números.
Construir um algoritmo que receba
um número e verifique se é maior,
menor ou igual a 10.

-

Como definir uma variável;

-

Uso de identificadores.

-Uso de palavras reservadas da própria
linguagem de programação,exemplo:
(se, senao).

Entre as atividades desplugadas utilizadas nas aulas práticas, destaca-se a
atividade para criar o algoritmo associado à lógica do jogo torre de Hanói que faria
parte da avaliação final do projeto. A Figura 3 demonstra a interação entre os alunos,
com a ferramenta, além da imagem da tela do software.

Figura 3. Alunos resolvendo os desafios propostos pela Torre de Hanói.

Para colaborar no entendimento dos alunos sobre a lógica do jogo, um software
da Torre de Hanói foi apresentado para que os alunos, em conjunto, pudessem entender
a lógica aplicada ao jogo.

3. Resultados e Discussão
Para analisar se o projeto teve impacto positivo na aprendizagem dos alunos e, se de
fato foi possível contribuir nas dificuldades de aprendizagem identificadas, foram
estabelecidas diferentes formas de avaliação. Uma foi avaliar os alunos continuamente,
considerando sua participação e realização das atividades nas aulas. Ao final do projeto
foi elaborado um questionário composto por cinco questões, sendo elas: 1) Ficou mais
fácil aprender matemática com as aulas de computação?; 2) Foi divertido entender
matemática com o uso da Computação Desplugada?; 3) Foi difícil entender os exemplos
de matemática com computação?; 4) Posso afirmar que sei criar algoritmos em
Portugol? e 5) Como você considera o aprendizado obtido nas aulas de Computação?.
Todas as questões continham uma escala de 1 a 5, onde 1 é pouco e 5 é muito.
Dessa forma, como resultado, podemos considerar que o projeto foi satisfatório, pois, os
alunos responderam às perguntas como esperado. No Gráfico 1 apresenta o resultado do
questionamento acerca da percepção dos alunos diante da aprendizagem nas aulas de
Computação.
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Gráfico 1. Dados obtidos da turma através do questionário.

No mais, pode-se dizer com propriedade que a metodologia e os softwares
utilizados ao longo das aulas contribuíram fortemente na aprendizagem dos alunos,
suprindo nossas expectativas e trabalhando exatamente na problemática, de forma que
os alunos conseguiram ter um bom desenvolvimento, desempenho e rendimento de
aprendizagem diante dos conteúdos propostos.

4. Considerações Finais
É válido destacar que a experiência obtida através do PIBID é de fundamental
importância para as discentes do curso de Licenciatura em Computação, pois, mesmo
não havendo uma disciplina onde se possa atuar apenas com conceitos computacionais,
é uma experiência única levar para a sala de aula técnicas pedagógicas que possam
trabalhar o desenvolvimento do pensamento computacional.
A forma em como os alunos passaram a enxergar a utilização do computador
também é bastante significativa, pois, o mesmo antes era visto apenas como uma
ferramenta que tinha como finalidade proporcionar lazer nas horas vagas. Com a
inserção dos computadores no âmbito escolar, eles perceberam que a Computação vai
além e que pode ser bastante útil na aprendizagem, isso pode ser notório através dos
comentários dos educandos ao longo das aulas como também no questionário aplicado.
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1. Introdução
O presente trabalho tem como objetivo trazer uma discussão sobre as questões do
patrimônio histórico, especificamente na cidade de Garanhuns, abordando o patrimônio
no Brasil e as deficiências encontradas em se preservar e promover o tombamento dos
centros de cultura e história de grande importância para a manutenção e difusão da
história local para que a mesma não se perca, mesmo que haja uma grande impasse em
relação ao interesse tanto da população quanto da gestão pública, tratamos assim do
conceito de patrimônio que tem-se um surgimento no âmbito privado com a definição
do que pertence a alguém, um conjunto de coisas que somadas fazem parte de uma
riqueza, o que deixa claro a sua ligação com a aristocracia, tendo em vista que quem
possuía um patrimônio era apenas os pertencentes as partes mais nobres da sociedade, e
isso foi recaído de certa forma no conceito aplicado durante muito tempo sobre o que
era importante proteger e o que não, ou seja, o que de início foi preservado como coloca
o jurista Joaquim Falcão, que “O patrimônio histórico virou sinônimo de Igrejas
Barrocas, Palácios e grandes casas” Funari (2006, p. 38); esse tipo de pensamento
esteve durante muito tempo presente até o surgimento do cristianismo no fim da
antiguidade e tendo uma grande expansão durante a idade média, esse conceito de
patrimônio adquiriu então o entendimento de coletivo e sagrado. A partir da criação do
estado é então a base para a invenção do patrimônio, onde é a partir deste que se tem a
diferenciação de público e privando, e o que antes era apenas privado passa a pertencer
a uma comunidade, traz consigo um sentimento de pertença à sociedade, com a
construção de ideias que as diferenciam de outros estados, como a unificação da língua
e a difusão cultural que identifique uma determinada comunidade, esse pensamento
também estava presente nos países capitalistas no pós- guerra que também difundiam
esse pensamento de unidade nacional como base para os movimentos sociais.
Diante disso surge ainda a problemática de como os estados e municípios
aplicam leis que direcionam e promovem essa preservação e principalmente como são
vistos esses bens culturais; visto que muitos só possuem leis estaduais que não
conseguem atingir os objetivos esperados devido ao distanciamento dos casos; logo a
um afastamento dos municípios em se criar uma lei que possa dar embasamento para o
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tombamento e a proteção dos patrimônios existentes naquele município, como é o caso
de Garanhuns-PE, que como objeto de estudo apresenta um rico acervo de patrimônios
de grande potencial histórico e artístico que estão de certa forma ameaçados por essa
falta de proteção, visto o histórico que existe de demolições de prédios antigos e locais
de memória, tal como a perda de movimentos culturais indígenas e afrodescendentes
presentes no município que são desvalorizadas tanto pelo poder público como é pela
sociedade organizada. Portanto, este trabalho visa promover uma discussão a respeito
do patrimônio na cidade de Garanhuns-PE e como essas questões são vistas pela
população local, bem como, visa contribuir para uma conscientização e educação
patrimonial para com a sociedade em geral como forma de garantir os bens históricos,
ambientais, artísticos, vivos, imateriais e materiais para que os problemas dessas perdas
históricas tão ricas venham a contribuir também para possibilitar a criação de uma lei
municipal patrimonial para que aja apoio legal que focalize a preservação.

2. Metodologia
A pesquisa e aprofundamento do tema sobre o patrimônio municipal de Garanhuns-PE
abordará o conceito da história cultural Chartier (1990) e Geertz (1989), bem como o
uso da arquitetura e o direito como base de estudo sobre patrimônio histórico Chagas,
(2012). Como campo de estudo, utiliza-se do método analítico dialético aos moldes
hegeliano Hegel (1998) numa relação entre tese, antítese e síntese, estabelecendo uma
simetria entre a teoria utilizada para realização deste estudo e o campo empírico de
pesquisa; com a abordagem qualitativa fundamentada em uma revisão bibliográfica de
alguns autores que estudam em suas pesquisas a temática patrimônio, dentre eles:
Chagas (2012); Fonseca (2003); Gonçalves (2009). Que para o intuito do presente
trabalho serão os autores que serão abordados nesse momento. Posteriormente será feita
as análises de fontes documentais e o uso da história oral como abordagem ser seguida,
no intuito de se buscar outras interpretações para além das fontes documentais.
Entendendo a categoria patrimônio enquanto um conceito transitório e flutuante,
é necessário transitar com a esta categoria, do ponto de vista analítico, por vários
mundos sociais e culturais utilizando-se (até onde metodológica e analiticamente for
viável) de métodos comparativos com épocas passadas (método histórico) e sociedades
distintas da nossa (método antropológico). Dito de outra forma, em contextos distintos
(no tempo e no espaço) da própria sociedade Ocidental moderna. Daí o porquê que o
método dialético hegeliano Hegel (1998) é tão necessário a essa nova forma de se
abordar as questões voltadas para o patrimônio. Pois enquanto uma categoria histórica,
o patrimônio é resultado de processos históricos culturais transitórios que estão sempre
em transformação e não são, de modo algum, imutáveis. Pela própria transitoriedade da
história, a categoria ou termo patrimônio tal como é usada atualmente, nem sempre
conheceu fronteiras tão bem delimitadas assim Gonçalves (2009). E é por causa dessa
transitoriedade que os devidos contextos devem ser estabelecidos enquanto método
epistemologicamente analisável.
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3. Resultados e Discussão
O que poderia ser considerado uma falta de reconhecimento diante desses bens, como
foi discutido sobre as sociedades do pós-guerra que tinha esse sentimento nacionalista e
de preservação incluída nos seus movimentos sociais, acaba que não ocorrendo em
momento algum no município de Garanhuns-PE, onde temos a perda de inúmeros
pontos de cultura importantes para a discussão historiográfica sobre diversas questões
em que a cidade esteve envolvida: desde sua nomeação de vila pelo então Imperador do
Brasil Dom João há 208 anos, passando pela produção cafeeira, presença de escravos,
produção algodoeira, a vinda de imigrantes franceses, a rica arquitetura e inúmeras
diversidades históricas encontradas, mas que acabam se perdendo diante do descaso e
do próprio tempo.
No Brasil, o plano de proteção ao patrimônio tem-se início no decreto-lei
n°25/1937 que trata da organização do Patrimônio Histórico e artístico, onde em seu
artigo 1° define o que é considerado um patrimônio histórico, “Constitui o patrimônio
histórico e artístico nacional o conjunto de bens imóveis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da
História do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico.”. Traduz então o valor aplicado na definição do que era
considerado um patrimônio Histórico, que mesmo citando motivações arqueológicas e
etnográficas fica claro durante todo o decorrer da história de tombamento brasileira que
o termo “excepcional” acaba se sobressaindo até mesmo depois das mudanças ocorridas
na Constituição Federal de 1988 que inclui os diversos tipos de patrimônio, percebe-se
somente recentemente após várias discussões sobre como preservar e o que preservar,
visando não somente essa história de heróis, mas também as diversas culturas, os
ambientes naturais, as personas vivas, os bens imateriais e principalmente aqueles bens
pertencentes à população que antes era ignorada e desvalorizada, como os participantes
da cultura afrodescendente e indígena.

4. Considerações finais
Com a presente pesquisa espera-se como resultado uma discussão sobre patrimônio na
cidade de Garanhuns-PE e promover uma maior consciência sobre o assunto e melhores
garantias para a preservação.
O que se busca com o tema patrimônio, é algo ainda novo para o Brasil e que é
preciso fazer proporcionar um maior conhecimento sobre a temática e assim poder
conciliar a vida em sociedade com a preservação histórica.
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1.INTRODUÇÃO
A presente pesquisa orienta-se para a análise da produção do segmento consonantal /S/ em
posição pós-vocálica dentro de coda silábica, em fala de nativos da cidade de Carnaíba no
sertão de Pernambuco. Os falantes possuem faixa etária entre 06 a +35 anos de idade, sendo
09 homens e 09 mulheres. Esses dados foram coletados através do projeto A Língua Usada
em Pernambuco (LUPE). O Estudo está em andamento e segue o modelo teóricometodológico da Sociolinguística quantitativa proposta por Labov (1972). Essa teoria leva
em consideração a língua como heterogênea dentro de um contexto sociocultural de uma
determinada comunidade de fala (doravante CF). A análise realizada, na presente pesquisa,
se desenvolveu no nível fonológico, desta forma, explicaremos a realização do segmento
/S/ nos vocábulos, como também, será exposto as variações linguísticas e extralinguísticas
presente no ambiente social e linguístico da comunidade.
Assim, esse estudo contribuirá para a descrição do português brasileiro, como
também, ressaltará, no meio acadêmico, a importâncias do estudo da língua vernácular,
principalmente o do interior nordestino. Além dessas contribuições, será exposto os fatores
lingüísticos e extralinguísticos que podem motivar a variação de uma língua.

2.Metodologia
Para a coleta de dados, foi seguido os pressupostos metodológicos da
Sociolinguística Quantitativa que possui como uma de suas etapas metodológicas
primordiais, a realização de entrevistas, momento em que são gravadas as falas dos
informantes para, mais a frente, serem submetidas a uma análise. Na presente
pesquisa, as entrevistas foram realizadas por meio de um guia de perguntas,
previamente formulado, que permitiu guiar a fala de todos os informantes. Vale
ressaltar que todos os falantes são nativos da CF em estudo e que foram submetidos
ao mesmo questionário. Durante a análise, será observado a manifestação do
segmento consonantal /S/ em coda silábica em posição medial de vocábulo.

3.Resultados e discussão
Ao fazermos as transcrições e as análises fonética-fonológicas, percebemos que o /S/ na
posição de coda silábica, como citado anteriormente, aparece nas realizações como um
arquifonema, que dentro do processo fonológico é caracterizado pela substituição de um
som por um outro, em um mesmo contexto, ou seja, na mesma posição, não produzindo
alteração no significado da palavra, segundo Cagliari (2002). Assim, com a realização
desses processos fonológicos dentro da posição de coda silábica, o resultado é a variação
linguística, tanto na perspectiva da Fonologia Linear, como na perspectiva da Fonologia
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Métrica (não-linear), esta que, segundo Cagliari (2002), é caracterizada por fenômenos
dependentes da fonotática ou melhor, particularidades da sílabas e dos fenômenos rítmicos
em geral; aquela se caracteriza, segundo Silva (2015), como a intensificação dos sons
dentro de uma cadeia de segmentos sonoros, como também representa o esforço muscular e
da curva da força no momento de realizações dos segmentos sonoros. Para que possamos
compreender melhor a realização das variantes encontradas, no corpus, é importante
entendermos os processos que circundam o arquifonema /S/ em coda silábica, como a
composição da estrutura silábica das palavras, dentro da perspectiva da Fonologia Linear
que está estritamente ligado a aspecto
A representação acima explica um dos comportamentos do /S/ em posição de coda, ou
melhor, a maneira pela qual as sequências dos segmentos vão sendo produzidos nas falas. O
início é chamado de ataque (ou onset) formado por uma consoante, indo em direção ao
ápice (ou núcleo), sendo preenchido por uma vogal, e finalizando com a posição de coda;
da mesma maneira que o ataque, esta posição também se constitui por uma consoante, mas
que no português brasileiro a mesma não é obrigatoriamente preenchida, é nesta posição o
nosso foco em toda a pesquisa.
Como o ponto final da sílaba é a coda e, por isso, já não possui tanta força,
consequentemente uma possibilidade é o apagamento do arquifonema /S/). Podemos, a
partir disso, explicar os apagamentos que encontramos no corpus, que dentro dos processos
fonológicos temos a categorização desse fenômeno como eliminação, temos como exemplo
o falante INF27 produziu a seguinte palavra “questão” e “mesmo” a respeito deste
processo, Cagliari (2002), afirma que “eliminação (apagamento, queda, truncamento)
ocorre quando há a supressão de um segmento da forma básica do segmento da forma
básica de um morfema”.
A partir do exposto, a respeito dos processos fonológicos encontrados, podemos
analisá-los de acordo com a assimilação e palatalização do /S/, caracterizada como a
produção dos fonemas que irão proporcionar tanto a assimilação quanto a
palatalizacao, ambos acontecem diante de contexto posterior. Estes processos fonológicos
são caracterizados a partir da Fonologia Métrica (não-linear), cuja sua representação é
colocada como árvore, pois sabemos que algumas teorias fonológicas observam a sílaba
como uma construção hierárquica e com ligações binarias.
A partir desta representação acima, podemos compreender mais o processo
fonológico assimilação, que, segundo Silva (2015, p. 50), “A assimilação é caracterizada
pelo fato de um segmento adquirir uma propriedade de um segmento que lhe é adjacente
(como por exemplo o vozeamento ou nasalisalidade)” e, segundo Cagliari (2002, p. 99),
“Ocorre quando um som torna-se mais semelhante a outro, que lhe está próximo,
adquirindo uma propriedade fonética que não tinha. (CAGLIARI, 2002, p. 99)
Regra: [- vozeado]

[+ vozeado]/

C

C

[+ vozeado]
C

Tal processo fonológico apresentado acima, mostra que quando tem um segmento
vocálico com traço diferente do seguinte, o mesmo adquira as características do que está a
sua frente, ou seja, se o contexto seguinte, presente no ataque, for vozeado irá assimilar os
traços para o que está localizado na posição de coda da sílaba anterior. Com base nesta
explicação, podemos entender dois dos comportamentos do arquifonema /S/, na produção
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dos fones diante de consoantes vozeadas. Durante a análise, foi notado um outro processo
fonológico, a palatalização do /S/ em posição de coda silábica, diante de consoantes
oclusivas. Esse processo se caracteriza pela inserção de traços da articulação do contexto
seguinte (ataque) no anterior (coda).
A partir das características da estrutura silábica e dos Processos Fonológicos descritos
acima, podemos verificar quais são os tipos de variações linguísticas dos falantes da cidade
de Carnaíba-PE e quais são os fatores responsáveis por elas.
Dentro do modelo teórico-metodológico, segundo Tarallo (1986), conseguimos estudar
o“caos” linguístico, ou seja, vários modos de dizer a mesma coisa, em um mesmo contexto,
e com o mesmo valor de verdade, como também trabalha com variações extralinguísticas –
fatores externos que influenciam no modo a ser relevante para o “caos”, como escolaridade,
faixa etária e sexo – que condicionam a variação na realização de consoantes em posição de
coda. Com relação às variações extralinguísticas, Callou, Leite e Moraes (2013), em suas
pesquisas, citam Rodrigues a respeito.
Mediante a colocação de Rodrigues (2001), os fatores extralinguísticos são também
condicionadores para a variação do /S/ na posição de coda silábica. Como por exemplo, a
idade. Tomemos um exemplo do informante INF23 que realiza por diversas vezes as
palavras escola, costuma, gosta, o mesmo falante também faz parte do grupo de
escolarização do ensino fundamental, mas como sabemos essa produção palatalização é
sempre realizada nos falantes da região nordeste do país, que independente da faixa etária e
da escolaridade.
Ao observar pelo ângulo de faixa etária, entendemos que a palatalização
perceptível tanto nas falas produzidas pelos mais jovens, quanto pelos mais
Rodrigues (2001) em seus estudos fala a respeito de que os mais jovens
implementadores da regra (palatalização), que é menos produzida a medida que
etária aumenta. Porém os resultados obtidos não condizem com essa afirmação.

é mais
velhos.
são os
a faixa

Como podemos observar no quadro acima, a distribuição das realizações do /S/ em
posição de coda com relação ao contexto seguinte em posição de onset, é notória a
palatalização do mesmo. Observando alguns exemplos das realizações do processo de
palatalização diante de /t/ e /d/, encontramos a predominância das/nas palavras costuma,
gosta e escola. Nos estudos feitos por Marroquim (apud CALLOU, MORAES e LEITE,
2013), em sua pesquisa, afirma que a essa pronúncia palatalizada está presente tanto em
Alagoas quanto em Pernambuco.
Silva Neto (1986 apud CALLOU, MORAES e LEITE, 2013) retrata a ocorrência de
palatalização no estado do Ceará também, mas em determinados contextos, ou seja, esses
contextos podem ser a posição que acontece a variação na pronúncia como também o que
vem após como por exemplo, diante de  e , assim, um segmento com traços com
fricativa alveolar,  diante de oclusivas alveolares,  e se transformam em fricativa
alveopalatal, ressaltamos novamente que tais fenômenos acontecem em posição interna de
vocábulo, pois foram as palavras mais reproduzidas nas falas dos indivíduos entrevistados,
mas que tais realizações estão mais predominantes diante do segmento t k predominando
a palatalização do segmento /S/. Pelo exposto, notamos as outras realizações, como o
apagamento diante de segmentos vozeados como também a transformação em glotal.
Quando vamos correlacionar as realizações das variantes relacionamos também com
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o sexo do falante, pois, segundo Labov (2008) as mulheres são mais perceptíveis a
correções e tendem a usar as formas mais próximas ao prestígio ou da norma padrão.
Nós nos atemos a pesquisa com relação à posição interna de vocábulo porque na
posição final de palavra, segundo Callou, Leite e Moraes (2013), as realizações estão
envolvidas a outras variantes linguísticas, como presença ou ausência da concordância
nominal, o que não é nosso foco de observação. Sabemos também que fatores
extralinguísticos também são responsáveis pela modificação dos vocábulos.
Portanto, alguns dos fatores que vêm a condicionar a variação do segmento /S/ em
posição de coda, tanto são condicionados a fatores linguísticos e seus processos
fonológicos, como também extralinguísticos, como Tarallo (1986) argumenta que o
extralinguístico será tudo aquilo que não for linguístico e pretexto e co-texto para a
variável, podendo ser relevante para a explicação do “caos” linguístico, variações estas
sempre analisadas dentro do modelo teórico-metodológico variacionista. Os resultados
obtidos foram a constatação dos processos de palatalização, apagamento, e da assimilação
do segmento /S/ em posição de coda interna dos vocabulos, resultados estes sobre ótica de
referentes teóricos da Sociolinguística e Estudos Variacionistas, considerando também o
que expressa a fonética e fonologia acerca do assunto.

4.Considerações finais
Dentro dos resultados obtidos, notamos que todo o comportamento do arquifonema
/S/ está interligado diretamente com resultados dos processos fonológicos presentes
na silaba. Assim, temos como resultado a presença predominante da palatalização
do segmento /S/ diante de consoantes oclusivas, como é uma categorização nas falas
de pessoas que moram na região nordeste e não encontramos muita distinção entre
faixa etária e sexo. Mas percebemos realizações da troca do /S/ por /R/ e
apagamento na fala de dois informantes, sendo do sexo masculino.
Por fim, entendemos que não são apenas fatores linguísticos que influenciam no
processo da variação do /S/ em posição pós-vocálica, mas também os fatores
extralinguísticos, como sexo e faixa etária.
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1. Introdução
Este é um trabalho de pesquisa de revisão bibliográfica que visa discutir as HS habilidades sociais apresentadas numa pessoa diagnosticada com TOC – Transtorno
Obsessivo-Compulsivo, visando assim, entender as contribuições que a Psicologia
poderá dar no sentido da terapia, incluindo o Treinamento em HS como orienta a área
específica. Apesar de não se encontrar muitas publicações a respeito, podemos
identificar na literatura algumas contribuições que nos ajudam a refletir a respeito do
assunto, sendo portanto uma contribuição importante a partir da disciplina de
Habilidades Sociais na Psicologia, onde se discute as HS requeridas para cada fase de
vida considerando a cultura, a fase etária e as exigências sociais, onde se diferencia o
que vem a ser comportamento social e habilidade social e suas diferenças nos casos do
sujeito portar uma Psicopatologia.
A pesquisa tem relevância pela necessidade de se contribuir com a discussão de
que as HS não devem ser apenas compreendidas na perspectiva de normalidade do
sujeito, mas também dentro de um olhar das psicopatologias, o que muda totalmente no
sujeito o seu jeito de encarar a vida e o mundo o que é compreendido a partir do
desempenho de terapia no campo cognitivo-comportamental, não sendo possível ainda
identificar outras contribuições de outras abordagens neste campo científico.
Os objetivos são identificar quais as HS são necessárias a serem treinadas no
indivíduo com diagnóstico de TOC – Transtorno Compulsivo Obsessivo; contribuir
com a discussão de que HS também são requeridas na anormalidade; analisar as formas
de treinamento no TOC para o desenvolvimento e a internalização das HS e suas
limitações.

2. Metodologia
Trabalhamos com a revisão bibliográfica de literatura, buscando identificar autores que
tenham contribuído cientificamente neste campo de conhecimento e com base neles
fizemos as discussões e os questionamentos que se apresentam necessários na realização
da pesquisa com seus objetivos.
Primeiramente, foram realizadas as leituras dos autores identificados com a produção de
conhecimento em HS e em seguida, os autores que tenham contribuído com a discussão
a respeito da relação de HS com as psicopatologias e em especial TOC.

3. Resultados e Discussão

712

Segundo a autora Zilda Del Prette (2009), HS são desenvolvidas no decorrer da vida e
que se apresentam como exigências sociais nos sujeitos desde a mais tenra idade, o que
varia conforme os diversos fatores como cultura, idade, circunstâncias e necessidades.
Assim, as HS são avaliadas considerando um conjunto de necessidades para a vida,
como: comunicabilidade, direitos e cidadania, trabalho, civilidade e assertividade.
No desenvolvimento de psicopatologias o repertório de HS do sujeito tende a
sofrer alterações, o que repercute na forma de viver e se relacionar desses indivíduos
considerando a nosografia de cada transtorno apresentado e suas comorbidades.
No TOC, apesar da pouca literatura existente que trate da relação TOC e HS,
identificamos nas discussões trazidas pelos autores Mitsi, Silveira & Costa (2004), que
a utilização de análise comportamental diminui as atividades ritualísticas dos indivíduos
acometidos desta psicopatologia, melhorando o contexto e as relações estabelecidas
entre os indivíduos nas suas relações sociais, embora não se configure como sendo a
mesma coisa que Treinamento em HS.
Os autores apresentam que os ganhos são relevantes com o tratamento
convencional do TOC, considerando que há duas técnicas tradicionalmente utilizadas
“exposição in vivo” que consiste em expor o sujeito a situações que ao mesmo tempo
que produz ansiedade, promove habituação e a “prevenção de respostas”, que tem como
objetivo expor o sujeito a situações que elicia ansiedade e evita a emissão da resposta
ritualística/compulsiva, sendo que a diferença entre as duas técnicas é que a “exposição
in vivo” não dá ênfase a evitação do engajamento do comportamento ritualístico.
Nas psicopatologias, os estudos (Simon, 1989); (Fumo; Manolio; Bello;
Hayashi, 2008) concluem que as mesmas atrapalham o sujeito porque mudam os
comportamentos, o que requer um trabalho terapêutico que é a terapia no campo
cognitivo-comportamental ou o Treinamento em HS. Assim, analisamos que o sujeito
acometido de psicopatologias incorpora HS diferentes, o que dificulta a convivência
social e os ambientes precisam se modificar ou estigmatizar o sujeito.
Observamos também que apesar das pesquisas sobre TOC, terem aumentado no
decorrer dos anos, poucas têm indicado o Treinamento em Habilidades Sociais - THS
como fator relevante para o tratamento do transtorno, ou seja, as formas de tratamento
não são identificadas a partir do Treinamento em Habilidade Sociais e sim pelos
métodos tradicionais de Terapia (Hayes; Pistorello & Biglan, 2008) .
Dessa forma, fica patente que as Terapias são necessárias nas psicopatologias
para restabelecer o repertório de HS e em especial no TOC, embora não tenhamos
encontrado nas pesquisas relatos de avaliações do efeito das intervenções de
Treinamento em Habilidades Sociais – THS especificamente, o que não invalida a
relevância da intervenção psicológica com Terapias no TOC, que por consequência
recupera no sujeito suas Habilidades Sociais (Mitsi, Silveira & Costa, 2004).
Assim podemos concluir que faltam estudos específicos sobre THS –
Treinamento em Habilidades Sociais - THS e seus resultados com sujeitos
diagnosticados com TOC, mas que isso não invalida os resultados apresentados com a
intervenção psicológica na modalidade de Terapias, que por consequência restabelece o
repertório de HS nos sujeitos diagnosticados com TOC.
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4. Considerações Finais
Habilidades Sociais são formas de comportamento introjetadas nos sujeitos desde a
infância (Del Prette, 2009), e que um transtorno psicopatológico altera as mesmas,
sendo necessário se fazer Terapia e/ou Treinamento em Habilidades Sociais - THS ao se
ter o diagnóstico. Todavia, os estudos não identificam relatos de avaliação de efeitos na
intervenção na modalidade de THS – Treinamento em Habilidades Sociais no TOC,
especificamente, sendo, portanto os resultados apontados positivamente por
consequência da intervenção da Terapia, dada a diversidade das manifestações que há
tanto na obsessão como na compulsão, e indica também requerer nesse tipo de
intervenção psicológica mais de uma forma de atuação além da Terapia para que a
mesma tenha sua eficácia como forma de treinar HS no lugar dos rituais, possivelmente,
isso ocorra por não ser o THS que esteja sendo aplicado enquanto intervenção.
Necessário se faz outras pesquisas que apontem os avanços das intervenções em
HS nos casos de TOC a partir da relação terapêutica na modalidade de THS –
Treinamento em Habilidades Sociais, especificamente e/ou em conjunto com a Terapia,
o que não invalida a atuação terapêutica que por si só tem efeitos nas HS com a Terapia
como apresenta os atuais estudos.
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1. Introdução
É nítido o crescimento e a evolução das novas tecnologias, em todos os campos da
contemporaneidade. Com esses avanços significativos na sociedade, na economia e na
educação, as tecnologias disponibilizadas nas escolas também tendem a evoluir e
desempenhar um papel significativo no ensino aprendizagem, dessa forma contribuindo para
a inserção do ensino de Computação na Educação Básica, como uma área de conhecimento,
como Matemática, Português e as demais do currículo escolar.
A visão atual e predominante em educação sobre a Computação no currículo escolar
se confunde com a utilização de instrumentos como meio de ensino aprendizagem, com os
computadores, laptops, tablets, celulares, softwares, dentre outros. Ainda, a utilização dessas
tecnologias é vista, em muitas realidades, como auxílio para desempenhar atividades práticas,
como dinâmicas que utilizam os computadores móveis e fixos nas escolas, pelo seu valor
atrativo para o educando, mas que se caracteriza como um uso superficial, estrito, que gera
limitações à compreensão das competências e habilidades do ensino de Computação. Barbosa
(2010 p.2 apud Masetto 2000) destaca que “quando o computador é utilizado como
ferramenta pedagógica passa a ser de uma simples máquina a um poderoso recurso
educacional, sendo a tecnologia vista como um meio, instrumento de colaboração no
processo de aprendizagem”. Portanto, é algo que necessita de maior aprofundamento sobre
o seu uso.
Uma das formas de sanar essas limitações é implementação no Pensamento
Computacional, no qual consiste em desenvolver a lógica, a solução ideal e a capacidade de
dedução e a respectiva conclusão. Segundo Wing (2006), o pensamento computacional é o
método que utiliza fundamentos e técnicas da área da Computação para solução de
problemas. A Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2017, p.01) explica ainda que, a
Computação “provê conhecimentos sobre o mundo digital e também estratégias e artefatos
para resolver problemas de alta complexidade, que há poucos anos não seriam
solucionáveis”.
Com isso, destaca-se conhecer a Computação em sua proposta curricular e, mais uma
vez, analisar a importância dos recursos tecnológicos no âmbito da educação, quando
utilizados e manipulados com sentido, planejamento, enfoque e desafio para construção do
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conhecimento. Assim, o instrumento deixa de ser um simples computador e passa a ser uma
ferramenta inteligente, programável pelo aprendiz, com uso educativo.
Dessa forma, o presente trabalho analisa a implementação de um projeto de
intervenção escolar com a Computação, na forma de relato de experiência, vivenciada por
estudantes do Curso de Licenciatura em Computação, na disciplina de Estágio
Supervisionado, nos anos finais do ensino fundamental. Projeto esse, implementado na
Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra, em Garanhuns PE, com educandos do
7ª ano, intitulado Computação Educacional.

2. Metodologia
A metodologia utilizada foi qualitativa com estudo de caso. Este caracteriza-se como uma
estratégia de investigação em que o pesquisador atuante no campo da pesquisa,“explore
profundamente um programa, um processo ou um ou mais indivíduos” Creswell (2010 p. 38
apud Stake 1995).
A proposta da Escola de Aplicação Ivonita Alves Guerra foi que a disciplina
extracurricular a ser implementada aos educandos, através do Estágio Supervisionado, fosse
chamada de Computação Educacional, devido ao desconhecimento desta área para alguns
pais de educandos. A disciplina foi implementada no contraturno da escola, ou seja, em um
horário contrário ao turno obrigatório, com a permissão dos pais, ofertada como uma
disciplina complementar à formação dos seus filhos, sendo assim, não obrigatória a sua
oferta, mas com matrícula e frequência diária e entrega de certificado de participação.
A disciplina ocorreu entre os meses de agosto e dezembro de 2017, realizada com os
educandos dos 7ª anos “A” e “B”. As equipes de estagiários foram definidas de forma
participativa com os estudantes, perante suas disponibilidades de horários e de familiarização
com os colegas. Os conteúdos programáticos foram definidos em reuniões perante o
referencial da Sociedade Brasileira de Computação – SBC e com os supervisores de estágio,
coordenação da escola e os estagiários. Logo após desenvolveu-se um cronograma, que
consistia em atividades práticas e teóricas, que pudessem ser realizadas de forma desplugada,
ou seja, tanto em sala de aula ou no laboratório de Computação, da Escola.
O primeiro momento foi a primeira aula, no qual se discutiu a evolução da
comunicação e das tecnologias, mostrando todo o seu processo evolutivo, desde a pintura
rupestre, sinais de fumaça, até as tecnologias digitais atuais. O segundo momento foi quando
se discutiu o que é a internet e suas seguranças, construindo uma atividade de pesquisa e
apresentação para os estudantes, no qual se dividiu a turma em duplas e os educandos
pesquisaram e realizaram um seminário, como mostra a Figura 1. Os temas dos seminários
foram: Leis da Internet (Marco Civil), Como Se Proteger Na Internet, Deep Web, Bitcoin e
Internet das Coisas.
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Figura 1 - Apresentação de seminários dos estudantes.

A avaliação dos alunos ocorreu em quatro atividades realizadas pelos estagiários em
formação. A primeira avaliação foi um questionário acerca da Computação e Informática,
como diagnose. A segunda avaliação foi com duas atividades, uma trabalhando pixels e a
outra criptografia. A terceira avaliação foi a apresentação dos seminários dos educandos,
sendo a quarta avaliação, o desenvolvimento de um jogo.
Para avaliação final e para a quarta avaliação, foi proposto para os estudantes a
construção de um jogo digital, utilizando o software Construct 2. Para o desenvolvimento do
projeto, utilizou-se quatro aulas, sendo que duas foram para demonstrar os comandos básicos
da ferramenta e as outras duas aulas foram para construção e desenvolvimento do projeto.

3. Resultados e Discussão
Os resultados sobre a aprendizagem dos educandos foram além do esperado para os
estagiários. Acreditava-se que os estudantes do 7º ano apresentariam uma enorme dificuldade
nos conceitos computacionais, principalmente nos conceitos ligados à lógica de
programação. Isto, fundamentado em pesquisas sobre a Computação na educação superior,
conforme Oliveira (2014 p.2 apud Barbosa 2011):
“[...] quanto é difícil para a maioria dos ingressantes em cursos da área, aprender
conteúdos de Ciência da Computação principalmente disciplinas que envolvem
algoritmos, lógica de programação e cálculo. Tais disciplinas exigem muitas vezes uma
nova forma de pensar, requerem habilidades que quase sempre não foram desenvolvidas
no ensino regular, levando o aprendiz a ter grandes dificuldades e consequentemente um
mal desempenho durante o curso.”

Ou seja, a inserção da lógica de programação é complicada para os discentes de cursos
de Computação, logo, consequentemente, existiria uma dificuldade para os educandos da
educação básica. Com esse trabalho de incentivo e de desenvolvimento desses conteúdos de
Computação na educação Básica, os futuros discentes de escolas técnicas e de cursos de
Computação chegarão mais preparados para o decorrer de seus estudos, diminuindo assim a
evasão e preparando-os para raciocínios complexos e resolução de problemas da vida e do
trabalho, no âmbito da qualificação profissional.
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Ao final da disciplina, os estudantes conseguiram realizar todas as atividades
propostas, realizadas em casa ou durante a aula, sempre em contato com os professores para
discutir suas dúvidas. Os resultados das atividades foram proveitosos, quase todos
alcançaram notas máximas nas atividades, e com isso, conseguimos perceber que o
desempenho, empenho e a motivação dos estudantes muito contribuíram para o êxito da
experiência, para todos os envolvidos.

4. Considerações Finais
Este trabalho analisou a implementação do Referencial de Ensino de Computação na
Educação Básica, através de uma experiência de estágio curricular. Constatou-se pela
observação e análise do trabalho docente de licenciandos em Computação da Universidade
de Pernambuco, bem como dos educandos da Escola e o apoio do corpo docente, que os
participantes do 7º ano A e B possuem maior compreensão do que seja Computação, do que
os professores da escola, facilitando a didática e a aprendizagem. O trabalho ainda teve
um papel de fortalecimento do ensino para a área de Licenciatura em Computação, no intuito
de demonstrar que é possível superar as dificuldades ao ensinar Computação na educação
básica, principalmente quanto a dificuldade em lógica de programação.
Apesar das dificuldades políticas, construiu-se uma disciplina concisa e completa
para a prática docente, demonstrando assim, que a inserção da Computação na educação é
uma prática possível, proveitosa e necessária nos dias atuais.
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1. Introdução
A sociedade moderna capitalista se caracteriza por sua liquidez, sobre como tudo
se transforma rapidamente e o que era considerado novo há uma semana hoje já não é mais.
E nessa cultura do novo, o imediato atinge, não apenas os adultos, mas as crianças que tem
crescido em um cenário onde tudo se pode comprar e é descartável. Esse sentimento vai de
produtos a relacionamentos. Dessa forma, a maneira como compreendemos o que é ser
criança vem sendo modificada na atualidade.
Antigamente distinguíamos as crianças das pessoas adultas por sua baixa estatura e
pelas roupas infantis que as caracterizavam, entretanto, esse cenário vem sofrendo uma
enorme modificação, qual muitas vezes o que observamos são as imitações infantis dos
comportamentos adultos. De acordo com Padilha (2015),
Em meio as transformações sociais mais relevantes da contemporaneidade
podemos citar a adultização infantil, que coloca a criança como um pequeno
adulto, com lugar e papel ativo na família e na sociedade. Essa adultização
infantil é fortemente reforçada pela mídia, que disponibiliza uma gama de objetos
adultos em versão infantil, como cosméticos, vestimentas, entre outros. (p. 34).

Esse evento que preconiza a adultização ocorre quando são percebidas mudanças de
comportamentos, valores, costumes e, principalmente, consumo de produtos do mundo
adulto em uma criança que tenha menos de 12 anos como, por exemplo, hiper-valorização
de marcas, roupas e maquiagens.
As mídias sociais têm certa relação com o aumento do consumo infantil porque seu
alcance é considerável entre as crianças, especialmente em datas comemorativas. Isso
acontece, pois “As crianças são vistas como um mercado do futuro, com quem as empresas
desejam estabelecer relacionamentos e lealdade que esperam que seja mantido até a idade
adulta [...]” (SOUZA, 2014, p. 4). Dessa forma, as crianças são expostas às várias
publicidades de inúmeros produtos e por serem curiosas, facilmente se encantam com o que
lhe é oferecido e isso é refletido nos vários pedidos aos pais para adquirirem um
determinado objeto.
Nesse sentido, o interesse por essa pesquisa surgiu a partir da observação de como
as crianças estão se adultizando precocemente e deixando de viver uma das fases mais
importantes do desenvolvimento. Além de como as redes midiáticas, por meio das
propagandas, são persuasivas e acabam influenciando as escolhas infantis moldando suas
personalidades para que consumam o que as grandes lojas destinadas a essa categoria estão
vendendo. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo averiguar e propor reflexões de
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como as crianças da atualidade se tornaram um público alvo do sistema capitalista que usa
todos os meios disponíveis a seu alcance para conquistar novos consumidores.

2. Metodologia
A perspectiva metodológica utilizada foi de caráter qualitativo, consistindo em uma revisão
de literatura. O delineamento foi construído a partir de 8 artigos científicos encontrados nas
plataformas digitais: SciELO, PePSIC e BIREME, além de outros referenciais (livro e
monografias). As palavras de investigação nos textos analisados foram: criança, adultização
infantil, mídias, propaganda e consumo infantil, dos quais foram selecionadas produções de
diferentes pesquisadores que abordam a problemática e realizada uma leitura crítica para a
realização do presente trabalho.

3. Resultados e Discussão
Crianças sempre existiram, a infância não. A segunda é uma construção histórica social
criada depois do período medieval. Como aponta Ariès (1981) as crianças eram
consideradas mini adultos com responsabilidades e logo eram afastadas dos pais para a
aprendizagem com adultos de outras famílias na Idade Média. Em contrapartida, a partir da
sociedade industrializada elas são encaminhadas para receber educação em
escolas/colégios, além de serem vistas socialmente com mais doçura e afeto, dessa forma,
recebendo mais cuidados e atenção dos pais.
Nesse contexto, é correto afirmar que as crianças sempre foram vistas de formas
diferentes, em épocas e sociedades distintas quais em muitos casos as formas de
divertimento para as mesmas sofreram mudanças ao longo do tempo. Atualmente é comum
observar, principalmente nas cidades, as crianças utilizarem mais produtos de cunho
tecnológico, do que brincadeiras de ruas, por exemplo. Mencionando também o consumo
de cosméticos, roupas e sapatos destinados a um público mais velho, dessa forma, esses
fatores contribuem para diminuir a socialização e aumentar comportamentos do mundo
adulto na criança que são alcançadas pela força da mídia.
Como as mídias têm um envolvimento e grande interesse no sistema capitalista, o
que elas apresentam logo se torna moda e tendência e esse fenômeno atualmente está sendo
destinado não apenas ao adulto, mas também às crianças. Isso acontece, pois, segundo
Souza (2014) “a mídia é um meio eficiente que chega às crianças de maneira muito rápida
devido aos diversos programas direcionados a elas e que tem grande poder de entusiasmar
os pequenos, tornando-se grande influenciadora no ato da compra.”. (p. 3). Nesse sentido,
se faz importante o monitoramento do que essas crianças estão tendo acesso e se isso, de
alguma forma, altera seu comportamento como modo de pensar, brincar, se vestir e
perceber o mundo. Nesse sentido, é importante salientar que,
Além do fomento da cultura do consumismo no público infantil, a mídia
televisiva contemporânea revela outra concepção sobre a infância, que está
relacionada à adultização e erotização do corpo infantil, haja vista propagandas
publicitárias que enfatizam o uso de acessórios (maquiagem, unha postiça, uso de
saltos) e equipamentos (celulares, tabletes e computadores, com seus jogos
temáticos sobre violência) característicos de adultos e, também, a construção de
uma autoimagem espelhada no corpo do adulto, através da comercialização de
bonecas com silhueta fina, seios grandes, bonecos, magros e musculosos;
programas de TV, que banalizam o uso do corpo infantil de maneira insinuante
através de concursos de danças, cujos ritmos têm conotação erótica (POSTMAN,
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1999; SANTOS, 2009 apud MENEZES, 2016, p. 9).

Ou seja, é preciso o reconhecimento que a criança está tendo sua infância encurtada,
além de uma nova conceituação sobre a mesma no cenário atual. É preocupante essa
situação, porque além do desenvolvimento ser prejudicado, como é vendida uma auto
imagem, as crianças podem desenvolver transtornos emocionais, como baixa auto estima,
insegurança, ansiedade ou depressão se não se sentirem pertencentes a esse grupo social.
Por trás dos produtos destinados a esse público o objetivo maior do mercado é o
fator econômico no sentido de educar as crianças a serem consumidores em potencial.
Como aborda Anézio (2015),
Uma criança “encantada” com a ideia de adquirir bens desde cedo encontrará no
consumo um aliado ao longo de toda sua trajetória. Ou seja, em todas as fases da
vida esse consumidor representará um grande potencial de lucro: consumirá hoje
enquanto criança, depois como adolescente e, no futuro, será um adulto que além
de realizar suas próprias compras ainda exercerá papel de influencia sobre seus
filhos. (p. 2).

Nesse sentido, o mercado econômico tem como finalidade adultizar para produzir
consumidores mirins que satisfarão cada vez mais os desejos desse sistema que insiste em
condicionar o verdadeiro sentido da infância e que os educam não apenas para o consumo,
mas para a submissão de ideias.
A figura a seguir foi uma propaganda que segundo Kimura (2013) provém da
agência Salto Alto para a empresa cearense Couro Fino destinada ao dia das crianças, em
outubro de 2013. Logo que foi lançado o anúncio, começaram várias críticas do público
pela forma como a criança estava sendo apresentada. Por este motivo o Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do ministério da justiça, aplicou uma multa
superior a 200 mil reais na Couro Fino por “adultização” e “erotização” do corpo infantil. A
empresa em nota se esclareceu afirmando que tudo não passou de uma má compreensão e
que as meninas gostam de usar a maquiagem e sapato da mãe como uma forma de
brincadeira.

Figura 1 Propaganda da Couro Fino, 2013.

Essa situação reflete uma mídia cada vez mais agressiva que tira a simplicidade das
crianças de alguma forma, influenciando na concepção de infância, mostrando uma menina
precocemente transformada em mulher, com joias e produtos ao lado. O papel dos pais
nesse cenário é de extrema importância, pois ele pode ser ativo e protetivo, ou pelo
contrário, incentivador e coincidente com a adultização da criança em seus comportamentos
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e gostos.

4. Considerações Finais
As discussões deste trabalho permitem compreender a influência que a mídia apresenta no
processo de adultização infantil e como esse fenômeno afeta o consumo voltado para as
crianças. Alguns detalhes que parecem simples como gostar de músicas, estilos de roupas,
produtos tecnológicos voltados para as faixas etárias mais velhas em primeiro momento
podem parecer normais, mas não o são na medida em que se tornam rotineiras e viram parte
do mundo desse sujeito.
Da fantasia à realidade se torna uma linha tênue, qual precisa ter equilíbrio para não
pesar mais para qualquer lado. É necessário diferenciar cada situação, e na maioria das
vezes as redes midiáticas não têm a preocupação de zelar pelo cognitivo do seu público, os
convidando para viver em um mundo fantasioso, no qual, a única forma de ser feliz é
consumir e seguir as tendências do momento, o que no futuro poderá ser decepcionante
enquanto adultos.
Conclui-se que cada fase do desenvolvimento deve ser vivida com a
responsabilidade cabível da idade; nesse sentido é fundamental que existam leis mais
severas e controle de propagandas para esse público infantil que é assediado do desenho à
telenovela. Isso se faz necessário porque as crianças ainda não possuem um senso crítico
sobre as práticas persuasivas sendo facilmente manipuladas e, dessa forma, sugere-se a
necessidade de monitoramento e prevenção por parte de seus responsáveis.
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1. Introdução
Este estudo pretende fazer uma problematização a respeito do conceito de biopolítica na
obra de Michel Foucault. Acerca dessa ideia foucaultiana, tem-se por meta apontar como
essa ideia é bastante presente atualmente, ligada a conceito de dominação de corpos
relacionados a vida, pode se relacionar a esse ponto. Assim, o objetivo geral dessa
pesquisa é: compreender de que maneira o conceito de biopolítica é visto atualmente.
Ao deparar com a conceituação de Foucault, foi levantado a seguinte
problemática: de que modo o conceito de biopolítica, estaria presente em nosso tempo,
agindo no controle da vida? Compreendendo, como sendo uma política bem presente, que
influencia a sociedade de tal forma, que não é mais perceptível. E quando não age segundo
esses ideais, você é descartado, em prol do grupo social. O conceito de biopolítica na obra
de Michel Foucault, torna-se um elemento importante para pensar as sociedades
contemporâneas, por se tratar de uma forma de governo, que busca ter um maior controle
sobre os indivíduos, agindo em prol do “bem” da comunidade, seguindo a ótica de quem
está no poder.
Esta investigação em andamento está sendo desenvolvidas nas discussões
realizadas no Projeto ‘Pesquisa e Produção de Conhecimento sobre Gênero e Direito no
Brasil’, localizada na Universidade de Pernambuco – Campus Arcoverde.

2. Metodologia
Neste estudo emprega-se o método dedutivo, através de uma abordagem
qualitativa, sendo uma pesquisa de caráter exploratório-bibliográfico. Foi feita uma
revisão de literatura, a partir da qual buscou-se nas obras de Michel Foucault aprofundar
como seus conceitos de biolítica, biopoder e liberalismo estão interconectados. Para tanto,
realizou-se uma reflexão sobre tais conceitos teóricos, visando perceber como eles
refletem-se na contemporaneidade.

3. Discussão e Resultados
Ao começar os estudos sobre biopolítica, Michel Foucault (2008) define como sendo um
mecanismo, que na espécie humana, constitui como sendo características biológicas
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essenciais que fazem com que a pessoa entre na política, como também em estratégias
políticas. Foucault não se preocupa e nem quer discutir o que seria poder, mas desenvolve
a ideia de o poder não seria um objeto natural e sim uma prática que fora desenvolvida
historicamente e que está em constante transformação.
Coloca, como início da biopolítica o final do século XVIII, por ser um período de
grandes transformações políticas e econômica. Utilizando de Revel (2005), onde ela diz
que a classe política deixa de governar somente se empregando da disciplina, do medo e
começa a se utilizar de conjuntos quem estariam mais ligados a essência da população, se
utiliza como uma nova forma de controle, a saúde, o controle de natalidade, a preocupação
com a alimentação, entrada de estrangeiro começa a se tornar uma preocupação política.
Esse período inicial seria igual ao inicio do liberalismo, que para Foucault (2008),
seria não somente um governo que visa a redução de seus gastos, mas sim, como uma
forma de governo que sempre se governa demais. A população aparece como uma nova
força de poder, com indivíduos altamente complexos, que são marcados com traços
particulares e ainda são manipuláveis e que por isso, há uma melhor gestão para a
utilização de sua força de trabalho.
Por mais complexa que seja a população, ela é ainda fácil de utilizada em prol do
governo. Em períodos em que se tinha o governante como a autoridade máxima, seguindo
a ideia de Maquiavel (2010) de que valia mais temidos que amados. Surge então, a
biopolítica, sendo importante por começar a interferir diretamente na população, através
de meios biológicos, que segundo o próprio Foucault (2008) ela seria o governo que busca
a preservação da vida, onde a sociedade seria traçada em prol dela.
Com isso, a biopolítica é nada mais nada menos como uma configuração de
controle, por atribuir a sociedade o dever de assegurar uma boa vida, os indivíduos que
não agem de acordo, devem ser eliminados do meio social e serem corrigidos. Seria por
isso que Foucault (2008) diz que agora as guerras nesse momento passam a ser travada
em nome de todos, para que esses possam viver e assim haver uma manutenção da ordem.
Isso é algo bem comum nos modelos políticos atuais, nos moldes que os governos
criam políticas que não mais eliminam os indivíduos diretamente como nos períodos
absolutistas, mas o prendem aqueles sujeitos que não vão agindo de acordo seus ideais.
O problema é que ao fazer isso, não se preocupam em como corrigir de maneira eficaz
esse sujeito, colocando em situações que ao invés de realinhar para a manutenção da vida,
só piora suas condições.

4. Considerações Finais
Dessa forma, o próprio Foucault (2008) diz que alguns indivíduos poderiam encontrar
dificuldades ao colocar suas ideias em face da política em prol da vida do governo. O
problema, atualmente, porque esses governos que seriam em prol da vida não alcançam
a todos, de modo que muitos são marginalizados e que dessa maneira esses sujeitos
acabam indo buscar maneiras de viver diferente daquela que é dita como correta pelo
governo.
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Agamben (2013) ao analisar a noção de comunidade, o Estado deve incluir a
todos, sem qualquer tipo de distinção, deve seguir a ideia do “ser” e não do “é”. Dessa
forma, deve buscar que a biopolítica atinja a todos, de maneira ampla e não sendo uma
política quadrada, mas com ideias que façam com que todos sejam incluídos e atendendo
a necessidades de todos. Onde “ser” não é atribuído de nenhuma ideia pré-definida.
Revel (2012) coloca que o biopoder, outro conceito definido por Foucault, seria
um poder mais ligado a vida, de modo que a ideia de revolta contra o sistema de governo,
seria justificado, onde se tenta colocar ideias, mas a autora questiona se isso deixaria de
ser menos autoritário, por haver uma imposição.

5. Referências
AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Lisboa: Editorial Presença, 1993.
FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica. Tradução de Eduardo Brandão. São
Paulo: Martins fontes, 2008.
FOUCAULT, Michel. Segurança, Território e população. Curso dado no Collège e
France (1977-1978). Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins fontes,
2008.
REVEL, Judith. Resistências, subjetividades, o comum. Lugar Comum, São Paulo,
p.107-114, 2 out. 2012. Tradução Leonora Corsini. Disponível em:
<http://uninomade.net/wpREVEL, Judith. Michel Foucault. Conceitos essenciais. Tradução Carlos Piovezani e
Nilton Milanez. São Paulo: Claraluz, 2005.
MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Penguin Companhia das Letras, 2010.
Tradução de Maurício Santana Dias.

726

Diversidade de plantas úteis nos quintais da comunidade
quilombola Castainho, zona rural de Garanhuns Pernambuco
César Henrique Cabral Duarte1, Alissandra Trajano Nunes2
Aluno do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus Garanhuns
2
Professora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus Garanhuns
1

{hicky.cabral}@gmail.com
{alissandra.nunes}@upe.br

Palavras-chave: Etnobotânica; diversidade florística; comunidades tradicionais;
quilombolas.

1. Introdução
Os quintais agroflorestais são ambientes ricos e diversificados do ponto de vista
florístico, sobretudo nos ambientes tropicais (KUMAR e NAIR, 2006). São práticas
antigas, bastante difundidas no mundo (KUMAR e NAIR, 2006), caracterizado por
espaços de terra situadas em torno de uma residência onde se destinam práticas
tradicionais de manejo de plantas e criação de animais para fins de subsistência,
destacando-se o uso alimentício e medicinal (FERNANDES e NAIR, 1986).
Conforme Fernandes e Nair (1986), os quintais agroflorestais consistem em um
dos tipos de Sistema Agroflorestal mais importantes devido à sua intensiva produção,
proporcionando grande quantidade e variedade de produtos em uma área reduzida,
atendendo muitas necessidades do agricultor e da sua família. Muitos estudos nesses
ambientes foram realizados pela etnobotânica surge como um campo interdisciplinar
que compreende o estudo e a interpretação do conhecimento, significação cultural,
manejo e usos tradicionais da ﬂora (CABALLERO, 1992).
No Brasil, a maioria dos estudos sobre quintais concentra-se nas regiões úmidas,
mas sabe-se que nas regiões semiáridas há uma grande diversidade de espécies que são
utilizadas para fins diversos (EMPERAIRE e PINTON, 1986; ALBUQUERQUE et al.,
2005; FLORENTINO et al., 2007).
Dentre os diversos povos e comunidades tradicionais presentes no território
nacional, a região Nordeste exibe um considerável número de comunidades quilombolas
em todo o Brasil (ANJOS, 2006). Atualmente, as 79 comunidades distribuídas no Brasil
contam com aproximadamente 3.750 famílias, localizadas em 18 municípios de cinco
estados, todavia há poucos estudos sobre essas comunidades, inclusive trabalhos de
etnobotânica (ALBUQUERQUE, 2001; FRANCO e BARROS, 2006; MONTELES e
PINHEIRO, 2007; VIEIRA et al., 2008; ALMEIDA e BANDEIRA, 2010).
Os quilombolas vivem em espaços comunitários étnicos organizados e ocupam,
há séculos diversos estados brasileiros. Tais espaços contribuíram para a formação da
identidade desse povo, seu atributo de resistência e sobrevivência no Brasil (ANJOS e
CYPRIANO, 2006).
A comunidade do Castainho é uma das seis comunidades remanescentes de
quilombos situadas no município de Garanhuns, agreste meridional do estado de
Pernambuco e é também uma das seis do país que teve seu processo de reconhecimento
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iniciado no ano de 2006 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA). Tomando como base a importância dessa população, de sua história de vida e
da forma como se relacionam com o ambiente esse estudo teve como finalidade levantar
a diversidade das plantas cultivadas na referida comunidade. Além disso, teve como
objetivos fazer o inventário das espécies in loco; coletar material botânico; preparar as
amostras para Herborização; pesquisar sobre a origem das espécies (nativa e exótica) e
apresentar os diferentes hábitos das espécies.

2. Metodologia
2.1 Inventário das espécies
Foram visitadas todas as propriedades da região para registrar as plantas presentes nos
quintais ou nos arredores das residências. Em cada local, depois de obtida a permissão
do proprietário, foi estimada a sua área total, bem como contabilizados todos os
indivíduos presentes na área, com exceção dos indivíduos que eventualmente estejam
compondo cercas que delimitam a propriedade.
As informações foram categorizadas e armazenadas através do software Excel
(Office 2013) e servirão de base para pesquisas futuras de análise do potencial de uso.
2.2 Coleta de Material Botânico
As plantas foram coletadas em estado fértil (em triplicata), prensadas ainda em campo e
levadas para secagem em estufa a 50º C por 24 a 48 horas. As exsicatas foram fixadas
em folhas de papel 40Kg, identificadas por especialistas e depositadas no Herbário
Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA).
A nomenclatura e autoria das espécies foram baseadas no banco de dados do
Jardim Botânico de Missouri (www.tropics.org) e a origem biogeográfica através da
consulta do catálogo de plantas e fungos volume I e II do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (FORZZA et al., 2010). Após conclusão da pesquisa os dados foram
apresentados para a comunidade geral e na Escola da comunidade Castainho de acordo
com a disponibilidade dos moradores.

3. Resultados e Discussão
Foram visitados 27 quintais agroflorestais típicos, ou seja, ambiente que havia cultivos
de plantas arbóreas, práticas de monocultura e criação de animais domésticos. Esses
variaram em tamanho, entre 400 metros a três hectares. Todos apresentam finalidades
semelhantes, como o cultivo de plantas alimentícias para uso da família, medicinais,
condimentares e aquelas que oferecem sombras e melhoram o clima local. Foram
registradas 152 espécies e variedades de plantas, entre as quais 120 foram identificadas
e agrupadas em 95 gêneros e 52 famílias. As demais espécies ainda se encontram em
processo de análise para identificação no herbário do IPA. O número de espécie por
quintal variou de sete a 37, com média de 21 por quintal (desvio padrão 2,02).
Entre as espécies mais comuns nos quintais, destacaram-se Caju - Anacardium
occidentale L. (27), manga - Mangifera indica L. (22), jaca - Artocarpus heterophyllus
L. (18), seriguela - Spondias purpuria L. (18), goiaba – Psidium guajava L. (17),
banana – Musa paradisíaca L. (16), limão – Citrus sp. (14), acerola – Malpighia glabra
L. (13), todas frutíferas conhecidas e presentes em quintais da região Nordeste com alta
frequências nos quintais estudados por (ALBUQUERQUE et al. 2005, FLORENTINO
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et al. 2007, CARVALHO et al. 2013).
Analisando o hábito ou forma de vidas espécies cultivadas nos quintais
predominaram as herbáceas (42%), seguidas das arbóreas (39%) e dos arbustos (19%),
contudo se analisando sob o ponto de vista do recurso lenhoso predominam as arbóreas
e arbustos. É muito comum a permanência de herbáceas nos quintais, sobretudo nos
quintais próximos a áreas urbanas, no caso dos quintais do Castainho (FREITAS et al.,
2015; CARVALHO et al., 2013; FLORENTINO et al., 2007).
Em relação a origem das espécies, destacaram as exóticas (56%) ou seja, plantas
não endêmicas do Brasil, esse dado corrobora com dados de quintais quilombolas de
Santa Catarina, onde os autores encontraram elevadas citações para plantas exóticas, os
autores atribuem o domínio dessas espécies a fatores sociais e econômicos (ZANK, et
al. 2017), fato pertinente frente a história dos quilombolas, populações que carregam
fortemente as suas origens e passam para seus ambientes suas histórias, fato que pode
justificar a inserção de muitas plantas exóticas comuns às suas histórias de vida como as
representantes da família Lamiaceae. Ademais, a questão das plantas nativas e exóticas
é importante para ser correlacionada nesses ambientes, uma vez que podem demonstrar
um grande potencial para conservação da diversidade, visto que 38% das plantas
coletadas são nativas e 6% não foram identificadas.

4. Conclusões
Os quintais dos quilombolas apresentaram uma alta diversidade florística,
demonstrando um grande potencial para estudos futuros, sobre vários aspectos, como
estudo fitossociológicos, potencial de uso, potencial para conservação e estratégias de
manejo. É necessário que estudos mais aprofundados sejam realizados nesses
ambientes, afim de fortalecer planos e estratégias de manejo e obter informações mais
aprofundadas sobre o potencial produtivo desses quintais e quem sabe ações públicas
efetivas para essas famílias.
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1. Introdução
Com a expansão das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e o
reconhecimento das práticas tecnológicas, como um potencial formativo, que pode contribuir
para as práticas pedagógicas, além dos aspectos lúdicos, inovadores e com um crescente
aumento da interação entre os sujeitos da aprendizagem, a presença das tecnologias nas salas
de aulas deve ser efetivada e estimulada.
Miskulin et al. (2005) descreve que “o desenvolvimento tecnológico proporciona uma
nova dimensão ao processo educacional, dimensão essa que prioriza de um novo
conhecimento que considera o desenvolvimento do pensamento criativo como aspecto
fundamental da cognição humana”. As tecnologias permitem novas metodologias e novas
práticas aplicadas a educação, influenciando assim um processo de inovação no ensinoaprendizado. Com os usos das tecnologias educacionais é possível demonstrar conteúdos que
antes não seriam possíveis, mas por meios tecnológicos são possíveis, através das simulações,
animações, jogos, objetos de aprendizagem, plataforma de ensino, ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA), entre outros.
De acordo com Moran (2000), as novas tecnologias permitem ampliar os conceitos de
aula, estabelecendo novas metodologias, oportunidades e um meio de colaborar no processo
de ensino-aprendizagem. Porém, os desafios da educação não é apenas a implementação de
recursos tecnológicos, mas sim em como essas tecnologias podem auxiliar e melhorar
aspectos educacionais de forma qualificada.
As TDICs possuem uma gama de oportunidades e recursos que auxiliam as práticas
pedagógicas, um desses recursos são os Jogos Digitais Educacionais. Os jogos têm sido
aplicados no contexto educacional como forma de obter um maior interesse dos estudantes
através de suas atividades lúdicas. O engajamento envolto nos Jogos Educacionais apresenta
impactos na educação, principalmente no ensino básico, onde é possível observar iniciativas
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educacionais sobre jogos, como as “Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação (OJE)” e o
Khan Academy.
A utilização apenas dos meios tecnológicos não garante um processo de ensinoaprendizado adequado e de forma correta, é necessária uma capacitação para os docentes em
sala de aula. Dessa forma, a proposta desse trabalho é proporcionar aos discentes do curso
superior de Licenciatura em Pedagogia, da Universidade de Pernambuco - Campus
Garanhuns, uma breve qualificação sobre Jogos Digitais.

2. Metodologia
O processo metodológico iniciou-se com discussões que teve como objetivo levar os
discentes do 8º período do curso de Pedagogia da Universidade de Pernambuco - Campus
Garanhuns a refletir sobre como as tecnologias podem ter impacto positivo na Educação e, o
quanto é importante e necessário o uso de softwares educacionais em salas de aula para inovar
cada vez mais o ensino. Os encontros com a turma foram realizados durante duas aulas.
No primeiro encontro com os discentes, foi apresentado a ferramenta Jclic, que nada
mais é que um software de cunho interdisciplinar desenvolvido para auxiliar educadores a
construir suas aulas utilizando atividades lúdicas e jogos educacionais simples. Ao todo são
16 possibilidades para desenvolvimento, dentre esses jogos e atividades, destacam-se:
Quebra-cabeças, Palavras Cruzadas, Sopa de Letras, Atividades com textos, Associações
Simples e Complexas.
As duas aulas foram ministradas no Laboratório de Computação da Universidade de
Pernambuco e supervisionada pela professora titular da disciplina de Educação e Tecnologia,
com duração de 2 horas. O tempo da primeira aula foi utilizado para apresentar a ferramenta
e as possibilidades de atividades proporcionadas pela mesma. A Figura 1 apresenta o registro
do primeiro momento de interação dos discentes com o software Jclic.

Figura 1. Primeira interação com o Software Jclic.
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Após se familiarizar com a ferramenta na primeira aula, foi planejado que no segundo
momento com as discentes seriam desenvolvidos jogos ou atividades voltadas a um tema
específico educacional. Dessa forma, para melhor condução da aula e também para guiar os
alunos, foram elaborados e distribuídos 20 temas, entre eles encontram-se: Sistemas Solar,
Meio Ambiente, Sílabas, Sensações e Percepções (cinco sentidos), Operações Matemáticas e
entre outros. É válido destacar que durante todo processo de desenvolvimento os discentes de
pedagogia tiveram auxílio dos dois alunos de Licenciatura em Computação, responsáveis por
apresentar o software Jclic.
Por fim, para verificar se houve um aprendizado significativo sobre o que foi
construído nesses dois encontros envoltos do Jclic, alguns discentes foram sorteados para
apresentar as atividades e/ou jogos que haviam desenvolvido referente ao tema que lhe foi
entregue no início da aula. A Figura 2 apresenta esse momento de apresentações.

Figura 2. Apresentações dos Jogos e Atividades.

Além do que foi relatado até o presente momento, também foi apresentado para os
alunos os componentes que constituem o software Jclic e qual utilidade de cada um, sendo
eles, respectivamente: 1) JClic Applet: Permite inserir as atividades desenvolvidas em uma
página web; 2) JClic Reports: Responsável por gerar relatórios das atividades realizadas; 3)
JClic Player: Proporciona executar as atividades já desenvolvidas, online ou offline e 4)
JClic Author: Responsável pela criação ou edição das atividades e jogos.
É válido destacar que os componentes do Jclic apresentados aos discentes podem ser
de grande utilidade no dia a dia da sala de aula, um exemplo disso é a utilização do Jclic
Reports que fornece um relatório com detalhes de cada atividade respondida por os alunos
de forma individual, assim proporcionando ao professor identificar em quais atividades o
aluno teve mais dificuldade e como está seu rendimento de aprendizagem diante dos
conteúdos propostos.
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3. Resultados
A avaliação sobre o conhecimento construído se deu de forma contínua no decorrer dos dois
encontros, pois durante o desenvolvimento das atividades foi perceptível nos discentes a
curiosidade em buscar mais informações sobre até onde poderiam ir com a ferramenta. O
interesse e a busca por conhecimento por parte dos discentes de pedagogia foi um fator
totalmente significativo durante os dois encontros, além da participação e produtividade dos
mesmos nas aulas.
É válido destacar que as apresentações dos jogos desenvolvidos durante o segundo
encontro também serviram para auxiliar no processo de avaliação, onde foi analisado se o
conteúdo estava bem ilustrado e coerente com o tema proposto. Além disso, é importante
enfatizar que todos os alunos conseguiram produzir ao menos uma atividade, mas, a grande
maioria chegou a desenvolver até três. Por fim, outro fator significativo que vale ser
mencionado foram as perguntas realizadas pelos discentes após os encontros, onde foi
questionado sobre o procedimento para achar a ferramenta e em como instalar para usar fora
da faculdade em suas práticas docentes.

4. Considerações Finais
Esse trabalho teve como foco principal uma exposição de novas práticas educacionais,
através da tecnologia, com o foco em Jogos Digitais Educacionais. Tais atividades teve como
público os discentes do curso de Licenciatura em Pedagogia, a fim de propiciar novas
atividades e novas formas metodológicas de se usar em sala de aula.
A prática e uso adequado das TICs na educação pode e deve melhorar muito o
processo de aprendizagem dos estudantes. Mas, tais práticas não afetam apenas os estudantes,
a nível de educação básica, fazendo o uso das tecnologias e jogos educacionais, mas também
os discentes do curso de Licenciatura em Pedagogia, que através da ferramenta apresentada
puderam exercitar e expor sua criatividade no desenvolvimento de seus jogos digitais.
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1. Introdução
A Educação Especial é o ramo da Educação encarregada por desempenhar o Atendimento
Educacional Especializado (AEE) para pessoas com deficiência nos diversos níveis,
modalidades e etapas do ensino. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a função
do AEE é “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades
específicas” (BRASIL, 2008). O MEC também ressalta que o serviço é realizado na mesma
escola em que o aluno está matriculado ou em outra de ensino regular, entretanto pode ser
ofertado também em centros de atendimento educacional especializado públicos ou privados
(BRASIL, 2008).
Pensando-se em crianças e adolescentes, sabe-se que a família tem um papel
importante na educação delas. Maturana e Cia (2015, p. 350) alegam, por exemplo, que a
relação família-escola “traz implicações para o desenvolvimento social e cognitivo do aluno
e está diretamente relacionada ao sucesso escolar”. No contexto da Educação Especial, a
escola estende-se também ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), que deve fazer
parte desta relação para garantir os mesmos resultados aos estudantes com deficiência.
Além da família e da escola, o terceiro componente fundamental que deve participar
desta relação é a Saúde. Na pesquisa-ação conduzida por Pelosi e Nunes (2011), mostra-se
como uma equipe multidisciplinar formada por professores, fonoaudiólogos e terapeutas
ocupacionais desenvolveram estratégias de inclusão para alunos com deficiência, fazendo
com que eles participassem das aulas de maneira mais ativa e com maior autonomia.
Assim como outras áreas, a Educação Especial pode ser beneficiada com
contribuições significativas provenientes de Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC). Observa-se que é imperativo a utilização das TIC como recurso no fomento da relação
família-escola-saúde, pois um sistema de informação que permita o gerenciamento
compartilhado de informações dos estudantes da Educação Especial pode potencializar a
comunicação entre estes três intervenientes e tornar-se uma maneira de alinhar as atividades
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desempenhadas por profissionais da Educação e da Saúde, beneficiando assim cada aluno ao
traçar a melhor forma de atender suas necessidades de aprendizagem.
Diante deste contexto, o presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento deste
sistema, nomeado ConectAAE, para dar suporte ao acompanhamento de alunos que
necessitam de Atendimento Educacional Especializado (AEE), permitindo uma maior
integração entre escola, família e profissionais da Saúde, uma vez que a troca de informações
entre cada um desses indivíduos é indispensável.

2. Metodologia
Conforme Pressman e Maxim (2016), os processos, métodos e ferramentas existentes na
engenharia de software possibilitam a qualidade e a produtividade da construção de sistemas
computacionais complexos. Desta forma, almejando-se qualidade e produtividade e tendo
em vista a natureza do trabalho, a abordagem utilizada foi a engenharia de software.
Dentre os vários campos de estudo da engenharia de software, utilizou-se
particularmente a que diz respeito ao desenvolvimento de software. Soares (2004) reforça
que as metodologias de desenvolvimento ágeis são adequadas para projetos em que a equipe
de é pequena, o desenvolvimento rápido é fundamental e os requisitos podem sofrer
alterações, devido a fatores como alterações na lei ou novas requisições dos interessados no
projeto, por exemplo.
Devido a coincidir com o contexto deste projeto, optou-se pelo uso da metodologia
ágil denominada Scrum que mantém seu funcionamento através de iterações, também
conhecidas por sprints. No princípio de uma interação é revisado o que deve ser feito e
selecionado uma amostra de requisitos que resultarão em uma funcionalidade operacional do
sistema ao fim da sprint, repetindo esse ciclo até a finalização do projeto.
Sommerville (2011) defende que essa abordagem sistemática, às vezes chamada de
processo de software, consiste em uma sequência de atividades que leva à produção de um
sistema. Assim, as três principais atividades que culminaram no artefato proposto foram a
análise do contexto que o envolve, sua modelagem e seu desenvolvimento.

3. Resultados e Discussão
O principal intuito do artefato criado é promover a comunicação entre professores do ensino
regular e especial, familiares e outros profissionais que tenham alguma espécie de
atendimento com o aluno. Para tal, um responsável ou o professor de Atendimento
Educacional Especializado pode fazer o cadastro do aluno na plataforma e compartilhar o
perfil criado com os outros usuários.
A Figura 1 mostra a tela de gerenciamento do perfil de um aluno cadastrado. Nesta
tela há um fórum que permite aos usuários interagirem livremente, utilizando conteúdo
multimídia como links, fotos e vídeos. Há também a opção de criar um álbum contendo fotos
de atividades realizadas na escola ou em outro ambiente, possibilitando aos familiares uma
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forma de manter o registro de tais momentos. Para os administradores do perfil do aluno, há
a opção de controlar quais usuários têm acesso às informações dele.

Figura 1. Tela de gerenciamento de perfil de um aluno cadastrado.

A principal funcionalidade implementada diz respeito aos profissionais da Educação
e da Saúde, que com acesso ao perfil de um aluno, podem fazer o registro dos objetivos
almejados para ele, assim como as propostas de atividades para alcançar tal objetivo. Estas
informações ficam disponíveis para outros usuários que também tenham acesso ao perfil e
estes podem fazer sugestões de atividades para aquele objetivo, com base em suas próprias
experiências e/ou conhecimentos específicos. A Figura 2 apresenta a tela contendo as
atividades e sugestões criadas para um objetivo, onde observa-se que as atividades possuem
cores que indicam seu status: não iniciada, em andamento ou finalizada.
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Figura 2. Tela de listagem das atividades e sugestões de um objetivo.

O código-fonte do sistema desenvolvido está disponível no link
https://github.com/lmts-ufape/ConectAEE. O sistema em si pode ser acessado através do
endereço http://app.uag.ufrpe.br/conectaee.

4. Conclusão
A literatura mostra que no contexto da Educação Especial a atuação de uma equipe
multidisciplinar causa efeitos positivos no processo de aprendizagem de pessoas com
deficiência. Assim, a inserção das TICs neste ramo da Educação tem potencial para se tornar
um forte aliado no auxílio e estímulo das práticas pedagógicas e clínicas conjuntas,
beneficiando, consequentemente aos alunos/pacientes em questão.
Para tanto, utilizou-se da engenharia de software, através da metodologia ágil Scrum,
para modelar e construir o sistema ConectAEE, que permite aos professores, pais e familiares
possuírem um canal no qual ocorra a troca de informações do que está sendo vivenciado na
sala de aula e no consultório pelo aluno com deficiência, além do acompanhamento de seu
progresso.
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1. Introdução
Os jogos eletrônicos sofreram um processo evolutivo desde seus protótipos da década de
sessenta e, para percebê-los aqui, estabelece-se o pressuposto de que “Um jogo eletrônico
ou game é um jogo no qual o jogador interage com imagens enviadas a um dispositivo que
as exibe, geralmente uma televisão ou um monitor.” (BASTOS, 2015, p. 14). E não tardou
para que os videogames se popularizassem o bastante para que se inserissem como sendo
uma brincadeira e se tornassem parte do que se pode entender como a cultura infantil.
Quanto a “cultura infantil”, tem-se neste trabalho a percepção de “Por esse conceito
entende-se a capacidade das crianças em construírem de forma sistematizada modos de
significação do mundo e de acção intencional, que são distintos dos modos adultos de
significação e acção.” (SARMENTO, 2003, p. 3-4).
Contudo, esta popularização entre os mais jovens veio, mais a frente, acompanhada
de preocupações por parte dos mais velhos. Aqui será abordada a infância na delimitação
do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) que estabelece a infância até os doze anos
de idade. Quê efeitos de longo prazo a exposição contínua às telas viria a causar e os efeitos
do conteúdo dos jogos na conduta das crianças surgiram entre os questionamentos.
Tentando melhor distinguir o que incita estes mais jovens a embarcar tão abertamente nos
“universos” elaborados pelos games, Martinez (1994), citado por Cotonhoto & Rossetti
(2016, p. 347), demonstra que:
O que empolga e motiva as crianças são os jogos que possibilitam a interatividade
com personagens virtuais, experimentando sensações, fantasias, aventuras como
atirar em alvos, dirigir carros, lanchas, tratores, aviões, ou seja, coisas que ainda
não podem realizar pela pouca idade, mas podem vivenciar por meio da
brincadeira no artefato.

Estas adaptações do modo de brincar ao que o desenvolvimento tecnológico-cultural
oferece moldam os sujeitos desta geração atual de maneira a não lhes causar um tanto
estranhamento quanto às populares plataformas e seus games. A mídia e a indústria de
jogos eletrônicos se adaptaram de tal forma que comercializam seus produtos com a própria
classificação de “infantil”, tendo em vista que a variedade complexa de comandos de
alguns jogos elaborados exige exercício cognitivo ainda não amadurecido por alguns em
decorrência da faixa etária.
Dessa forma, o interesse por essa pesquisa surgiu a partir das crescentes polêmicas
quanto ao videogame e a extensão de seus efeitos em seus usuários mais jovens. Valendo740

se de apontar que, como todo produto em disposição a ser consumido, ele é carregado de
prós e contras que podem variar tanto por quem o usa, na finalidade que o usa e na
frequência de uso. Então, esta pesquisa teve como objetivo perceber os âmbitos da relação
entre videogames e aprendizagem na infância, videogames como gatilho da agressividade
na infância e, ainda, a influência dos videogames no desenvolvimento da personalidade na
infância e refletir sobre suas utilidades, intencionais ou consequentes.
2. Metodologia
A perspectiva metodológica utilizada foi de caráter qualitativo, consistindo em uma revisão
de literatura, qual delineamento foi construído a partir de 15 artigos científicos encontrados
nas plataformas digitais: SciELO, PePSIC e BIREME. As áreas de investigações nos
textos analisados foram: infância, jogos eletrônicos, desenvolvimento, videogame e
socialização, dos quais foram selecionadas produções de diferentes pesquisadores que
abordam a problemática e feita uma leitura crítica para a realização do presente trabalho.

3. Resultados e discussões
Popular nos âmbitos infantil e juvenil, o videogame pode ser visto como uma brincadeira
inovadora pelos tipos de interações que permite não somente aos mesmos, mas também a
um público de maior faixa etária de acordo com a classificação indicativa que possua.
Como afirma Alves et. al.(2009, p. 20) ao trazer que “O videogame figura como uma das
mídias mais instigantes e estimulantes da atualidade. Os jogos possibilitam que o sujeito se
torne protagonista de uma história e vivencie experiências as mais variadas.” Dessa forma,
a repercussão destes jogos como forma de divertimento cada vez mais moderno se fez
bastante chamativo às crianças e aos adolescentes. “Não resta dúvida de que, para crianças
e adolescentes, os jogos são fonte de entretenimento, motivo que pode levá-los a ficar horas
em frente ao computador ou a uma TV conectada a um videogame.” (ALVES et. al., p.
24).
A diversidade em que se dispõem os games e seus gêneros (Ação, Aventura,
Shooter, RPG, MMORPG, etc.) permite que seu uso abranja não somente tempos de lazer,
mas também momentos educacionais. O uso de videogames, como jogos de mecânicas
específicas ao que se intenta, pode se fazer útil quanto a intenção de ensino, uma vez que
“A prática do jogo e sempre permeada de emoções, atitudes e falas que revelam muito o
jeito de ser, agir e as relações que o educando compartilha em casa ou na escola.” (ALVES
et. al., 2009, p. 22). Portanto, pelo intuito pedagógico os videogames podem se fazer
bastante úteis enquanto na infância, pois podem estimular tanto a leitura que assim lhes é
disposta, quanto a acentuar a atenção ao que cerca a visão da criança e ainda estimular a
solução dos problemas propostos, sejam complexos ou não.
Dessa maneira, a criança é bastante habilitada a aprender através dos jogos, seja no
ambiente escolar ou em sua moradia. Tendo em vista a dinâmica proposta pelos games,
observa-se que:
Contrariando a tradicional crença de que os jogos de computador afetam de forma
negativa o desempenho escolar, pesquisas mais recentes nos mostram que a
prática do videogame pode ser benéfica. Estes benefícios também se estendem ao
campo das relações pessoais (amigos e família).” (ALVES e CARVALHO, 2011,
p.257).
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Todavia, os jogos eletrônicos ainda trazem questões que se tornam polêmicas e até
de incerteza sobre sua permissão de utilização para crianças. Pois, entre aspectos negativos
se admite a facilidade de encontro a jogos violentos, temendo-se que estes estejam vindo a
causar impactos no desenvolvimento de conduta dos mais novos. Pelas crianças ainda
estarem na fase mais nova de que se organizam as experiências, pode-se supor que expô-las
a se protagonizarem em uma realidade violenta pode conduzi-las a agressividade como
representada na experiência do game. Como trazem Anderson (2003) e Cover (2006),
citados por Suzuki et. al. (2009, p. 164):
Alguns estudiosos afirmam que videogames com conteudo violento tem relacao
com um aumento de comportamentos, pensamentos e afetos violentos, aumento
de excitacao fisiologica e diminuicao de comportamentos pro-sociais[5]. Outros
atentam para o fato de que a suposicao de que jogos com conteudo violento levam
a conduta violenta pode estar baseada na ideia de que, ao jogar, o individuo
identifica-se com o personagem, libertando-se das amarras sociais que o
impediam de entrar em um estado selvagem de violência[6].

Assim sendo, supõe-se ser justo uma supervisão centrada no que os jogos estão a
propor ensinar, ou mesmo condicionar. Entretanto isso não quer dizer que o jogo eletrônico
seria unicamente o jeito de brincar que pode submeter à criança uma realidade agressiva
que venha a afetar sua (futura) maneira de ser, “[...] os jogos considerados violentos podem
levar a efeitos até certo ponto negativos, mas é preciso levar em consideração que o
universo daquele que joga é composto por outros elementos que fazem parte da arquitetura
da vida social.” (ALVES & CARVALHO, 2011, p. 257).
O gênero dos jogos eletrônicos, dessa maneira, faz parte das preocupações de pais e
educadores que visam evitar possíveis prejuízos causados por presumidas influências na
(futura) conduta. Tendo em vista que “A maioria das crianças passa grande parte de seu
tempo livre na frente da televisão, do videogame ou do computador, em espaços restritos,
com seus corpos apagados e as telas acesas.” (MEIRA, 2004, p. 148). Nesse sentido, estes
jovens da atualidade encontram no videogame um passatempo de lazer digno de horas
incontáveis.
Adicionando-se aqui acerca da experiência provida pelos videogames, é útil a noção
de que este gera uma incomum forma de interação social. Esta se dá pelo contato, talvez, de
comunicação on-line (sem relação de tato), porquanto a criança/jogador se encontra na sua
restrita relação de estar sozinho presente a unicamente um televisor. Tal contato levanta,
ainda, a problemática da presença, ou falta, do convívio para com outro. Dessa maneira se
apresenta que:
A popularidade se torna um fator muito importante na terceira infância quando os
jovens passam mais tempo com os outros jovens e são muito mais afetados pela
opinião dos outros. As crianças impopulares costumam ser jovens agressivos, ou
hiperativos, desatentos ou retraídos. Outros são muito ansiosos e inseguros. Eles
são muitas vezes insensíveis aos sentimentos de outras crianças e não se adaptam
bem a novas situações. (CALDAS; BITTENCOURT, 2006, p. 4)

Com isso, pode-se popularmente idealizar que para uma “personalidade disposta a
socializar” a criança deve procurar se cercar de outras que acabem por fazer fluir suas
vontades de brincar, enquanto que para esperar por um maior desenvolvimento de
habilidades cognitivas se devem apresentar jogos eletrônicos que despertem tal capacidade.

4. Conclusão
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Fica evidente que o uso do videogame se torna benéfico à criança quando realizado com
moderação, tanto para o lazer quanto quando está sobre intuito pedagógico. Sabido se torna,
também, que mesmo acompanhado de supervisão o infante está a fácil alcance dos variados
jogos, até os de gênero violento. E com isso, mesmo havendo tamanha preocupação sobre
possíveis consequências futuras, a criança pode tirar grande proveito dos games, que podem
vir a dá-la meios alternativos de interação interpessoal e aprendizagens complementares.
O indício de comportamentos agressivos que aparentemente não fossem presentes
anteriormente ao uso frequente destes jogos torna válido que responsáveis e supervisores
percebam o tipo de jogo que tem sido contemplado pelas crianças. Ainda assim, percebeuse que jogos eletrônicos não são um fator central ou exclusivo na mudança quer seja brusca,
quer seja lenta e de caráter violento de algum indivíduo, uma vez que protagonizar estórias
podem ser inspiradores de diferentes formas, mas não capazes de modificar todo um
inventário de pré-disposições que já não fossem potenciais.
Também visto que o vício nos games pode afetar as capacidades sociais do sujeito e
seu modo de se comportar, dando-o preferências como vivenciar passatempos sozinho
devido a um possível déficit consequente de habilidades sociais, a criança é encontrado na
necessidade de estar em contato com seus semelhantes ou mesmo convivências mais
constantes. Os jogos podem, ainda, dar-se como mais um meio de aproximação àqueles que
compartilhem de seu interesse, fazendo emergir uma comunidade de objetivos em comum.
Portanto, os videogames são fonte de bom proveito e capacidades promissoras, útil tanto ao
entretenimento quanto aos estilos de aprendizagem. A criança pode desenvolver aspectos
como raciocínio rápido, memória de curto e longo prazo, melhor capacidade de escolha e
destreza diante os jogos que dispõe.
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1. Introdução
As Inovações Tecnológicas (ITs) têm mudado o universo para a melhoria da qualidade de
vida dos indivíduos (VILAÇA, 2016). Adventos como Realidade Virtual (VR), Realidade
Aumentada (AR), Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), Impressão 3D,
Identidade Digital, entre outros, têm moldado a sociedade e a definição que se tem sobre
mesma. Foram criadas muitas iniciativas que ajudaram a moldar a sociedade, e nesta
crescente evolução esperam das políticas públicas soluções para tecnologias que hoje se
tornaram de interesses públicos. Foi e está sendo assim com o surgimento da Internet,
energia limpa, transporte privado individual, fintechs, serviço de hospedagem privada, as
criptomoedas, plataforma da Blockchain, entre outras (GUSSON, 2018).
Especificamente, a Blockchain é uma plataforma revelada pelo crescimento do
Bitcoin, cuja potencialidade de transformar as relações mercadológicas se encontra em seus
algoritmos criptografados, que permitem que pagamentos sejam feitos online, sem a
participação de uma instituição financeira ou uma instituição centralizadora, criação de
redes descentralizadas, representatividade digital, contratos inteligentes que possibilitam
que anônimos troquem informações e façam negócios entre si mediante o cumprimento de
conjunto de instruções (TEIXEIRA, 2018; OCDE, 2019). Em recente publicação do Fórum
Econômico Mundial, foi divulgado que é esperado para 2027, que 10% do produto interno
bruto global estará armazenado na tecnologia Blockchain.
No entanto, para a acepção da potencialidade da Blockchain requer que sejam
revistas as políticas públicas, os interesses públicos na dissuasão do modelo tradicional para
o modelo inovador, regulação do governo, e do modelo de gestão da informação entre
Estado, sociedade local e internacional e o mercado. Para que a utilização da tecnologia
seja algo possível é necessário também que o interesse político entenda o uso da tecnologia,
caso contrário medidas regulatórias poderiam prejudicar a sua evolução (WORLD
ECONOMIC FORUM, 2017). Nesse sentido, o objetivo deste artigo é traçar um quadro
teórico e uma estruturação conceitual sobre o desenvolvimento da temática Blockchain,
especificamente em novos mercados disruptivos.

2. Metodologia
Este artigo, cuja abordagem da pesquisa é qualitativa e a natureza exploratória, empregou o
método dedutivo para sua composição (ROESCH, 1999). A coleta abarcou dados
secundários em bibliografia (livros, artigos científicos e monografias); a análise buscou
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conhecer o tema e os aspectos que já foram abordados (CRESWELL, 2007.), empregando o
software Atlas TI 8.0 para buscar similaridades e discrepâncias entre os autores. Nesse
sentido, os textos foram captados até julho de 2019, no Google Acadêmico e no portal de
teses e dissertações da CAPES. Em seguida os textos capturados, apenas em português,
foram preparados e organizados para análise, conforme Creswell (2007).

3. Resultados e Discussões
Na atual conjuntura a economia é baseada na dependência de uma determinada autoridade
confiável. Todas as transações online e físicas dependem da confiança em
alguém/órgão/terceiro para garantir a veracidade. O fato é que com a interferência humana
os dados ficam vulneráveis comprometendo a segurança das transações (CROSBY et al.,
2016). As transações financeiras no modelo tradicional para serem validadas e reconhecidas
têm que ser asseguradas pelo poder do Estado ou de terceiros, o que garante a legitimidade
das transações por autoridades conhecidas. Quando as transações são garantidas pelo
consenso da rede onde os participantes não necessariamente têm confiança entre si, a
segurança provém do método computacional em que a informação é auditada (BATISTA et
al., 2018).
O grande desafio nos meios digitais ao se criar uma moeda digital era como garantir
que um registro não fosse alterado, duplicado e que cópias não fossem enviadas para várias
pessoas, além disso, sem que houvesse a interferência de instituições financeiras
(NAKAMOTO, 2008). A solução para esta dificuldade foi a utilização de uma rede Peerto-Peer em um sistema econômico alternativo e descentralizado para as transações
financeiras da moeda digital Bitcoin (BATISTA et al., 2018). As transações criptografadas
seriam registradas em um banco de dados distribuído chamado de Blockchain. A
Blockchain é, em sua essência, um banco de dados de registros, cuja informação que foi
executada se encontra de forma compartilhada, distribuída e visível a todos os participantes
(nós) da rede, como um livro razão, onde cada informação só é adicionada depois de
verificada e confirmada pela maioria dos nós (CROSBY et al., 2016).
Os impactos positivos gerados pela utilização desta tecnologia refletem em: (i)
maior participação financeira nos mercados emergentes, uma vez que os serviços
financeiros na Blockchain ganham massa crítica; (ii) descentralização de instituições
financeiras, pois novos serviços e trocas de valor são criados diretamente na Blockchain;
(iii) melhores registros de propriedade em mercados emergentes, devido a capacidade de
transformar quase qualquer coisa em um ativo comerciável; (iv) contatos e serviços
jurídicos cada vez mais vinculados a códigos ligados à Blockchain; e (v) maior
transparência nas transações, já que a tecnologia é comparada a um livro contábil global
que armazena as transações, tornando-as transparentes e rastreáveis (WORLD ECONOMIC
FORUM, 2015).
As principais propriedades dessa IT, descritas por Greve et al. (2018), são: (i)
descentralização, realizada de forma distribuída entre os participantes, sem prover a
necessidade de uma entidade externa ou interna confiável ou conhecida; (ii)disponibilidade,
com o conjunto de informação armazenado em um nó, tendo cópia para os demais
participantes;(iii) integridade,garantindo que o conteúdo das informações não será
adulterado; (iv) transparência: com a premissa de que todas as informações são públicas;(v)
auditabilidade, as informações podem ser auferidas por qualquer participante, desde que
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tenha a permissibilidade (em redes privadas); (vi)imutabilidade e irrefutabilidade:depois de
registradas no livro-razão, as informações não podem ser refutadas; (vii)privacidade e
anonimidade, pois cada usuário administra a própria chave de acesso e a disponibilidade
dos dados; (viii)desintermediação, com capacidade de integração com diversos sistemas; e
(ix)cooperação e incentivos, sob demanda, o serviço passa a ser oferecido em diversos
níveis e escopos.
4. Conclusões
A tecnologia surgiu para revolucionar os mercados, isto é um fato, principalmente nos
disruptivos. Os estudos mostram que esse interesse tem sido direcionado principalmente
para o setor financeiro, até mesmo pelo próprio advento na área. No entanto a sua aplicação
deriva da possibilidade de adaptação a quaisquer cenários possíveis de empresas, que de
uma forma ou de outra necessitam de uma verdadeira cadeia de auditoria nos registros, com
confiabilidade e segurança nos contratos e nas propriedades.
Deste modo, a Blockchain tem atraído bastante atenção da indústria de serviços
financeiros, mas pode ser aplicado também em cenários como o de registro de proteção de
propriedade intelectual, serviços cartoriais, na área da saúde na manutenção do histórico
médico da sociedade, no voto eletrônico, nos contratos eletrônicos, na cadeia de
suprimentos para grandes corporações rastrearem seus alimentos e na identificação de
usuários para o governo do futuro.
No entanto as proposições relatam que ainda há muito que se aprender sobre a
tecnologia, bem como a sua regulação no contexto periférico de países como o Brasil. O
modelo descentralizado de armazenamento utilizado pela tecnologia, auxiliaria não só
naefetividade dos processos oriundos das próprias atividades públicas, como na eficácia na
gestão de pública, mais além, todos os processos em que envolve processos desnecessários,
burocráticos e passíveis às fraudes, melhorando consequentementea governança pública.
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1. Introdução
A violência contra mulher é um tema atual e preocupante que atinge todas as classes
sociais, étnicas e culturais, assim como mulheres de todas as idades e religiões,
tornando-se um problema de responsabilidade social. O Brasil registra 1 caso de
agressão a cada 4 minutos contra mulheres (CUBAS; ZAREMBA; AMÂNCIO, 2019),
e os índices de crescimento de atos de violência contra mulher vêm aumentando com o
passar dos tempos. Em 2017, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
conforme Augusto (2019) aponta, esse índice cresceu cerca de 21% e em 2018 ainda
não se tem dados concretos se esse índice cresceu ou diminuiu.
Com esses números fica claro que apesar de terem conquistado com muita garra
e esforço seus direitos e garantido leis que as protegem, ainda há números elevados de
crimes, sendo eles: sexual, moral, físico, psicológico, patrimonial e entre outras
manifestações de violência. Isso tudo está relacionado ao fato da vítima não
ter conhecimento sobre seus direitos, informação sobre instituições de confiança onde
possam ser ouvidas e encaminhadas de acordo com o caso, possuindo, além disso, uma
tendência a suportar toda violência até que consiga romper o silêncio e procurar algum
tipo de ajuda. Muitas vezes a demora ao denunciar se deve ao fato de ter medo de expor
a privacidade, dependência emocional, medo da incompreensão do julgamento que a
sociedade possa fazer, entre outros.
Com o crescente número de registros de violência contra mulheres, cabe um
olhar mais cuidadoso ao fato de que se precisa, para ampliar os meios de prevenção e
com isso coibir os agressores, manter a sociedade informada sobre o tema, já que todos
os dias diversas mulheres sofrem de algum tipo de agressão por parte do companheiro,
algum familiar ou desconhecidos. Tal violência, pode variar desde agressão verbal até
casos hediondos, pois em muitas situações as vítimas não reconhecem que estão
passando por algum tipo de violência.
É necessário entender quais são as causas para a partir disso reagir ao problema.
Desde cedo todas as pessoas precisam ficar cientes que quando uma mulher sofre
agressão, a família inteira sofre junto, sociedade como um todo. Por isso a importância
de campanhas, divulgações e mais tecnologias que favoreçam o socorro às vítimas para
que os dados comecem a cair. Centros de atendimentos como a da Casa da Mulher
Brasileira, que estão presentes em algumas capitais do país, ajudam mulheres que
sofreram algum tipo de violência doméstica, além de reunir no mesmo local outras
funções como juizado, delegacia, apoio psicossocial e etc. Organizações como Amzol –
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Associação de Mulheres da Zona Leste, Asbrad – Associação Brasileira de Defesa da
Mulher, da Infância e da Juventude e Casa da Mulher Lilith, são locais que acolhem
mulheres que sofreram violência e as ajudam a dar o próximo passo em suas vidas.
Em virtude desse cenário, são necessárias medidas de proteção secundárias que
reduzam a quantidade de feminicídio tanto no cenário Brasil, quanto nas realidades mais
próximas, como na cidade de Garanhuns - PE. É válido destacar que as medidas
protetivas nem sempre são eficazes contra a violência que cercam as mulheres, do qual
muitas vezes estas são levada a óbito pelos próprios companheiros. O objetivo geral
desse projeto é obter uma redução nos casos de feminicídio e violência contra a mulher
na cidade de Garanhuns - PE, entregando as assistidas da Secretaria da Mulher, um
dispositivo eficaz do qual, em risco eminente, elas possam chamar as autoridades de
segurança através do aplicativo. Em resposta, o serviço de segurança terá os dados semi
exatos da sua localização por meio do GPS do celular.
2. Metodologia
Foram propostas 3 fases como soluções para os problemas recorrentes no dia a dia da
mulher: 1) um sistema web para automatização e auxílio no processo de agilizar os
registros, acompanhamento e armazenamento de informações referentes às mulheres
assistidas pela Secretaria da Mulher em Garanhuns - PE, 2) um aplicativo com um botão
do pânico que irá acionar as pessoas de confiança da vítima indicando que a mesma está
em situação de risco, 3) desenvolvimento do portal informativo que por meio destes as
vítimas poderão ter acesso a diversos conteúdos com abrangência de temas relacionado
às diferentes manifestações de violência, leis, conhecerão sobre a Secretaria da Mulher e
outros.
Primeiramente, observou-se que para solucionar os problemas precisaríamos
trabalhar com vários sistemas de diversas plataformas. No entanto, todos os dados
consumidos por estes seriam um só. Então, a opção mais adequada foi a construção de
um Web Service, sistema onde pudesse disponibilizar recursos para outros sistemas
independentes de suas plataformas (GOMES, 2014), utilizando da linguagem Java para
a criação deste sistema.
Foi escolhido o Host que irá hospedar o sistema, por questão de custo benefício,
denominado de HostGator, este oferece o maior número de recursos com o menor custo.
Como esse serviço será acessível apenas a partir das aplicações cliente, não se fez
necessário adquirir um domínio para acessá-lo.
Posteriormente, foram propostas as seguintes soluções para os problemas:
1. Sistema de Administração;
2. Sistema do pedido de socorro (Botão do Pânico);

Com a construção desses três recursos tecnológicos pretendemos auxiliar na solução
dos problemas anteriormente citados. A seguir, apresentaremos a descrição das soluções
anteriormente propostas.
● Sistema Administrativo;
O sistema administrativo pretende solucionar os problemas com o cadastro e
acompanhamento das mulheres atendidas pela Secretaria, acabando com a redundância
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e inconsistência de dados e, além destes, o sistema pretende reduzir o desperdício com
mão de obra e recursos materiais.
● Botão do Pânico;
No atual funcionamento da Secretaria, a mulher fica completamente
desprotegida quando sai da instituição e retorna para sua residência. Com o intuito de
propor algum recurso para auxiliar a mulher em uma situação de perigo iminente, foi
proposto uma solução para que a mulher possa pedir por socorro de forma rápida e
discreta, sem que o agressor possa perceber que está chamando o socorro.
Para isso, a proposta é a construção de um aplicativo para smartphones, e este
funcionará como um botão do pânico. Ele aceleraria o pedido de socorro e, através da
construção de uma interface disfarçada, fará com que o agressor não saiba que a vítima
está pedindo ajuda.
A aplicação será construída na ferramenta Android Studio e será disponibilizada
na plataforma Google Play Store. O diferencial entre essa aplicação e tantas outra já
disponíveis no mercado, é que para utilizar o serviço, a mulher precisa está sendo
atendida pela Secretaria. O controle de acesso a ferramenta será realizado através de
uma validação feita durante o processo de instalação da ferramenta, no processo de
cadastro da mulher realizado pela Secretaria. O “SysMulher”, sistema que conterá os
dados cadastrais das mulheres atendidas, irá gerar um código “pin” e este servirá para
que a mulher tenha acesso ao aplicativo.
Uma vez o aplicativo instalado, o seu acionamento é bem simples: basta que a
vítima acesse o aplicativo e pressione um botão. A partir do acionamento desse recurso,
a aplicação de serviço irá enviar um alerta, por ora apenas por e-mail, para duas pessoas
pré-informadas pela vítima. Além das pessoas pré-cadastradas pela mulher, um alerta
também será encaminhado para a Secretaria e para o e-mail da delegacia da mulher.
O conteúdo da mensagem será simples, facilitando o entendimento, e ela conterá
o nome da solicitante, assim como sua localização em latitude e longitude. O que irá
facilitar a localização desta.

3. Resultados e Discussão
Como o projeto está em fase de desenvolvimento, os resultados até então obtidos foram
a criação de um sistema intitulado de “SysMulher”, em que serão lançados dados
cadastrais tanto das mulheres atendidas pela Secretaria, quanto dos acusados das
agressões, das ocorrências e dos funcionários da repartição.
O site é a porta de entrada para vários dos serviços anteriormente citados.
Através deste, os funcionários da Secretaria irão acessar os serviços do “SysMulher”,
terão acesso às informações das ações promovidas pela da Secretaria, além disso, terão
acesso a dados comuns como: serviços oferecidos, horário de funcionamento, contatos,
entre outros.
O site foi construído utilizando a ferramenta WordPress, uma ferramenta para
desenvolvimento de web sites de forma simples. Diferentemente dos serviços anteriores,
para o site foi registrado um domínio, “www.secretariamulhergaranhuns.com.br”.
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Para solucionar o problema de acesso aos dados, optou-se por uma plataforma
web, onde os dados ficam disponíveis em qualquer lugar do mundo. Para a construção
desta plataforma foram utilizados alguns frameworks preexistentes. Para a construção
da interface gráfica, utilizou-se as tecnologias JSF (JavaServer Faces), PrimeFaces e
Bootstrap.
É válido também ressaltar que a solução ainda está em estado de
desenvolvimento e testes para calcular a exatidão e eficiência do aplicativo (Botão do
pânico).

3. Considerações finais
Neste cenário de aumento dos crimes contra a mulher, medidas preventivas são cada vez
mais importantes e indispensáveis. Este trabalho teve o intuito de conscientizar a
população sobre a violência contra a mulher e as soluções tecnológicas propostas por
esta equipe, para o contexto da Secretaria da Mulher da cidade de Garanhuns - PE.
Como foi mostrado, as intervenções feitas foram de grande auxílio para o cotidiano da
instituição, proporcionando maior agilidade e eficiência no atendimento das mulheres
assistidas.
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Abuso Sexual Infantil a Partir da Análise da Música de Legião
Urbana: promovendo possibilidades de prevenção e acolhimento
para as vítimas através da visibilidade e do cuidado
Thamires Rodrigues Mendes Ferreira¹
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1. Introdução
O abuso sexual infantil é um problema universal que atinge milhares de crianças e
adolescentes, envolvendo uma situação em que um adulto, ou até mesmo um adolescente
mais velho para com a criança, consiste em usar o menor para obtenção de prazer sexual.
Podendo ser configurado em duas partes, com contato físico ou sem contato físico. De acordo
com o Boletim Epidemiológico de 2018, entre os anos de 2011 e 2017:
Foram notificados 184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037 (31,5%) contra
crianças e 83.068 (45,0%) contra adolescentes, concentrando 76,5% dos casos
notificados nesses dois cursos de vida. Comparando-se os anos de 2011 e 2017,
observa-se um aumento geral de 83,0% nas notificações de violências sexuais e um
aumento de 64,6% e 83,2% nas notificações de violência sexual contra crianças e
adolescentes, respectivamente. (Ministério da Saúde, 2018, pag.3. vol. 49).

No entanto, o número de vítimas silenciadas permanece muito alto, visto que, ainda
de acordo com o Ministério da Saúde (2018), 69,2% dos casos acontece dentro de casa, ou
seja, a maioria dos abusadores são pai, mãe, padrasto, tio, avô, primo, entre outros parentes,
e, em casos extrafamiliares, são pessoas de confiança como amigos da família, padre, pastor,
vizinhos e etc. o que dificulta ainda mais a denúncia, por medo de provocar desentendimentos
entre os familiares e pela falta de crença na criança, além disto, diante a confusão do
sentimento de culpa e medo que as vítimas portam, pois quem deveria protege-las, na
realidade, é quem as machucam, e pela dificuldade de conseguir distinguir o abuso de afeto,
diante do grau de proximidade entre abusador e abusado, é mais difícil para a criança contar
para alguém de confiança o que está acontecendo, principalmente diante das frases de efeitos
que os abusadores costumam utilizar para silenciar a vítima.
Todavia, as marcas psicológicas do trauma, as consequências motoras,
comportamentais e cognitivas, são enormes e devastadoras. O trauma mexe diretamente com
a visão de si, de corpo e com o desenvolvimento da sexualidade, ou seja, consequentemente,
mexe com a forma como nos vemos, vivemos e nos relacionamos em nosso meio social. De
acordo com Azevedo (2001):
No abuso sexual a sexualidade está a serviço de necessidades não sexuais: O outro
é destituído do seu lugar de ser desejante e forçado a ser objeto de um jogo
perverso. É inegável que esta violência deixa marcas profundas no psiquismo das
vítimas, o que se agrava pela conotação sensacionalista que é dada aos casos.
(AZEVEDO, 2001, pag. 2).

Dessa forma, este artigo se propôs a analisar a música “Clarisse” de Legião Urbana,
escrita por Renato Russo e Dado Villa-Lobos em 1997, sendo destacada entre aspas no
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decorrer do artigo. Diante disso, tem como objetivo geral discutir acerca de como a
compreensão sobre o tema auxilia nas formas de prevenção e abordagem de identificação e
acolhimento para as vítimas do abuso sexual na infância e adolescência, possibilitando a
desculpabilização das vítimas. Para isso, buscou-se explorar uma diferente forma, através da
música, de abordar um assunto onde o tabu ainda opera fortemente, promovendo a
visibilidade do tema; descrever os principais sinais e sintomas apresentados pela vítima;
identificar as diferentes formas de atuação dos abusadores; e traçar formas de prevenção,
assim como a promoção do cuidado para com os indivíduos abusados.

2. Metodologia
Neste trabalho, foi utilizado o estudo qualitativo descritivo, em que foi realizado um
levantamento nas plataformas onlines, como o Scielo e Google Acadêmico, onde através dos
marcadores “música” “abuso sexual” “infância” “adolescência”, buscados de forma
combinada, foram encontrados e analisados quatro artigos que serviram como base para a
relação do tema abuso sexual infantil com a análise da música “Clarisse” de Legião Urbana
para a elaboração deste resumo.

3. Resultados e discussão
“Estou cansado de ser vilipendiado, incompreendido e descartado. Quem diz que me entende,
nunca quis saber”, logo de início, Renato Russo descreve um sentimento bastante comum
dentre as vítimas do abuso sexual infantil, o sentimento de objeto descartável, de inutilidade,
como se não houvesse importância. Assim como o da incompreensão e menosprezo, pois,
falar sobre o abuso é algo extremamente difícil para a criança, onde os pais podem não aceitar
muito bem, ou até duvidar, uma vez que, como já visto, a maior parte dos abusadores são de
confiança, o que acaba potencializando as consequências do trauma, deixando a criança
confusa e se sentindo ainda mais culpada, sozinha e desprotegida.
Portanto, todo esse misto de sensações e sentimentos, as incertezas, as dúvidas e falta
de consciência do assunto, – pois, dependendo da idade da criança, ainda não se tem a
sexualidade definida, além de que muitos dos jovens não recebem educação sexual, o que
dificulta a proteção – acabam paralisando a vítima na hora do ato, principalmente quando se
tem afeto pelo abusador, o que acaba a deixando sem reação, se estendendo assim, para outras
áreas de sua vida. Como bem exemplificado por Renato Russo, é “como uma ampulheta
imóvel, não se mexe, não se move, não trabalha”.
Deste modo, por não encontrar uma resposta, um significado e, o mais importante,
uma saída para o que aconteceu e para todo esses sentimentos e sensações, toda essa dor
sentida de forma imensurável, onde não se pode expressar verbalmente, potencializando,
mais uma vez, o sentimento de culpa inapropriado, todo esse peso recai sobre a vítima, junto
com a imagem de si totalmente distorcida, e se transforma em uma das maiores
consequências do abuso sexual: os comportamentos autodestrutivos, destacando-se, a
automutilação.
“E Clarisse está trancada no banheiro e faz marcas no seu corpo com o seu pequeno
canivete, deitada num canto, seus tornozelos sangram. E a dor é menor do que parece, quando
ela se corta ela se esquece que é impossível ter da vida calma e força”, pois, é bem mais fácil
lidar e se concentrar em uma dor física do que na dor emocional, na dor da alma, que não se
mede e não é palpável, não se estanca e não sara. “Viver em dor, o que ninguém entende,
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tentar ser forte a todo e cada amanhecer”. O que muitas vezes resulta na ideação suicida,
como única forma de matar essa dor interna. Segundo Romaro et al (2007):
O abuso sexual, sendo ele de caráter incestuoso ou não, deixa a criança numa
sensação de total desamparo. O adulto que deveria ser sinônimo de proteção se
torna fonte de perturbação e ameaça. Ela não tem com quem contar, não pode
comentar o fato e ainda é mobilizada, pela complexidade da relação, a sentir-se
culpada. O silêncio, portanto, pode estar associado ao sentimento de culpa, às
ameaças feitas, ao vínculo estabelecido na relação, principalmente por parte da
criança (ROMARO; CAPITÃO, 2007, p. 180).

Diante disso, volta-se a reflexão acerca da importância de se ter uma educação sexual
desde a infância, orientando sobre o conhecimento (de maneira lúdica, através de
brincadeiras, canções, desenhos, modelagens e etc.) do seu próprio corpo, juntamente com
as explicações acerca do fato de as partes íntimas serem muito especiais, tanto que ninguém
pode toca-las sem permissão, pois ao fazer isso, torna-se possível ensinar as crianças a
identificarem um abuso sexual e, junto com uma boa conversa familiar desde a infância,
ensina formas de se proteger do ocorrido. A criança precisa dos pais e é imprescindível ter
uma boa relação com conversas e espaços para que as crianças possam se expressar, sem
punições severas, para não contradizer e impor dúvidas sobre qual a forma de expressar afeto
e qual o tipo de carinho que eles merecem. Segundo Winnicott (1990), conforme citado por
Menezes (2012):
As bases para o equilíbrio psíquico estão no ambiente facilitador, que dá condições
para que o bebê desenvolva suas capacidades inatas, através principalmente da
atenção materna, que atende às necessidades do bebê, e facilita a transição da
dependência absoluta para a independência. Se esse ambiente não oferecer
segurança, o indivíduo não se desenvolve plenamente. Winnicott (1990) apud
Menezes (2012 p. 25).

No entanto, para Clarisse e outras vítimas, a prevenção já não adianta mais, “o medo
de voltar para casa à noite, os homens que se esfregam nojentos, no caminho de ida e volta
da escola”. Clarisse precisa ser ouvida, precisa verbalizar para aprender a lidar, precisa de
acolhimento, proteção e um bom tratamento psicológico adequado. Precisa ter coragem e
força para denunciar. Entretanto, infelizmente, a justiça nem sempre é justa. Verbalizar não
é fácil e denunciar, menos ainda. “A falta de esperança e o tormento de saber que nada é justo
e pouco é certo”. Onde ao invés de denunciar e ter a sensação de proteção e alívio, tende a se
sentir mais culpada ainda diante da repercussão causada.
Dado que, sempre que envolve “a violência que existe contra todas as meninas e
mulheres” a sociedade tende a culpabilizar a vítima ao invés de punir o acusado, fazendo
perguntas e suposições que a coloca no lugar de culpa, como muito bem colocado na música,
é “o mundo onde a verdade é o avesso”. Onde a sociedade que, além de julgar e interpretar
mal, ainda a pressiona, no sentido dos seus comportamentos e do direcionamento de sua vida
e de seu futuro. Não entende o porquê das mudanças e força a vítima a viver e conviver como
se nada estivesse acontecido, “eu sou um pássaro, me trancam na gaiola e esperam que eu
cante como antes”, ignorando toda a dor de existir com este peso que a esmaga
constantemente. Portanto, faz-se necessário possibilitar meios de identificação dos sintomas
em conjunto e escuta para que se possa ter um acolhimento adequado para com a vítima,
destacando-se a desconstrução de uma culpa desproporcional que a vítima carrega, afinal,
“Clarisse só tem quartoze anos”.
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4. Considerações finais
Visto que o abuso sexual infantil paralisa a vítima e recai sobre ela diversos tipos de
consequências, impossibilitando de enxergar um futuro promissor e prazeroso e até mesmo
de viver o presente de forma adequada. É essencial pensar numa psicologia que vá além dos
consultórios, levando conhecimentos para outros campos, como em escolas, na família, e até
mesmo na rua, possibilitando um olhar diferenciado acerca da culpabilização, deixando a
vítima isenta disto.
Uma boa forma de prevenção seria a educação sexual desde a infância, como forma
de ensinar a criança a identificar e se proteger, no entanto, ela por si só não será tão eficaz
quanto quando se é acompanhada de uma boa relação e respeito. Como nem sempre os pais
fazem este tipo de educação, é importante que as escolas possibilitem, pelo menos, palestras
descrevendo os principais sinais e sintomas para que possam identificar e possibilitar que um
ciclo seja quebrado, visto que muitas das vítimas, por não conseguir verbalizar ou por
vergonha e medo, não procuram a clínica como forma de tratamento, prejudicando sua
recuperação diante do trauma e seus sintomas, por isto, a identificação presente nestas
palestras e campanhas seria essencial para a quebra do silencio.
O acolhimento e o direcionamento para o tratamento de psicoterapia adequada
tornam-se imprescindíveis, pois muitas das consequências se transformam em transtornos
psicológicos graves na vida adulta, por isto, tão importante como prevenir, é acolher as
vítimas, mesmo que já sejam adultas, pois ainda carregam em si todas as marcas psicológicas
do trauma.
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1. Introdução
O presente relato parte de uma implicação de discentes brinquedistas voluntários como
também da coordenadora desse espaço na Universidade de Pernambuco - Campus
Garanhuns, no sentido de inscrever um registro das experiências vivenciadas nesse âmbito,
e ao passo disso evidenciar ao longo do trabalho as possibilidades da brincadeira como
ferramenta que auxilia o brinquedista em seu “fazer”, ou seja, ser o adulto que brinca e
interage com os pequenos, tornando a partir desse engajamento a promoção de uma
situação de aprendizagem ativa.
Para Roeder (2019), a brinquedoteca implantada numa universidade é muito
significativa, pois contribui para ampliar os horizontes acadêmicos dado o uso do espaço
permitir o desenvolvimento de atividades extensionistas e de pesquisas. Nesse sentido, o
envolvimento de estudantes nesse espaço integra um processo de formação contínua e,
consequentemente de aprofundamento do conhecimento científico. Além disso, o espaço
permite refletir sobre as práticas pedagógicas que incluem o ato de brincar no campo da
aprendizagem. Segundo Oliveira e Reszka (2016, p. 5) a brincadeira “possibilita a
apropriação e aquisição de conhecimentos e de habilidades, sendo elas necessárias nas
áreas da motricidade ampla e fina, da cognição, da linguagem oral e escrita, dos valores e
sentimentos, da concentração e das habilidades lógicas e matemáticas”.
Assim, além dos discentes terem a possibilidade de estabelecer contato com
crianças, adentrarem suas subjetividades e desenvolverem suas pesquisas, as crianças
também ganham, pois novas experiências de aprendizagem de diversas áreas são
construídas e estimuladas.
O trabalho do brinquedista é de favorecer o caráter lúdico uma vez que a criança
aprende a brincar nas interações (BROUGÈRE, 2000). Nessa direção, é fundamental que
seja desenvolvida junto às crianças atividades essenciais da dinâmica humana, trabalhando
com a cultura corporal, movimento e expressão.
Como objetivo geral deste trabalho pretende-se dialogar sobre as experiências
vividas junto às crianças e familiares, como também relatar momentos significativos
ministrados por discentes que desenvolvem atividades na brinquedoteca. Como objetivos
específicos buscamos refletir sobre a atuação de brinquedistas concomitante a sua
implicação no espaço; promover a visibilidade da brinquedoteca dentro de uma
universidade convocando a comunidade a conhecê-la; pontuar os ganhos da relação
brinquedista e criança no que toca o papel do voluntário como mediador da ludicidade e ao
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mesmo tempo os benefícios proporcionado aos familiares desse público infantil.

2. Metodologia
As experiências aqui retratadas ocorreram na brinquedoteca Profª Ms Maria do Rosário
Sáles e refere-se ao período letivo do ano de 2019. Para funcionar, o espaço conta com a
colaboração de estudantes de Psicologia e Pedagogia, onde há estagiários e voluntários. A
brinquedoteca recebe crianças a partir de 2 anos (desfraldadas) e está aberta todos os dias
úteis durante a noite, que é o horário onde mais cursos da universidade funcionam, além de
alguns dias durante o dia, dependendo da disponibilidade dos brinquedistas e/ou da
demanda de crianças, inscritas previamente. Como critério inclusivo, as crianças devem ser
filhas/parentes de alunos ou funcionários da universidade. Ademais, visitas de turmas da
Educação Infantil são aceitas para o desenvolvimento de atividades, com a necessidade de
agendamento.
Só nesse ano há em torno de 60 fichas preenchidas por pais que levaram suas
crianças para a brinquedoteca. As fichas contêm informações sobre a criança para que seja
possível ter acesso a suas necessidades para planejamento de atividades. Embora tenha
uma rotatividade de crianças, no turno noturno e vespertino, em função do espaço, o limite
de crianças por turno estipulado pela equipe é de 15 crianças. Por vezes, alguns pais ficam
na brinquedoteca e interagem com seus filhos, mas o comum é muitas mães universitárias
irem assistir aula e a criança ficar sob à responsabilidade do brinquedista. Ao chegar na
brinquedoteca é dada autonomia a criança para ela aproveitar o espaço e de seus recursos.
À noite, por exemplo, o espaço abre por volta das 19h15 até 21h30, então durante esse
intervalo a criança pode ficar o tempo que seus pais desejarem. Acredita-se que o brincar
livre flui na interação entre criança e brinquedista não havendo previsão de duração de
tempo, exceto quando há oficinas planejadas para turmas da Educação Infantil. Os
brinquedistas ao fazerem parte desse espaço recebem capacitações dos brinquedistas
veteranos, bem como da coordenadora, cuja supervisão é direcionada por meio de reuniões
periódicas.
A observação que fez surgir esse relato de experiência parte de um diário construído
por cada brinquedista, onde são partilhados entre os mesmos as experiências
periodicamente com o grupo de voluntários e estagiários. Nesse diário pontuamos a relação
da criança com o brinquedo, as sensações e afetações do brinquedista. Nele também é
registrado a faixa etária das crianças, contudo nesse último semestre, 2019.1, a faixa etária
foi bem diversificada, foi comum a presença de crianças de dois anos até dez anos de idade,
dando complexidade ao planejamento e o favorecimento de situações de interatividade
espontâneas.

3. Resultados e Discussão
Durante o período que está em funcionamento foi possível abranger o potencial acadêmico,
cognitivo e socioemocional dos brinquedistas pois em seu fazer, os mesmos tiveram de
exercer a criatividade ao explorar diversas formas de ludicidade para envolver as crianças.
Foi possibilitado também que observassem fenômenos do desenvolvimento das mesmas
para atender às suas demandas e proporcionar boas experiências.
As crianças puderam usufruir dessa prática interagindo e se divertindo com os
brinquedistas, além de desenvolverem aspectos cognitivos como atenção, memória,
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flexibilidade cognitiva e coordenação motora ao fazerem uso dos recursos disponibilizados
pelo ambiente e interação com os colaboradores do espaço.
Os brinquedistas desempenham o papel de desenvolver e experienciar atividades e
brincadeiras com as crianças presentes neste espaço, para que as mesmas possam fluir o seu
brincar espontâneo tecendo caminhos e possibilidades dentre aqueles que brincam para com
aqueles que mostram com naturalidade a essência de sua brincadeira. Ser brinquedista vai
além das contribuições citadas acima ou das possibilidades experienciadas, pois todo esse
contexto é ressignificado dado às nossas próprias histórias. Ao interagir com a criança na
ação de brincar, cria-se uma rede de enlaces e compartilhamentos sobre o ser brinquedista e
o ser criança, sobre a importância e a valorização da brincadeira como peça fundamental e
constituinte do sujeito e elaboradora de encontro entre os sujeitos.
Estar em constante contato com diferentes crianças e particulares formas de brincar
nos proporcionou um novo olhar para o desenrolar da infância, propondo-nos a revisitar a
importância de brincar para nós mesmos e para a criança. Envolvidos nestas experiências
pudemos perceber o quão importante é a existência desta brinquedoteca em nossa
universidade, para estimular aos pais que levam as suas crianças a perceber que para nós,
enquanto alunos de uma universidade pública e a própria UPE, incentivamos e valorizamos
a brincadeira como peça essencial da infância de uma criança.
Vale ressaltar a necessidade de se ter uma brinquedoteca em uma universidade
pública como forma de diminuir possíveis defasagens de alunos que se tornam mães e pais,
com um grande destaque em relação às mulheres, visto que se tem uma enorme cobrança
em relação às mães para se dedicarem exclusivamente aos filhos e à família, o que dificulta
a conciliação com os estudos. De acordo com Menezes et al (2012):
Conforme Costa (2008) afirma em seu artigo, as mães universitárias sofrem por
sua maternidade durante a graduação e muitas vezes acabam atrasando ou até
mesmo paralisando o curso para poderem cuidar de seus filhos, principalmente
pelo fato de não terem onde deixá-los (MENEZES; et al., 2012, p. 30).

Portanto, com a presença de uma brinquedoteca e seus brinquedistas dentro do
campus Garanhuns, essa ação tem facilitado a vida dos universitários que possuem filhos e
apresentam dificuldades de conciliação à vida acadêmica, proporcionando um espaço de
cuidado, lazer e aprendizagem para as crianças enquanto seus pais estiverem em sala de
aula.
Cada experiência com as crianças nos convoca a novas aprendizagens e formas de
trabalhar a mediação, inclusive houve momentos que conduzimos uma turma na faixa etária
dos 7 anos de uma escola da cidade, e junto a discentes do curso de pedagogia pudemos
auxiliar as mesmas no processo de mediação e organização do ambiente para as atividades
planejadas. As crianças se envolveram positivamente com os jogos de memória e quebracabeça, e em grupos foi perceptível como esse momento desvelou nelas concentração,
resolução de problemas, enfrentamento de frustrações ao perder as partidas do jogo, dentre
outros benefícios. Foi muito enriquecedor ver no rosto de cada criança a alegria de brincar
no tatame da brinquedoteca, e isso não foi perceptível apenas nesse dia, pois acontece
frequentemente. O tatame é o espaço que as crianças mais têm curiosidade, e nele há um
tapete emborrachado no qual a brincadeira livre ganha cor e forma, como também têm
fantoches disponíveis e roupas de personagens de contos de fada, e é incrível como elas se
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envolvem e se reinventam.
Ao brincar a criança utiliza-se de diversas possibilidades e expressões, além de
praticar a sua comunicação, a relação com o ambiente, os objetos, os brinquedos e as
pessoas envolvidas, ela reverbera a cultura a qual vivencia (KISHIMOTO, 2005). Tudo isso
ao decorrer do seu processo de desenvolvimento, sendo acompanhado pelas suas próprias
etapas e faixas etárias, estruturando assim conexões e habilidades cognitivas, sociais e
pessoais. Isso proporciona a sua inserção no mundo, em suas práticas culturais e
compreensões amplas e múltiplas de si e sua relação com este mundo (QUEIROZ et al.,
2006). Assim:
A partir da brincadeira, a criança constrói sua experiência de se relacionar com o
mundo de maneira ativa, vivencia experiências de tomadas de decisões. Em um
jogo qualquer, ela pode optar por brincar ou não, o que é característica importante
da brincadeira, pois oportuniza o desenvolvimento da autonomia, criatividade e
responsabilidade quanto a suas próprias ações (QUEIROZ et al., p. 170, 2006).

A partir de nossas vivências e reflexões podemos afirmar todas as contribuições do
brincar e do espaço destinado a isso, a brinquedoteca da Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns, já que é no momento da brincadeira que a criança estabelece,
desenvolve e transforma os significados presentes nestes momentos (QUEIROZ et al.,
2006).

4. Considerações finais
Esse relato vem registrar nossas impressões enquanto brinquedistas e a relevância da
brinquedoteca na universidade, procurando mostrar como a experiência com as crianças nos
molda e nos faz adentrar no campo da imaginação e dos sonhos, adotando também uma
práxis que nos implica a contribuir para o fortalecimento de uma infância entrelaçada à
ação de brincar. Esse trabalho pretende também convocar a sociedade acadêmica a
conhecer de perto e contribuir com o desenvolvimento da brinquedoteca incessantemente.
Mas para além disso, foi possível inscrever a experiência do brinquedista como mediador
entre criança e o brinquedo, tecendo novas possibilidades do brincar. Dessa maneira, não só
os pequenos são atravessados pelo fazer do brinquedista, os pais que os levam para a
brinquedoteca também são beneficiados, pois esse espaço serve para acolher suas crianças
enquanto muitas mães e pais precisam trabalhar e/ou estudar.
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1. Introdução
Este trabalho é resultado de um projeto extensionista intitulado: “Brinquedoteca: espaço de
brincadeiras, fantasias, linguagens e interação” e visa descrever o processo de reativação da
Brinquedoteca no ano de 2018. Discutiremos a construção deste projeto o qual implicou na
reabertura do espaço “Brinquedoteca ‘Profa Ma Maria do Rosário Sáles’”, da Universidade
de Pernambuco, Campus Garanhuns, e em uma seleção de ideias para torná-lo apropriado à
exploração de brincadeiras e manifestações culturais para a criança.
A partir das discussões na área de educação infantil, em um curso lato sensu,
organizamos um projeto tomando como eixo para as atividades de ensino, pesquisa e
extensão as contribuições do espaço, brinquedoteca, para a formulação e o fortalecimento do
saber pedagógico, bem como sua qualificação como lugar de interação para as crianças. A
Universidade pública assume a responsabilidade epistemológica, política, cultural e social ao
garantir a qualidade de seus objetivos formativos quando oportuniza ao estudante do curso
de pedagogia e áreas afins a atuação em diferentes contextos sociais. Nessa direção,
destacaremos a importância de reativar a Brinquedoteca para a construção de um saber
pedagógico na formação humana de estudantes de Licenciatura e áreas afins. Para tanto,
buscaremos descrever as etapas de criação, implementação e reformulação do espaço, assim
como destacaremos a importância de vivências de estudantes de Pedagogia em um espaço
lúdico para uma reflexão sobre a relação dimensional entre os conteúdos científicos e os
aspectos didáticos.

2. Reflexão teórica
É consensual entre os pesquisadores destacarem no bojo de suas pesquisas o embate entre a
universidade e a escola, em função da valorização dada aos conteúdos científicos, os quais
relegam a segundo plano, os aspectos didático-pedagógicos (PIMENTA; LIMA, 2011).
Neste sentido, utilizamos a brinquedoteca como lócus para o desenvolvimento de ações
visando a articulação entre a construção de saberes docentes relativos à Educação Infantil de
estudantes de licenciatura frente às vivências de situações lúdicas de aprendizagem mediadas
por ações junto à comunidade acadêmica.
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As crianças, desde muito pequenas, exploram o mundo através da brincadeira em
momentos de interação. Assim, os processos de significação são por elas efetuados, quando,
em situações de brincadeiras lhes é oferecido um repertório diverso de atividades e jogos
lúdicos. Cientes de que o reconhecimento das diferentes formas de expressão é fundamental
para o desenvolvimento das crianças daremos destaque a como a ornamentação da
brinquedoteca foi caracterizada de modo a valorizar as diferentes formas de linguagem e
expressão da criança (BRASIL, 2017) em estreita relação com o brincar enquanto construção
simbólica de aprendizagem e forma de comunicação.
Nossa intenção foi assegurar que a decoração possibilitasse o trabalho de atividades
favoráveis à imersão das crianças nas diferentes linguagens e uma progressiva ampliação de
seu repertório cultural. Para tanto, foram pensadas a exploração das seguintes atividades: a
dança, o teatro, a música, a literatura, as artes visuais e as artes plásticas. Essas formas de
expressão criadas pelo homem representam possibilidades diferenciadas de dialogar com o
mundo. Isso nos faz pensar na diversidade de comunicação simbólica que a criança dispõe,
as quais direcionam suas leituras de mundo e ampliam seus sentidos já que ela produz e
reproduz cultura (KISHIMOTO, 2000). As brincadeiras ilustradas nas diferentes linguagens,
das quais a criança faz uso, dialogam com o que ela incorpora da interação. Essa interação
não está restrita ao diálogo face a face e ao trato da comunicação, mas em tudo que a cerca.
Considerando que a criança ao interagir com o mundo adulto e ao que é externo a ela, brinca,
descobre e explora universos, é fundamental que o ambiente, cujo o foco é receber crianças,
disponha de objetos que promova a exploração e as diferentes formas de expressão. A
brinquedoteca é um espaço lócus para abrir caminhos de experiência tanto ao graduando
quanto à criança, provocando novas formas de sentir, pensar, compreender, dizer e fazer.
Significa promover o encontro dos sujeitos com diferentes formas de expressão e de
compreensão da vida.
Para Brougère (2011, p. 19) “brincar é uma atividade dotada de uma significação
social precisa que, como outras, necessita de aprendizagem”. Assim é por meio da
brincadeira que o sujeito interpreta, simboliza e cria modos de representação. Daí a
importância de uma prática voltada à interação das crianças com diversificadas manifestações
de linguagens como a música, as artes plásticas e gráficas, cinema, dança, teatro, poesia e
literatura, possibilitando a elas experiências distintas. Isso permite atribuir que a
Brinquedoteca pode direcionar atividades de pesquisa por parte de estudantes e professores
que venham a desenvolver os seus projetos em atividades de ensino e extensão. Nessa
direção, professores ao desenvolverem atividades de pesquisa e extensão poderão refletir
sobre as ações desempenhadas, diversificando as atividades vivenciadas e favorecendo o
diálogo, a socialização e o desenvolvimento de diferentes linguagens de crianças que venham
a frequentar o espaço.

3. Metodologia
A natureza desta pesquisa é qualitativa por abranger a ação e o confronto à realidade, com
intuito de garantir ganhos “no sentido intersubjetivo e na capacidade de ouvir todos aqueles
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que pesquisamos e a nós mesmos” (FAZENDA, 2017, p. 62). Aqui o indivíduo é visto não
como objeto, mas como sujeito da própria história. Para que o espaço incite a brincadeira e
as diferentes formas de expressão, foi desenvolvido uma reflexão sobre a distribuição e
reorganização do espaço e os sentidos e significados a serem atribuídos a esse ambiente. Em
outras palavras, buscamos vincular ao ambiente atividades que defendem a produção de
cultura a partir dos ressignificados obtidos por meio de experiências com as diversas formas
de linguagens (BRUNER, 2000). Para compreensão deste processo de reativação da
brinquedoteca foram analisados os recursos disponibilizados pela antiga gestão,
possibilitando assim a elaboração de uma nova estruturação, sem a exclusão na totalidade de
ideias, materiais e/ou dos trabalhos já formados dentro do espaço.
Para incitar à imaginação das crianças foi traçado um novo painel, mural convidativo,
retratando a natureza e a correlação de mundo, isto é, proporcionamos a visualização de
objetos visíveis (árvore, balão, avião, folhas coloridas, colmeia, borboleta, nuvem, etc.), e
imaginários ou sentidos (Ex. o vento, sentimentos). A estrutura proporcionada ao ambiente
e o material que faz parte do design de acolhimento foram escolhidos com materiais
acessíveis e de boa durabilidade, bem como a harmonização das cores tem dupla função: i)
incutir a imaginação livre em um momento de contação de histórias; ii) um único ambiente
pode ser útil para as mais diversas atividades integradas, sem poluição visual ou desconforto
ao público alvo, as crianças, favorecendo um ambiente propício para atividades ligadas à
ensino, à pesquisa ou à extensão.
A dimensão externa da brinquedoteca recepciona os alunos com uma cortina de
flores, feita com materiais reciclados, já realizando uma das missões de sustentabilidade que
podem ser oferecidas em oficinas dentro do espaço. No interior deste ambiente foram
reorganizadas duas seções: a primeira, direcionada à organização e à classificação de
materiais da brinquedoteca fundamentais para o uso de jogos, (de regras, de construção, de
raciocínio, didáticos e simbólicos) brincadeiras e articulações que envolvam a interação. Os
brinquedos são aquisições de projeto anterior e arrecadação do atual projeto de extensão,
ampliando assim o acervo e o repertório cultural das crianças que frequentam o espaço.
Na segunda seção, o foco está na exploração das habilidades dos envolvidos. Os
cantinhos foram produzidos através de detalhes simples, porém de precisão para cada
objetivo didático. O cantinho da leitura é aconchegante e convida-nos através do seu tapete
a um exercício prazeroso abaixo da simbólica árvore, disponível ainda no mural um varal de
livros e revista em quadrinhos. A valorização do mundo da fantasia é representada pelo
cantinho contendo fantasias, fantoches e ferramentas como varinha de condão, máscaras e
outros objetos que sejam associados à criação do mundo lúdico e/ou teatral, bem como a
representação do imaginário. Com o fim de valorizar o respeito e a identidade o cantinho da
beleza, indicado pelo uso do espelho, foi criado para o reconhecimento de si e do outro. No
cantinho das artes, o visitante pode criar, exercer e explorar o máximo de sua criatividade
produzindo e expondo sua obra no mural das artes. A música, embora não tenha um cantinho
específico pode ser explorada no espaço do tatame, tendo o próprio ambiente como
protagonista para atividades motoras relacionadas à dança, a partir do uso de equipamentos
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audiovisuais. A visualização de um vídeo, de um curta-metragem, uma audição musical, e
talvez o desenvolvimento de gravação teatral também são atividades que podem ser
exploradas. O cantinho dos jogos foi concluído com o agrupamento de mesas e cadeiras que
disponibiliza interação ao se efetuar o jogo, ou uma brincadeira.

4. Resultados e Discussão
Pensar na organização do ambiente e nos diferentes “cantinhos” tem um valor significativo
dada a variedade de situações interacionais proporcionadas às crianças por professores,
pesquisadores e estudantes de licenciatura (CRAIDY; KAERCHER, 2001).
Apesar das dificuldades para manter e dirimir atividades em um espaço físico pequeno,
a rotatividade das crianças e da equipe, bem como os recursos humanos serem baseados no
voluntariado, hoje a brinquedoteca conta com o apoio institucional, para atendimento de
demanda comunitária em horário noturno. A instituição disponibilizou a contratação de
estagiários, alunos graduandos do curso de Psicologia, para dar visibilidade a esse espaço e
receber crianças de alunos de todos os cursos de Licenciatura.
A exploração deste espaço readaptado ativou benefícios à população como o recebimento
de crianças do Lyons, a utilização do espaço por alunos do 2º ano da Escola Municipal
Professora Giselda Vieira Belo, acompanhados pela preceptora e os residentes que fazem
parte de um projeto de Pesquisa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), a saber, Residência Pedagógica, a inscrição de professores para
desenvolver atividades de ensino no interior de seus componentes curriculares. A
comunidade acadêmica que através do projeto UNIDUNITÊ recebe diariamente filhos/as de
estudantes, bem como a adesão de voluntários ao projeto, estudantes da instituição, na
intenção de desenvolver suas atividades de pesquisa e extensão.

5. Considerações finais
O trabalho formativo ultrapassa os muros da Universidade a partir de ações que visam o
diálogo e a interação com a comunidade acadêmica. A brinquedoteca como ambiente aberto
a brincadeiras, a aprendizagens e a descobertas favorece a interatividade. Nesse sentido, os
professores que venham desenvolver os seus projetos em atividades de ensino, pesquisa e
extensão poderão elaborar planos de ação, diversificando as atividades vivenciadas e
favorecendo o diálogo, a socialização e o desenvolvimento de diferentes linguagens de
crianças que venham frequentar o espaço.
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1. Introdução
A literatura infantil, quando desenvolvida com a função do lúdico, interage na formação
do indivíduo por si própria ao realizar o processo de transformação no interior do
indivíduo, assim como age na função de equilibrar os conceitos que aleatoriamente ele
vai adquirindo pela leitura do ambiente em que vive. Ela organiza conceitos, ora sugere
ou discorda, apresenta culturas até então desconhecidas pelo leitor. Ou seja, a leitura é
um processo de reconhecimento e compreensão de palavras e frases que se apoiam
mutuamente, levando a criança a se interessar por materiais impressos, brincando,
recreando-se e descobrindo significados, melhorando dessa forma sua linguagem e sua
comunicação com outras pessoas (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001).
Portanto, trazer o livro de literatura infantil para o processo de alfabetização e
letramento não significa apenas entender este instrumento pedagógico como algo
descontraído e desvinculado das atividades rotineiras. A ludicidade é uma necessidade do
ser humano em qualquer idade e não pode ser vista como diversão. A inserção do aspecto
lúdico na alfabetização facilita a aprendizagem, o desenvolvimento social, pessoal e
cultural e colabora com a boa saúde mental e física do indivíduo para a vida toda. Além
disso, é através da atividade lúdica que a criança se prepara para a vida, assimilando a
cultura do meio em que está inserida, a ele se integrando, se adaptando às condições que
o mundo lhe oferece e aprendendo a competir, cooperar com seus semelhantes e conviver
como um ser social (NEVES, 2013).
Freire (1993) pontua que as escolas deveriam estimular o gosto pela leitura e da
escrita durante todo o tempo de sua escolarização. Que estudar não significa um fardo e
ler uma obrigação, mas uma fonte de alegria e de prazer. Este esforço em buscar a
significação dos estudos, deveria começar na pré-escola, intensificando-se no período da
alfabetização e continuar sem jamais parar (apud, NEVES, 2013). Tendo em vista todo
esse contexto torna-se de extrema importância a realização deste trabalho afim de
promover encontros capazes de perpassar conhecimentos básicos à vida de uma forma
lúdica, leve e simples de ser absorvida para as crianças em processo de alfabetização.
Por fim, uma intervenção é eficaz quando atinge os resultados esperados. Nesse
sentido, intervenções lúdicas eficazes para a educação em saúde devem promover a
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aprendizagem (evidenciada pelo aumento do nível de conhecimento) e aspectos mais
abrangentes, como a mudança de comportamentos e melhora na qualidade de vida
(COSCRATO; PINA; MELLO, 2010).

2. Objetivo
Promover ações de educação lúdica em saúde com temas centrados em hábitos de
higiene e alimentação saudável para escolares da educação infantil da rede municipal de
Garanhuns – PE.

3. Metodologia
O proposto projeto pretende tornar público a escolares da educação infantil da rede
municipal de educação de Garanhuns ações de promoção da saúde de forma ativa através
de atividades lúdicas, palestras e utilização de exemplares didáticos infantis no que diz
respeito a hábitos de higiene, alimentação saudável e cuidados básicos com a saúde.
3.1 Área e população do estudo
Projeto desenvolvido com alunos da educação infantil matriculados em 1 escola
pública da rede municipal de educação de Garanhuns – PE.
3.2 Ações propostas
As ações foram realizadas em três etapas. Na primeira etapa, os alunos
extensionistas sob supervisão da orientadora realizaram visitas nas escolas da rede
municipal para apresentação do projeto ao gestor da unidade educacional. Neste
momento, foram coletadas informações importantes para a organização do projeto como,
por exemplo, número de turmas da educação infantil, número médio de alunos por turma,
faixa etária dos alunos e horário das aulas. Na segunda etapa, foram realizados estudos
bibliográficos para selecionar os livros de literatura infantil que possam ser utilizados
para trabalhar os temas relacionados à promoção da saúde com as crianças. Também foi
realizada uma pesquisa para identificar outros materiais necessários (ex.: fantoches,
fantasias, entre outros) para desenvolver as ações de forma lúdica. Na terceira etapa,
foram planejadas as atividades de intervenção relacionadas à promoção da saúde para os
escolares.

4. Resultados e Discussão
Após as visitas na escola e identificação da faixa etária dos escolares, foi realizado
o levantamento bibliográfico para aquisição de livros que abordassem os temas sobre
alimentação saudável e hábitos de higiene com uma linguagem compatível com a faixa
etária. Os seguintes livros foram escolhidos: Alimentação saudável=viver bem, Higiene
(queremos estar limpos), Dentes limpos, dentes saudáveis, Limpe olhos e ouvidos, Riki
não quer escovar os dentes, Higiene e saúde.
Sessões de estudo e seminário para discussão sobre os temas relacionados à
promoção da saúde com as crianças foram realizadas. Essas sessões de estudos serviram
de base teórica para a construção de atividades de intervenção (Ex.: brincadeiras
educativas, shows de fantoches, leitura coletiva, rodas de interação). Os alunos
extensionistas foram divididos em dois grupos para planejar as atividades que seriam
768

realizadas na escola. O primeiro grupo ficou responsável por abordar o tema sobre
alimentação saudável, enquanto o segundo grupo propôs atividades sobre hábitos de
higiene pessoal (Figura 1).
A primeira atividade de intervenção realizadas com os escolares foi a roda de
leitura utilizando os livros infantis escolhidos pelos grupos. O grupo 1 realizou a leitura
do livro intitulado “Alimentação saudável=viver bem” (Figura 2). Este livro conta a
história de um garotinho, que se chamava Davi, que adorava comer alimentos ricos em
carboidratos e gorduras e não gostava de comer alimentos saudáveis como frutas e
verduras. Com o passar do tempo, Davi passou a engordar, a ter dificuldade para
desempenhar as suas atividades diárias, ficar cansado com facilidade e sem gostar da sua
aparência. A história de Davi foi utilizada para ilustrar a importância dos alimentos
saudáveis. Neste momento, os alunos utilizaram fantoches de frutas e verduras e
realizaram uma atividade teatral para explicar a importância destes alimentos.

Figura 1. Sessão de estudos para a construção e planejamento das atividades de
intervenção.

Figura 2. (A) Leitura de paradidático voltado para alimentação saudável. (B)
Apresentação dos fantoches de frutas e verduras com seus princípios e benefícios para a
saúde.
O grupo 2 ficou responsável por realizar atividades sobre hábitos de higiene
pessoal. Foram realizadas rodas de leituras com os livros intitulados “Dentes limpos,
dentes saudáveis, Ricki não quer escovar os dentes e Higiene e Saúde”. Os livros
apresentam temas como higienização das mãos, unhas, dentes e corpo. Além disso,
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enfatiza a importância da higienização dos alimentos e da casa. Além do, foi realizada
uma apresentação para demostrar a correta escovação dos dentes utilizando uma arcada
dentária e uma escova de dentes gigantes (Figura 3). Os escolares foram envolvidos em
todos os momentos das intervenções. Foram estimulados a responderem as perguntas
sobre os temas e participaram ativamente do momento das leituras das histórias. Ao final
da atividade, houve exposição de vídeos musicais através do recurso de multimídia,
promovendo uma interação interpessoal com as crianças, professores da instituição e
extensionistas.

Figura 3. Demonstração da correta escovação dos dentes com auxílio de arcada dentária
e escova.

5. Conclusão
Através das atividades do presente projeto foi possível oferecer um embasamento
teórico e prático acerca da saúde infantil, fazendo com que desperte nos acadêmicos um
olhar mais humanizado para o público infantil e deixando claro a importância de se
discutir esse assunto de uma forma lúdica para sanar com o intuito de despertar o interesse
pela leitura nas crianças, além de introduzir conceitos importantes sobre alimentação
saudável e hábitos de higiene.
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1. Introdução
Os projetos de extensão são práticas acadêmicas que interligam a Universidade com
a pupulação, através das atividades de ensino e pesquisa. Promovendo com isso, a formação
do profissional, pois a medida que leva conhecimentos também os recebe, proporcionando
assim, uma troca de valores entre os mesmos. “A extensão universitária deve funcionar como
uma via de duas mãos, em que a Universidade leva conhecimentos e/ou assistência à
comunidade e também aprende com o saber dessas comunidades” (SCHEIDEMANTEL;
KLEIN e TEIXEIRA, 2004).
Devido ao número crescente de animais abandonados, o projeto Animupe (Amigos
dos animais da UPE) foi criado. Este tem por intuito harmonizar a convivência da
comunidade acadêmica da Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns, com os
animais (cães e gatos) nela encontrados; por meio da conscientização sobre maus tratos e
posse responsável de animais de estimação. Afim de diminuir as taxas de abandono nas
dependências da referida unidade de ensino e do seu entorno.
De acordo com Almeida (2014):
“A questão da posse responsável de animais domésticos é um das mais
urgentes construções jurídicas do Direito ambiental (...),visto a crescente
demanda que se tem verificado nas sociedades, pois a urbanização cada vez
mais crescente vem suplantando hábitos coletivos entre os indivíduos que,
isolados em seus lares, tem constituído fortes laços afetivos com algumas
espécies, como é o caso dos cães e gatos, transformando-os em verdadeiros
entes familiares" (apud CAETANO e BOEING, 2019).

É um tema que envolve várias questões, como a promoção do bem estar animal e a
prevenção de possiveis riscos, tanto na transmissão de doenças como em possíveis agressões,
que o animal possa causar a sociedade, ou o inverso (SANTANA et al, 2004 apud
CAETANO e BOEING, 2019).
Sendo assim, este projeto além de possuir uma grande importância na formação do
graduando, fazendo com desenvolva um olhar crítico e reflexivo; auxília também na saúde e
bem estar dos animais. Pois aborda assuntos voltados para o cuidado com os animais,
apresentando temas como: a importância da vacinação e da castração, o que é e como evitar
as zoonoses, posse responsável, e ainda, específica quais as condutas consideradas maus
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tratos e formas de denúncia-las.
.
2. Metodologia

O presente trabalho descreve a vivência dos estudantes do curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas, integrantes do projeto de extensão intitulado Animupe (Amigos
dos animais da UPE), da Universidade de Pernambuco – campus Garanhuns. Tendo por
intuito, conscientizar a comunidade universitária e a comunidade escolar das cirdades
circunvizinhas, acerca dos cuidados básicos para com os animais.
O projeto mensionado, foi elaborado e iniciado no primeiro semestre do corrente
ano, pela professora Marina de Sá Leitão Câmara de Araújo, e passando a ser composto
por estudantes de diferentes períodos. Tais estudantes passaram por algumas reuniões,
tendo por objetivo a elaboração dos materiais a serem utilizados e articulação das visitas
as escolas vizinhas.
Os materiais elaborados para as atividades foram benners e planfetos informativos
sobre posse responsável, vacinação, castração, maus tratos, abandono e zoonoses. Além de
utilizar espécimes disponibilizados pela Coleção Didática de Zoologia (CDZ), para as
exposições nas escolas.
As expossições consistiram na apresentação dos assuntos abordados acima, através
da divisão das turmas em pequenos grupos, os quais foram passando em cada um dos
cartazes e ouvindo as explicações, bem como, fazendo perguntas e tirando suas dúvidas.
O projeto ainda busca adoção para aqueles animais que foram abandonados nas
dependências da instituição, e também para aqueles que se encontram nas ruas. A
divulgação das adoções ocorre por meio das redes sociais e também em grupos do
aplicativo de mensagem “Whatsapp”. Isso porque a utilização de diferentes meios que o
espaço virtual possui, auxilia no aumento da proteção animal (CARVALHO e
CANAVESE, 2013).
3. Resultados e Discussões
Apesar do projeto ainda estar em vigência, já se percebe resultados significativos,
pois somente no primeiro semestre do corrente ano, já visitou 7 escolas da rede municipal e
estadual das cidades circuvizinhas, e beneficiou em média 700 alunos. Neste segundo
semestre, já atingiu 2 escolas e aproximadamente 300 alunos.
Durante a aplicação do projeto foi perceptivel a interação e entusiasmo dos
estudantes ao adquirir conhecimento e tirar as suas dúvidas, além de contribuirem
significamente com suas expêriencias, relatando casos de adoção, resgates e cuidados com
os seus pets. Essa interação é de suma importância para a eficácia do projeto, pois além de
tornar visível a relevância dos projetos de extensão dentro do campo acadêmico, apresenta
aos graduandos a importância de ter conhecimentos que vão além da sala de aula, e ainda os
beneficia com assuntos que não estão inclusos na grade curricular.
Um dos temas mais abordados nas exposições foi a “posse responsável”, uma vez
que se traduz nos cuidados que se deve ter com os animais para a promoção do seu bem estar,
e assim assegurar as suas necessidades (MURARO e ALVES, 2014). É um tema que abrange
muitos outros, como por exemplo a vacinação e a castração. Diante disso, foi possível notar
a falta de conhecimento que os estudantes, e alguns de seus educadores, possuem em relação
a este tema, pois muitos não compreendem a importância de vacinar os seus animais e nem
acompanham os períodos de vacinação dos mesmo, além de desconhecem quais as vacinas e
para que servem; fato que comprova o aumento do número de doenças como cinomose nos
últimos anos. Além disso, a falta de vacinação está intimamente ligada ao controle de
zoonoses, pois uma vez não previnindo os animais, ficam susceptiveis as doenças e a a sua
transmissão.
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Os participantes também desconheciam os benefícios trazidos pela castração, como
por exemplo: a promoção de uma vida mais duradoura, saúdavel e livre de possíveis tumores;
isso porque se detinham apenas no impedimento de futuras ninhadas. Por conta disso, muitos

buscavam a castração clandestina, uma vez que é a forma mais barata de esterelizar um
animal, todavia, é a mais perigosa, uma vez que não há o devido cuidado com os animais e
com o seu bem estar.
Um outro ponto importante e que chamou a atenção foi o desconhecimento das
pessoas em relação aos maus tratos. Muitos consideram apenas as agressões físicas, as que
fazem os animais sentirem dor, e desconhecem que a falta de cuidados veterinários quando
o animal esta doente, a falta de alimentação adequada e prende-lo em lugares sem higiene e
sem amparo, também são condutas caracterizadas como maus tratos. Além do abandono, que
é a principal e mais comum forma de maltratar um animal, pois o mesmo fica exposto aos
perigos das ruas, sem alimento, abrigo e vacinações, o que prejudica a ele e a própria
sociedade .

4. Considerações finais
Diante do trabalho apresentado, fica evidente a importância desse projeto de
extensão, não apenas para os estudantes da Universidade, mas principalmente para os animais
e seus tutores. Pois por meio dos temas abordados e a forma como foram passados, possibilita
a construção de uma mentalidade mais reflexiva e ativa sobre o respeito e os cuidados que se
deve ter para com os animais. A posse responsável, não é só uma questão de alimentação e
abrigo, mas sim todos os cuidados necessários para se ter uma boa qualidade de vida. É por
este motivo, que faz-se necessário a elaboração de mais projetos com este tema,
principalmente atuando onde os casos de abandono e maus tratos são elevados
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1. Introdução
O curso de medicina, realizado em tempo integral, conta com extensa carga teóricoprática e, na maior parte das faculdades brasileiras, escassas disciplinas optativas e
disponibilidade de tempo para atividades extracurriculares, apesar de cobrança da
realização destas. Somado a isso, geralmente os conteúdos são ministrados com
insuficiente integração interdisciplinar e em relação à prática clínica, o que culmina em
um processo ensino-aprendizagem menos proveitoso do que poderia acontecer
(Feuerwerker, 2005). Logo que inicia sua vida acadêmica, o aluno de medicina entra em
contato com a nova e grande carga emocional de encarar o sofrimento alheio, havendo
um crescente processo de responsabilização conforme aumenta o contato com pacientes
e pouco ou nenhum espaço previsto pelo currículo para que tais experiências sejam
minimamente partilhadas de maneira adequada entre os alunos ou entendidas e
trabalhadas com a ajuda de professores e profissionais adequadamente preparados para
essa função (RAMOS-CERQUEIRA, LIMA, 2002).
Neste meio, as Ligas Acadêmicas de Medicina surgem como ferramenta
complementar no desenvolvimento do aprendizado em saúde. Apesar de existirem
diversas descrições para essas entidades, pode-se defini-las como organizações
estudantis sem fins lucrativos com o objetivo de se aprofundar em determinado tema e
sanar as demandas da população, criando para seus membros oportunidades de
atividades científicas visando seu aprendizado e desenvolvimento, sob orientação de
docentes (NEVES, 2008, AZEVEDO, DINI, 2006).
De modo geral, as Ligas, além de assumirem caráter extracurricular, incorporam
e buscam a efetuação do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, através de atividades teóricas, como aulas, seminários, discussões de textos
científicos e apresentações de casos clínicos; e práticas, como atendimento a pacientes,
desenvolvimento de projetos, treinamento de técnicas, etc. (MONTEIRO, 2008, PÊGOFERNANDES, 2011). A diversidade de atividades desenvolvidas confirma que o
processo educacional, sob responsabilidade da instituição, envolve experiências que
ultrapassam os limites da sala de aula, denotando a Liga Acadêmica como um espaço
que permite que os alunos desenvolvam por vontade própria uma associação voltada
para o aprendizado (PÊGO-FERNANDES, 2011).
Os conteúdos ministrados nas atividades das Ligas servem também como ponto
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de partida para constante rediscussão e readequação do currículo devido à necessidade
de atualização para uma prática médica de qualidade (TORRES, 2008). Nesse contexto,
a educação na área médica necessariamente ocorre no espaço do sistema de prestação de
cuidados à saúde. Desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes que levem à
proficiência em todos os domínios de competência clínica requerem do estudante
assumir responsabilidade direta para com a pessoa enferma, sendo, portanto, atividade
essencial da aprendizagem a interação com os pacientes, sob a orientação e supervisão
que valorize, contextualize e dê significado a essas interações.
Desta forma, este trabalho tem como objetivo apresentar a atuação, durante o
ano de 2019, do projeto “ASSISTÊNCIA CLÍNICA NO HRDM: UM ELO ENSINOSERVIÇO COMO PROMOTOR DO CUIDADO E FOMENTADOR DO
CONHECIMENTO”, expondo as atividades desenvolvidas à comunidade científica.

2. Metodologia
Executadas pela Liga Acadêmica de Clínica Médica de Pernambuco (LACMEPE), as
atividades do projeto se compõem principalmente de acompanhamento da rotina de
atendimento à população na ala de emergência clínica e no Centro de Terapia Intensiva
(CTI) do Hospital Regional Dom Moura (HRDM), na cidade de Garanhuns – PE e
capacitação de seus membros através de palestras sobre temas pertinentes à prática
clínica, ministradas por médicos especialistas. Além disso, os membros do projeto,
juntamente com o professor supervisor, realizam apresentações e discussões acerca de
publicações científicas que possuem impacto no exercício clínico que são abertas para
acadêmicos e profissionais de saúde da região.
Para organizar as práticas e eventos e traçar metas, os membros do projeto
realizam reuniões mensais, designando tarefas e moldando o funcionamento da liga de
forma sustentável e de modo a alcançar o melhor desempenho possível. Dessa maneira,
as atividades no HRDM foram concebidas em regime de plantões, durante cinco dias na
semana, distribuídos de forma rotativa entre os participantes, divididos em cinco duplas
fixas, sendo possível a confecção e manutenção de um cronograma mensal.
Tendo em vista o caráter extracurricular da Liga Acadêmica e seu potencial de
prover oportunidades de ampliar conhecimento, realiza-se um processo anual em
formato de avaliação objetiva para selecionar novos membros. São aceitos estudantes de
medicina a partir do quarto período, devido à necessidade de bagagem teórica suficiente
para executar as atividades do projeto. A prova é produzida pelos alunos já pertencentes
à liga e aborda os temas mais importantes vistos em prática clínica.

3. Resultados e Discussão
Desde o início do ano letivo de 2019 até o presente momento, as atividades da
LACMEPE foram desenvolvidas no Hospital Regional Dom Moura e nas dependências
da Universidade de Pernambuco – Campus Garanhuns. Por meio delas, os alunos
participantes tiveram a oportunidade de, em ambiente hospitalar, acompanhar a rotina
de atendimento, tomada de decisões e condutas nas mais diversas situações clínicas,
ampliando seu aprendizado prático-teórico para além do visto em sala de aula e
maturando competências necessárias para sua futura atividade profissional. Atrelado a
esse processo, realizou-se também um trabalho de conscientização e prevenção de
doenças como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença renal crônica
776

através de orientação à população e produção e seguimento de protocolos clínicos.
Somando a isso, as discussões realizadas com médicos especialistas – como a
discussão clínica sobre hipercalemia com o médico geriatra Dr. Érico Novaes realizada
no mês de setembro - sedimentavam o que era presenciado na prática ao desenvolver o
raciocínio clínico crítico.

4. Considerações Finais
Em suma, entende-se que a LACMEPE, funcionando como espaço que possibilita o
desenvolvimento do tripé acadêmico, atua como adjuvante de considerável importância
na concretização das competências médicas necessárias à prática clínica de qualidade e
na integração universidade-sociedade. Ao proporcionar um cenário de aprendizado
diferenciado, promove vínculos entre os estudantes, profissionais médicos e
comunidade, resultando em benefícios ao corpo científico ao incentivar a constante
atualização e ampliação do conhecimento, convertido finalmente em melhor
atendimento à população, com o reforço às ações de prevenção e educação em saúde.
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1. Introdução
O movimento imigratório tem por origem diversos aspectos, tais como: questões políticas,
econômicas, sociais e culturais. Assim, o fenômeno da imigração já atravessou diversos
momentos e registros da história humana. A título de exemplo, na pré-história a
peregrinação dos povos nômades possibilitou que a espécie humana passasse por evoluções
a partir da sua capacidade de adaptação em vários ambientes (Rodrigues, Strey, & Pereira,
2007).
Na contemporaneidade, é possível afirmar que migrar é um direito humano,
previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no qual o indivíduo tem a
liberdade de locomoção e moradia dentro das fronteiras de cada estado; assim como, tem o
direito de deixar qualquer país, inclusive o seu, e a este, ainda, regressar, e se beneficiar de
asilo e refúgio em outros países (Brasil, 1998). Desse modo, conforme explana a
Organização Internacional de Migrações (Oim, 2011), migração humana consiste no
movimento de uma pessoa, ou grupo de indivíduos, através da fronteira internacional ou do
próprio estado, devido as mais diversas causas, finalidades, extensões e composições.
Nesse contexto, desde 2015, em razão da crise política, econômica e social que
aflige a Venezuela, à cidade brasileira, Pacaraima, situada em Roraima, por estabelecer
fronteira com Santa Elena do Uairén, na Venezuela, vem sendo, de modo crescente, via de
ingresso de venezuelanos em terras brasileiras. Pois, para milhares destes cidadãos, a
proximidade com o estado de Roraima é uma possibilidade de ficar próximo do seu país,
enviar mantimentos para familiares que ficaram no país bolivariano, além de buscar meios
de sobrevivência em outro país (Bento, 2018).
Contudo, como Roraima não estava preparado para receber um alto contingente
imigratório, houve a necessidade emergencial da sociedade civil junto ao poder público
federal, estadual e municipal, bem como de igrejas e Organizações Não-Governamentais
(ONG´s) de organizarem ações com o intuito de acolher a população venezuelana. Pois,
muitas famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, estão presentes na fronteira,
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nas ruas e praças da capital do estado de Roraima, Boa Vista.
Por fim, os trabalhos sociais voltados aos imigrantes venezuelanos tornaram-se
importantes em razão de se buscar resgatar os seus direitos básicos, assim como oferecer
melhores condições de saúde, educação e lazer a esta população.
Assim, ao perceber as desigualdades impostas às famílias, crianças, gestantes e
idosos venezuelanos em Boa Vista - RR, além do crescente movimento xenofóbico, tal
como a aporofobia (Cortina, 2017), decorrentes da intolerância e preconceito com os
imigrantes venezuelanos em contexto de vulnerabilidade em Roraima, surgiu à necessidade
do desenvolvimento deste projeto voluntário intitulado Voluntariação.
Este teve por objetivo promover responsabilidade social, formando profissionais
cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária;
proporcionar oportunidade de aprendizado e desenvolvimento de capacidade técnicas;
cooperar com a comunidade; possibilitar habilidades interpessoais por meio da atividade
voluntária; trabalhar com outras organizações no desenvolvimento de projetos sociais,
educativos, científico, cultural e de lazer; e oferecer assistência em serviços de saúde aos
imigrantes.

2. Metodologia
Posto isto, visando integrar os participantes deste trabalho de extensão a esta realidade
social, as ações do Voluntariação foram desenvolvidas na cidade de Boa Vista – RR. Para a
realização destas, além das atividades específicas desenvolvidas pelo projeto, ocorreram
parcerias com outras instituições de saúde, cultura e lazer no intuito de compartilhamento
experiências e aprendizagens.
Assim, para um melhor desenvolvimento dos trabalhos planejados por este projeto,
debates relativos às temáticas da imigração venezuelana foram realizados, envolvendo
pessoas em situação de vulnerabilidade social, e, ainda, houve a promoção de estratégias de
intervenção que possibilitassem o exercício da cidadania, a promoção de saúde e a busca
por soluções a problemas que afetam a sociedade.
Nesse sentido, com as ações desenvolvidas do projeto como organização de bazares
no intuito de arrecadar fundos para as intervenções, além dos materiais lúdico-pedagógicos
doados foi desenvolvida a ação “A Praça virou escola” na Rodoviária Internacional José
Amador de Oliveira, em Boa Vista – RR, com o objetivo de criar espaços de interação entre
Venezuelanos e brasileiros, além de práticas pedagógicas que pudessem proporcionar
condições de aprendizagem e expressão criativa para as crianças Venezuelanas que viviam
na praça. Nesta contação de histórias, pinturas e a prática da leitura e escrita da língua
portuguesa para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nesta mesma praça, foram
organizados mutirões com outras organizações e instituições do estado de Roraima com a
finalidade de oferecer a população serviços de saúde, educacionais, culturais e de lazer.
Posteriormente, ocorreram ações no abrigo do bairro Tancredo Neves e nas
instalações da Igreja Nossa Senhora da Consolata, na capital de Roraima, porém com novos
desafios, como a falta de estrutura para higiene pessoal e proliferação de doenças de pele,
além da realização das atividades lúdicas, foram necessárias outras ações que proporcionam
saúde e melhores condições de vida.
Outras ações, como “Cinema em ação” e “Arraial na FSF”, ocorreram no Centro de
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Acolhimento Fraternidade Sem Fronteiras, em Boa Vista - RR, com o objetivo de
proporcionar a integração Brasil-Venezuela a partir da celebração de datas comemorativas,
costumes, gastronomia, trocas culturais, musicais, danças/musicalidade típica, comida e
lazer.

3. Resultados e Discussão
Diante do exposto, as ações realizadas pelos universitários no projeto Voluntariação
possibilitaram pensamento crítico a respeito da situação de vulnerabilidade social
vivenciada pelos imigrantes venezuelanos. Essas vivências propiciaram, também, a
formação de profissionais cidadãos, solidários, conscientes acerca da realidade e mais
preparados para intervirem na mesma.
Nessa perspectiva, o projeto assistiu a comunidade através de atividades de
extensão, contemplando a sociedade com diversas ações integradas, possibilitando a
construção de um desenvolvimento social por meio de um dos tripés que constituem as
funções da Universidade, a Extensão.
Com base nisso, percebe-se que a Universidade não deve estar deslocada da
sociedade e das questões socio-históricas, mas que possui, também, a responsabilidade
social de proporcionar uma formação mais humanizada, constituída nas demandas sociais.
Além disso, tal vivência possibilitou uma formação diferenciada e embasada no contexto
socio-histórico aos discentes, visto que, ações que ultrapassam os muros da universidade
permitem um olhar diferenciado ao social e mobilizam ações que podem refletir em novos
modos de estruturação e intervenções no contexto social.
Assim, com base na realidade dos imigrantes venezuelanos em Roraima, as
intervenções voluntárias do projeto contribuíram na redução dos agravos sociais, de saúde e
psicológicos. Além disso, os acadêmicos compreenderam esta realidade, assimilando as
problemáticas sociais, culturais e políticas vivenciadas pelo imigrante venezuelano no
Brasil. O projeto possibilitou enriquecimento pessoal e profissional que permite, entre
outros aspectos, a construção de reflexões acerca das perdas sofridas pelos imigrantes e dos
processos de resistência e adaptação em um novo país.
Dessa forma, as ações executadas pelo projeto Voluntariação, com o apoio da
sociedade civil, ONG’s e instituições, viabilizaram, além da assistência material imediata,
uma valorização da vida, acolhimento do humano e intervenções que levassem uma melhor
qualidade de vida aos imigrantes venezuelanos.

4. Considerações Finais
Com o projeto do Voluntariação pode-se perceber que o corpo acadêmico obteve, por meio
das ações voluntárias propostas pelo projeto, uma formação como “profissional cidadão”,
mais justo e solidário, bem como na redução dos agravos sociais.
Além disso, as estratégias do projeto possibilitaram a garantia de direitos básicos
como saúde, educação e lazer junto aos imigrantes que se encontram em situação de
vulnerabilidade social. Por fim, o contato que foi realizado com os imigrantes venezuelanos
em Roraima possibilitará pensar em novas estratégias de planejamento sociopolítico que
venham diminuir as repercussões psicossociais durante a imigração e, consequentemente,
fortalecer os imigrantes venezuelanos a buscar melhores condições de vida.
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1. Introdução
O Projeto PRO MENTE: promovendo saúde mental ao nosso redor foi um projeto de
extensão desenvolvido por alunos do curso de Psicologia da Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns e que promoveu grupos de apoio à ansiedade com encontros de
psicoeducação em grupo para alunos da Universidade e para a pessoas da própria
comunidade externa, com sintomas ansiosos.
Segundo Lemes & Neto (2017), a psicoeducação é uma técnica que relaciona os
instrumentos psicológicos e pedagógicos com objetivo de ensinar o paciente e os
cuidadores sobre a patologia física e/ou psíquica, bem como sobre seu tratamento. Desta
forma, a intervenção ocorre por meio de informações sistemáticas, estruturadas e didáticas
sobre o transtorno e seu tratamento.
Nesse contexto, a maneira considerada mais viável para promover a divulgação da
extensão foi através de uma rede social Instagram, na qual o Brasil ocupa o terceiro lugar
de usuários na rede. A escolha desta ferramenta de comunicação se deu justamente pela
visibilidade que desempenha na sociedade. Isto possibilitou não só que uma parcela da
população da cidade de Garanhuns e de cidades próximas tivessem conhecimento sobre a
extensão para facilidade de participação na mesma, além de acesso a dados sobre a
ansiedade.
Em virtude dos fatos mencionados, o presente trabalho tem como objetivo discutir a
experiência do impacto do Instagram no desenvolvimento do projeto de extensão PRO
MENTE, a partir dos dados de atividade fornecidos pelo aplicativo, propondo uma reflexão
sobre a importância do papel da rede social neste processo e sua função integradora entre
universidade e comunidade.

2. Metodologia
Os grupos de apoio foram mediados com base na psicoeducação em grupos e esta
abordagem exerce uma importante função “na orientação de diversos aspectos, seja a
respeito das consequências de um comportamento, na construção de crenças, valores,
sentimentos e na repercussão destes na vida dos/as pacientes”. (Nogueira, 2017, p 109). O
público alvo do projeto foi tanto comunidade externa quanto os próprios universitários
acima de 18 anos que se auto identificaram com sintomas ansiosos.
A equipe PRO MENTE era formada por 21 estudantes de psicologia quais
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participaram de grupos de estudos semanais sobre ansiedade com enfoque da abordagem da
Terapia cognitivo-comportamental. Para o desenvolvimento do projeto, fora realizada uma
divisão em equipes com tarefas de esferas diferentes, sendo: (1) divulgação constante
mediante cartazes, panfletos e mídia social, como o Instagram; (2) construção do roteiro
dos encontros do grupo de apoio.
Os responsáveis pelo manejo do Instagram dividiam as atividades midiáticas e
promoviam estas de maneira intensa em postagens de stories diariamente, publicação no
feed semanalmente e resposta dos directs imediatas. Além disso, seguiam pessoas da
comunidade local e vizinhas e alunos da Universidade para ampliar o conhecimento da
extensão, utilizando os dados de atividade fornecidos pelo próprio aplicativo do Instagram,
para analisar a contribuição da rede social.

3. Resultados e Discussão
Atualmente, o perfil do projeto de extensão no Instagram possui 388 seguidores, sendo os
locais onde estes se encontram mais concentrados: (1) Garanhuns; (2) Recife; (3) Bom
Conselho; (4) Água Belas; (5) Caruaru. As informações fornecidas pelo próprio aplicativo
permitem averiguar o desempenho do perfil a partir de dados que analisados pelo impacto
durante 1 ano de publicações, no total de 36 postagens, teve em as impressões, que se
referem ao número total de vezes em que as publicações foram vistas; o alcance, referindose ao número de contas únicas que viram as publicações, bem como o envolvimento , ou
seja, a quantidade de curtidas e comentários.
Quadro 1: Números do impacto de 1 ano de publicações no perfil do
projeto no Instagram

IMPRESSÕES

14.447

ALCANCE

8.812

ENVOLVIMENTO

1.087

Além disso, no ano de 2018 obteve-se um total de 104 inscritos para participação do
grupo de apoio, por volta de 40% eram pessoas de fora da Universidade e todas as
inscrições foram realizadas via plataforma de comunicação virtual, utilizando o e-mail com
envio dos dados pessoais para isto. Um total de 15 pessoas utilizou a caixa de mensagem do
Instagram para tirar dúvidas sobre as inscrições, onde 2 pessoas relataram como se sentiam
em relação à ansiedade ainda na plataforma, visto que a entrada aos grupos abria espaço
para que todos falassem sobre pessoalmente.
Como evidenciado nos resultados o poder de alcance da rede social escolhida
conseguiu atingir impressões e alcance muito positivos para a visibilidade do projeto isso
porque o Instagram enquanto recurso através de “[...] foto de perfil e pequena biografia
pode-se inserir conteúdo, seguir e ser seguido por qualquer usuário da rede [...]” (Paula &
Garcia, 2014, p. 7), o que de fato tornou interessante usar tal mídia, pois, abria a
possibilidade de apresentar a extensão e ao mesmo tempo interagir com as pessoas que
mostravam interesse.
Os resultados mostram que 8.812 contas foram alcançadas com as publicações, ou
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seja, um número muito superior ao número de seguidores do perfil que totalizam 388
contas. Isto indica que a partir do compartilhamento foi permitido que uma quantidade mais
abrangente de pessoas tivesse acesso aos conteúdos e que estes fossem visualizados 14.447
vezes, o que mostra de fato como o Instagram se configura como rede social, pois, “A
difusão do seu conteúdo segue basicamente a lógica do ver e ser visto, ou seja, quando um
conteúdo é adicionado, automaticamente este estará disponível a qualquer pessoa que esteja
envolvida naquela rede” (Piza, 2012, p.17). Dessa forma, o alcance foi muito maior do que
teríamos no “corpo” a “corpo”.
A internet enquanto ferramenta digital é responsável por grandes mudanças e pode
contribuir positivamente sobre diversos setores da sociedade. As transformações
tecnológicas redefiniram uma nova forma de sociedade, o que Santos & Santos (2014)
chamam de sociedade em rede/digital.
Diante disso é possível falarmos em um poder de comunicação instantâneo, que
evidencia que o mundo agora se organiza desse ponto de vista, em redes de
comunicação e informação antes não possíveis e que essa sociedade virtual
parece ter se estabelecido e se tornada para ficar e desenvolver-se junto com a
população. (p. 320).

O total de envolvimento no perfil do projeto, referindo-se a quantidade de curtidas e
comentários é um número satisfatório relativamente à quantidade de seguidores. É
importante ressaltar também que todos os comentários postados nas publicações são de
pessoas mencionando umas às outras para que vejam o conteúdo, o que de certa forma
impulsiona muito mais o alcance a outras contas.
O evento do compartilhamento no Instagram permite atingir um público muito
maior que aquele quantificado como seguidores. Considerando que para que o projeto fosse
desenvolvido fazia-se necessário que a comunidade em geral participasse, então urgia de
uma estratégia rápida e precisa para informar a essa população e também de continuar
promovendo conhecimento e informação sobre a temática da ansiedade. Deste modo, como
comprovam os dados apresentados, a movimentação realizada através do Instagram foi o
meio mais eficiente para permitir esse processo.

4. Considerações Finais
Todo o processo de formação, entrada e participação na extensão ocorreu graças ao uso das
tecnologias digitais de comunicação. Utilizar uma rede social para divulgação da extensão
tornou-se pertinente devido este ser um fator que atravessa uma parte considerável da
população e também possui um fluxo mais rápido de comunicação sem precisar de
locomoção geograficamente, podendo oferecer um conhecimento científico, qual no caso
da extensão foi sobre a ansiedade
Assim, a Psicoeducação é uma abordagem que utiliza a informação sobre o problema
como uma das estratégias de intervenções para este, dessa forma, devido o caráter
comunicativo e fluido do Instagram, esse se tornou também uma ferramenta importante
dentro do projeto, tão quanto a sua possibilidade de alcançar o público necessário para a
realização das propostas.
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1. Introdução
Compreendendo aproximadamente 5% do peso total do corpo humano, a pele é o maior órgão
do corpo humano e forma uma eficiente barreira permeável que é constantemente renovada
através de um processo biológico chamado queratinização. Atua na proteção contra agressões
ambientais, agentes nocivos e desidratação, bem como na excreção de sebo e suor através de
glândulas (DE POLO, 1998).
A pele é constituída pelas camadas epiderme, derme e hipoderme, sendo a epiderme
composta pelas subcamadas estrato córneo, estrato granuloso, estrato espinhoso e estrato
basal, este último apresentando a importante função de suporte e união com a derme. Nesta
subcamada estão os melanócitos, células fenotipicamente responsáveis pela pigmentação da
pele, olhos, pêlos, mucosas, entre outras estruturas (como sistema nervoso central e ouvidos)
e que contribuem para a proteção direta aos danos causados pela radiação ultravioleta (UV).
O fotoenvelhecimento representa o dano irreversível à pele causado pela radiação UV e cujas
principais consequências são as rugas profundas e extensas, além de perceptíveis alterações
na pigmentação cutânea. A estratificação é responsável pela renovação periódica da epiderme
e acontece como resultado da mobilização dos queratinócitos da camada basal até a mais
superficial (queratinização), que é continuamente formada pelo processo de mitose celular
(RAWLINGS et al., 2008).
A derme é um tecido espesso, constituído por fibras (colágenas, elásticas e
reticulinas), matriz extracelular e apêndices (anexos córneos e glandulares); desempenha
função protetora, exercendo o papel de segunda na linha de defesa contra traumatismos e
mantendo contato com o sistema vascular cutâneo (AZULAY, 2006). A hipoderme está
situada logo abaixo da derme e, dentre as funções que desempenha, destaca-se sua ação como
isolante térmico, reserva energética e amortecedor de traumas (Wilkinson & Moore, 1982).

786

É de conhecimento geral que todos buscam ter uma pele com aspecto saudável,
viçosa, radiante, livre de manchas e cicatrizes ou qualquer disfunção estética. Alguns
tratamentos proporcionam uma pele com mais qualidade e livre de imperfeições; sabendo-se
que, com o passar dos anos, ocorre uma redução natural de antioxidantes, além do grau de
proteção conferido pela melanina tornar-se mais deficiente, é de extrema importância que a
sociedade tenha acesso a produtos que diminuam ou até mesmo neutralizem o
envelhecimento natural e o potencial indesejável de agentes externos. Este trabalho de
revisão de literatura foi desenvolvido com o intuito de cumprir um dos objetivos específicos
do projeto de extensão denominado Belezas do Agreste, da UPE Garanhuns, cujo objetivo
geral é promover a integralidade das ações voltadas para a saúde e o bem-estar da sociedade
através da avaliação de disfunções estéticas, orientando e contribuindo diretamente na
melhora da autoestima e do estado de saúde física e mental dos participantes. Dentre as
disfunções estéticas mais comuns na região Agreste de Pernambuco, foram pontuados os
conceitos científicos e tratamentos à base de produtos naturais para: acne e pele oleosa,
estrias, flacidez, celulite, melasma e rugas.

2. Metodologia
A metodologia utilizada para a construção deste trabalho de revisão de literatura teve
abordagem bibliográfica, descritiva e discursiva. Entre os meses de agosto e setembro de
2019, foi realizado um levantamento bibliográfico nos bancos de dados Science Direct,
Scopus e Periódicos Capes, para compilação de resultados consultados em trabalhos de
conclusão de curso, monografias, dissertações, teses, livros e artigos científicos relacionados
ao tema de pesquisa.

3. Resultados e Discussão
Lipídeos são moléculas muito presentes na dieta humana e desempenham importantes
funções biológicas. Quando em excesso, podem causar prejuízos ao organismo, como
obesidade e secreção de produtos cerosos pelas glândulas exócrinas. Geralmente, os efeitos
desse excesso de secreção sebácea são sentidos na face, no dorso e no tórax pelo surgimento
de acne, nome vulgar para uma enfermidade inflamatória da unidade pilossebácea da pele,
caracterizada inicialmente pela presença de um comedão. Essa estrutura ocorre pela
obstrução do orifício de saída da unidade pilossebácea, com acúmulo de secreções, restos
celulares e algumas vezes um ácaro (Demodex foliculorum) (BRENNER et al., 2012). Sabese também que fatores hormonais, genéticos, ambientais e comportamentais podem
influenciar o surgimento da acne. Como alternativa natural ao uso dos ácidos comumente
usados no tratamento da acne, sugere-se o uso de argila verde.
A estria é considerada lesão de pele, ou seja, uma atrofia tegumentar adquirida, de
aspecto linear ou sinuoso, de um ou mais milímetros de largura, variando de avermelhada a
esbranquiçada e abrilhantada (nacarada). As estrias dispõem-se paralelamente umas às outras
e perpendicularmente às linhas de fenda da pele, indicando um desequilíbrio elástico
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localizado caracterizado pela perda da capacidade de síntese dos fibroblastos e alteração na
estrutura do tecido conjuntivo, do colágeno, da elastina e das fibras de fibrilinas, com redução
significativa na estria comparada com a pele normal (CANTO & MEJIA, 2009). Para
amenizar as estrias, o primeiro passo é manter a pele hidratada; dentre os cremes naturais
mais indicados, pontua-se os que contêm avelã e uva, pois permitem que as células absorvam
mais água. Outra opção são os cremes à base de raffermine, derivado de soja que age como
firmador da estrutura molecular da derme (LIMA et al., 2015).
A flacidez ou hipotonia tissular é uma das disfunções estéticas mais comuns e mais
difíceis de tratar, já que está associada ao envelhecimento biológico e a uma série de fatores
externos e internos caracterizados por perca de tônus. Pode ser dividida em flacidez muscular
e flacidez cutânea: a muscular ocorre devido a fatores externos, como a falta exercício
muscular, que acaba gerando uma atrofia (desorganização) das fibras e perca de sua
conformação firme e resistente, e também fatores intrínsecos, especialmente alterações
hormonais. A flacidez cutânea está diretamente relacionada à redução das fibras colágenas e
elásticas no tecido subcutâneo. Estímulos externos como os raios solares UVA e UVB podem
alterar a malha fibrosa, facilitando o aparecimento precoce do adelgaçamento da pele. Não
há uma medida permanente para o não aparecimento da flacidez, mas como modo de
postergar e abrandar os efeitos do envelhecimento é indicado uma rotina de exercícios,
alimentação rica em fibras e proteínas, além de Home Care contínuo (RODRIGUES, 2018).
O termo celulite tem sido utilizado para descrever a aparência ondulada e irregular da
pele, com aspecto de casca de laranja ou queijo tipo cottage, encontrada tipicamente nas
mulheres, preferencialmente nas coxas e nádegas. O termo teve origem na literatura médica
francesa há mais de 150 anos, sendo conhecido como adiposidade edematosa, lipodistrofia
ginoide e dermatopaniculose deformante. É raramente vista em homens, mas pode ocorrer
nos que apresentam deficiência androgênica, como na síndrome de Klinefelter,
hipogonadismo, estados pós-castração, e nos que receberam terapia com estrógeno para
câncer de próstata. Nesses casos, a celulite torna-se mais severa com a piora da deficiência
de andrógenos. A etiopatogenia da celulite é desconhecida, mas uma variedade de causas
parece contribuir para seu desenvolvimento, incluindo alterações anatômicas e hormonais,
microcirculação e processo inflamatório crônico. Os tratamentos para celulite descritos na
literatura médica mundial estão divididos classicamente em dois grupos: não invasivos e
invasivos (AFONSO et al., 2010). Os métodos são muito variáveis, assim como a gama de
produtos injetados, e nenhum deles teve comprovada sua eficácia no tratamento da celulite,
embora, em teoria, possam atuar na fisiopatologia da celulite com perspectiva de melhora;
para esta disfunção estética, sugere-se como alternativa natural uma adequada alimentação,
realização de exercícios físicos e massagens para melhoria da circulação.
O melasma é uma discromia cutânea caracterizada pela presença de manchas
marrom-enegrecidas, algumas vezes também violáceas, geralmente dispostas nas áreas
fotoexpostas, especialmente face, fronte, têmporas e, mais raramente, no nariz, pálpebras,
mento e membros superiores. Tem como causa inúmeros fatores, entre os mais importantes
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podemos citar: predisposição genética, alterações hormonais, principalmente pelo estímulo
do MSH, e o importante dano causado pela radiação UV (tanto UVA quanto UVB), o qual
causa reações de oxidação pelo aumento de radicais livres e determina um aumento na síntese
dos melanossomos nos melanócitos e maior transferência destes para os queratinócitos
(OESTADO, 2019). Dentre as substâncias naturais usadas no tratamento do melasma,
podemos citar: berinjela, banana, chá de aroeira, água oxigenada e mistura de pepino e
iogurte natural.
Rugas são linhas de expressão ocasionadas pelo adelgaçamento da epiderme e da
derme superior, causando pequenos vincos que aparecem principalmente nos lábios e ao
redor dos olhos. Fazem parte do processo natural de envelhecimento da pele e podem ser
aceleradas pelo estresse, excesso de exposição à luz solar, fumo, má alimentação, alterações
hormonais e baixa quantidade de antioxidantes (DERMACLUB, 2019). São classificadas em
rugas dinâmicas, estáticas e gravitacionais e, como alternativa natural, podem ser tratadas
com cremes à base de mel, cenoura e suco de limão, pepino e babosa e azeite de oliva.

4. Considerações Finais
Disfunções estéticas são responsáveis por causar um grande impacto na qualidade de vida
das pessoas; a utilização de produtos naturais, previamente reportados pela literatura
científica como eficientes formas de tratamento, podem ser sugeridos como alternativa aos
convencionais tratamentos estéticos por serem mais baratos e fáceis de manipular.
Considerando que os serviços de extensão prestados à comunidade podem ser dispostos nas
formas de atendimento, consultas, realização de estudos, elaboração e orientação de projetos
em matéria científica, técnica, educacional, artística e cultural, o projeto de extensão Belezas
do Agreste terá enorme ganho técnico-científico com a presente revisão de literatura.
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1.

Introdução

Sabe-se que a rotina do psicólogo que atua na área da saúde/social é atravessada por diversas
vivências pessoais de usuários daquele serviço, e que em contato com a ajuda do profissional,
têm a oportunidade de serem trabalhadas mais detalhadamente. Assim, o acompanhamento
psicológico não se restringe apenas à clínica em instituições públicas, nem ao trabalho
individual, que atualmente é feito em vários âmbitos com a realização de grupos terapêuticos.
Estuda-se na atualidade a eficácia de grupo para acompanhamento de mulheres. Isso porque
Uma das principais vantagens desta modalidade de intervenção reside no facto de
quebrar o isolamento a que estas mulheres estão, muitas vezes, sujeitas. O contexto
do grupo permite-lhes ainda validar a sua experiência, receber informação, dar e
receber suporte (e.g., emocional), bem como perceber que o seu problema não é
único e que existem formas alternativas de lidar com a situação. (Matos et al, 2012,
p. 81)

Contudo, essa intervenção psicossocial no atendimento com mulheres que
frequentam a secretaria e que, em suma, são atendidas também em um trabalho grupal, não
se caracteriza apenas com pontos positivos. E tendo consciência que a ética deve estar
presente e ser trabalhada constantemente no exercício da profissão, sendo o sigilo uma forma
de cuidado e proteção, faz-se importante discutir a postura do psicólogo ao lidar com os
casos, com o grupo, o segredo e a impessoalidade. Visto que a atuação desse “deve pautarse no Código de Ética Profissional do Psicólogo, pois o seu cumprimento garante uma postura
ética”. (Medeiros, 2002, s/p.).
Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo geral abordar a ética profissional do
psicólogo no acompanhamento de mulheres vítimas de violência, a partir da análise
bibliográfica de pesquisas já feitas anteriormente. Como objetivos específicos, pretende
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discutir o tema no que tange suas diretrizes profissionais e como a mesma reverbera na
prática. Prática essa, delimitada aqui no acompanhamento de usuárias do departamento que
se encontram frente a um estado de violência, seja emocional, psicológica ou física.
Abrangendo assim, não só problemáticas individuais, mas também sociais.

2. Metodologia
A metodologia tratada no presente trabalho foi a busca de artigos sobre o tema em
plataformas de artigos científicos online, como Scielo, Bireme e Google Acadêmico. Para
tanto, durante a pesquisa foram utilizados os descritores “Violência contra a mulher”,
“Secretaria da Mulher”, “Ética”. Assim, foram selecionados os artigos que abordavam em
seu resumo a temática apresentada que tinham relação com a prática psicológica e ao final,
7 artigos foram utilizados, todos eles visando uma ampla e melhor discussão para o tema
proposto.

3. Resultados e Discussão
A saber, a violência contra a mulher, seja ela emocional, física, sexual, psíquica ou de
qualquer outra ordem se configura como um cenário, infelizmente, comum na sociedade.
Esse fenômeno, advindo de uma construção social do ser homem e da masculinidade acaba
por desaguar em uma suposta supremacia masculina em relação a mulher, resultando em
ações violentas e desrespeitosas por parte desses, a configurar-se como uma violação aos
direitos humanos. No entanto, compreendido por muitos como algo natural e normal.
Percebe-se também que a violência atinge homens e mulheres de forma diferenciada:
enquanto homens são mais comumente vítimas de violência em espaços públicos, as
mulheres sofrem violência nos seus próprios lares, na maioria dos casos pelos seus
companheiros e/ou familiares. Além disso, sabe-se que a violência atinge o público feminino
de tal forma que independe de classe social, faixa etária, orientação sexual, estado civil, entre
outras variáveis. Por essa razão, em 2003 foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres
(SPM), que objetiva fortalecer políticas públicas de enfrentamento à violência e definir ações
e estratégias de gestão e monitoramento frente a essa temática (SPM, 2011a). Desta forma,
segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres (2011b), além da conhecida Lei nº
11.340/2006 (Lei Maria da Penha) fazem-se necessárias também medidas protetivas de
urgência que assegurem seus direitos e ampliem o acesso à rede especializada. Essa rede
busca oferecer acolhimento psicossocial, jurídico e, em casos de grave ameaça e risco de
morte, abrigamento da mulher e seus filhos(as).
Dessa forma, é importante perceber como tem se dado o acolhimento dessas mulheres
que têm seus direitos e modos de ser constantemente negados e violentados. Assim, vê-se
aqui a importância da ética no acompanhamento de mulheres que ocupam espaços como o
da Secretaria da Mulher, ambiente este que deve ser acolhedor para essa que chega em
sofrimento. Para que isto aconteça, é fundamental a responsabilidade profissional, baseada
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na ética e no cuidado, para que assim não haja a banalização da violência, o que para Hanada,
D´Oliveira e Schraiber (2010) é um dos grandes desafios, pois acaba por inviabilizar o
problema.
Assim, a postura ética é vista aqui como aquela que acolhe, que não banaliza e nem
inferioriza, mas que assume uma responsabilidade frente ao outro. Desse modo, temos a ética,
enquanto seu termo original, que vem de éthos, morada. Portanto, torna-se importante um
vínculo entre os profissionais e as usuárias, para gerar sentimentos de confiança e
pertencimento, e consequentemente, as mesmas não se desliguem do processo, mas que
sejam aderentes a este ambiente que lhe promove autonomia e autoestima.
É enfatizado a obrigatoriedade de notificar a violência, visando com a disponibilidade
do dado estatístico, corroborar na elaboração de programas combatentes a esse problema de
forma mais adequada diante do conhecimento da demanda, por exemplo. Isto é apontada na
Lei de Notificação Compulsória nº 10.778, de 24/11/2003.
Entretanto como apontado:
No âmbito das discussões com os conselhos profissionais,
esclareceu-se que, por mais que os atores do sistema jurídico
desejem que todos os crimes lhes sejam comunicados sempre, há
razões de ordem ética, fundadas na necessidade de proteger a
paciente, que impedem a quebra da relação de confiança como
regra ordinária (v. SOUZA, 2008 apud ÁVILA, 2018, p.154)
Isso demonstra que no embate deve ser respeitada a decisão da mulher em manter
sigilo, resguardando o seu papel profissional de sempre orientá-la e de buscar sensibilizá-la
à respeito da rede de apoio e da denúncia, pois se ocorresse quebra de confiança, há o risco
dessas mulheres evitarem o atendimento ou mentir para o profissional e o seu direito à saúde
estaria sendo negado ao fim - como bem aponta Ávila (2018).
Portanto, cabe nesse exercício profissional também ressaltar o sigilo enquanto
cuidado com o outro, não trivializar e tornar corriqueira a dor daquela que chega a esta rede
de apoio tão fundamental, tendo em vista a situação de vulnerabilidade que se encontra.
Assim, segundo Da Silveira e Vieira (2005) postura ética é acolher o sofrimento, seja ele de
que ordem for, no qual o acolhimento é uma diretriz e uma postura.

4. Considerações Finais
Conclui-se assim, a importância da discussão do tema e do olhar do cuidado para os encontros
com o outro. Nesse contexto, para com as mulheres que de algum modo sofrem violência.
Para que assim, a ética nesse ambiente e entre os profissionais alcancem de algum modo as
mulheres, e estas sintam- se confortáveis em ocupar o determinado espaço. Ademais, para
que seja uma prática de acolhimento e um lugar de promoção à autoestima e confiança,
baseada no vínculo e na responsabilidade com o outro, ou seja, na ética.
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Ressalta-se também que, ainda baseando-se na responsabilidade com o outro, é
importante que o profissional de Psicologia além de acolher o sofrimento da mulher vítima
de violência, realize também intervenções voltadas à prevenção e à promoção de saúde.
Através disso, busca-se que cada vez menos casos de violência aconteçam e esses que não
deixarem de acontecer, sejam notificados e suas vítimas recebam o suporte necessário para
que a dor seja amenizada.
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1. Introdução
Os aspectos que envolvem o direito dos trabalhadores rurais no Brasil tem sido causa de
debates em vários grupos da sociedade, principalmente quando se analisa a necessidade da
realização de uma reforma agrária para dar a oportunidade para essa parcela da população
brasileira, que ao longo das décadas vem tendo seus direitos suprimidos.
É importante salientar que ao tratar dessa relação entre o direito ao trabalho, direito
esse, garantido pela Constituição Federal de 1988 e a reforma agrária, é compreensível a
discordância em diversos tópicos, uma vez que a sociedade tem suas bases fundadas no
capitalismo, e por este motivo a discussão enfrenta seu maior desafio, a luta daqueles que
vivem com o mínimo possível contra a força dos grandes latifundiários.
Apesar de não se tratar de uma necessidade recente da sociedade, a reforma mostra
sua necessidade quando se analisa a quantidade de terras existentes, sendo consideradas
propriedades improdutivas, e principalmente, quantos sofrem com condições insalubres de
trabalho e com a impossibilidade de conseguir seu sustento por outro meio.
Assim, é perceptível que a sociedade brasileira vem deixando de cumprir com um
dos requisitos para o direito a posse de terras, que é a função social das propriedades, onde
se estabelece a necessidade de um imóvel possuir uma atribuição. Constatada essa
necessidade, de acordo com a doutrina, é possível analisar que a porcentagem de terras
improdutivas, que poderiam estar à disposição dos indivíduos trabalhadores que requerem
seus direitos de se sustentar, levaria a resultados mais vantajosos para o Estado e para a
sociedade como um todo.
No tocante a necessidade de se indagar sobre a relação entre o direito constitucional
ao trabalho e a reforma agrária, é importante destacar a função dessa reforma como política
pública, para a inclusão dessa parcela da sociedade no meio econômico, para que haja,
assim, uma maior oportunidade para essas populações de terem acesso aos mesmo direitos
que aqueles que não compõe este grupo.
De acordo com Behring e Boschetti (p, 51, 2017).
“As políticas sociais e a formatação de padrões de proteção social são
desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento - em geral
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setorializadas e fragmentadas– às expressões multifacetadas da questão social no
capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do capital
sobre o trabalho.”

Deste modo, é perceptível que a questão do direito garantido pela Constituição
Federal de 1988, quanto ao trabalho relacionado a zona rural, tem uma forte relação com a
reforma agrária, uma vez que, essa reforma pode ser tratada como uma espécie de política
pública voltada para este setor.
Com isso, objetiva-se discutir acerca das dificuldades encontradas em efetuar essa
reforma de modo que consiga ser feita a inserção, desses grupos sociais, na sociedade e na
economia, enfrentando o peso da influência que os grandes proprietários de terra possuem e
exercem para que discussões deste tipo não venham a prosperar.

2. Metodologia
Este trabalho emprega a pesquisa do tipo exploratória (GIL, 2017), visto que pretende
aprofundar o conhecimento da literatura e compará-la com as demais. Em consonância com
Lakatos e Marconi (2017) a pesquisa exploratória fundamenta-se em investigações
empíricas que buscam desenvolver hipóteses, visando a realização de uma pesquisa para
esclarecer conceitos.
A técnica adotada foi a pesquisa bibliográfica, dado que possibilita o contato direto
com o que já foi escrito e publicadas, tornando pertinente as informações colhidas para
manter os argumentos levantados. (SEVERINO, 2016). Posteriormente, buscou-se também
ter uma base teórica, logo, foram de grande importância os pensamentos de alguns teóricos
que abordam este tema, como (MASSON, 2017) e (MARQUES, 2017).

3. Resultados e Discussão
Pode-se estabelecer como causa principal quanto a desigualdade da distribuição de terras, a
forma de colonização estabelecida no Brasil, principalmente no que se refere ao modo
como as áreas do território foram divididas, e entregues pela Coroa Portuguesa, dividindo o
território em capitanias hereditárias e sesmarias (MARQUES, 2017). Assim, este modo de
colonização foi de suma importância para agravar a situação de muitos brasileiros, vítimas
de um governo que provocou uma maior concentração das riquezas, fazendo com que a
população sofresse com a falta de trabalho, bem como, com as condições de subsistência de
sua família.
Ao longo dos anos, surgiram inúmeros movimentos em prol da reforma agrária no
Brasil, ainda que esses movimentos tenham ganhado maior visibilidade e possibilidade de
fala, ainda enfrentam uma luta desproporcional contra os grandes proprietários de terra, que
possuem maior influência e poder econômico, o que dificulta o andamento de políticas
públicas, que tem como objetivo a diminuição da desigualdade.
Esses embates, ocorrem tanto no âmbito das discussões verbais, quanto podem
ocorrer com disputas físicas, onde os latifundiários não medem esforços para proteger suas
terras mesmo que improdutivas e desvalorizadas, chegando a estremos como o uso de
armas de fogo para coibir os indivíduos que buscam um modo de subsistir, e enxergam
nessas propriedades improdutivas uma forma de poderem melhorar sua situação e de
garantir o sustento da família.
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Uma das grandes polêmicas que surgem em virtude da reforma agrária é com
relação ao direito à posse e a propriedade de terras, garantido pela Constituição Federal de
1988, assim como o direito ao trabalho, também previsto no rol de direitos e garantias
fundamentais, presentes no artigo 5º da mesma:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...]
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer; [...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;”

Todavia, dentre os argumentos que podem ser utilizados para apoiar a
desapropriação de terras e redistribuição, em benefício desse determinado grupo de
indivíduos, encontra-se pautado no não cumprimento dos requisitos do artigo 186º, da
Constituição de 1988:
“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.”

Deste modo, pode-se perceber que apesar da constituição garantir o direito a posse
ela relativiza, no que se refere a possibilidade de a propriedade não exercer função social, o
que auxilia as teses produzidas pelos defensores da reforma, pois trazem um embasamento
jurídico, vez que, estão em conformidade com o que trata o texto da lei.
Com isso, é importante que se dê a devida importância aos objetivos que a reforma
agrária busca alcançar, pois se trata de uma das formas mais eficientes de garantir para
esses grupos, que eles possam ter um meio de sobreviver, bem como, deve reparar os danos
causados por séculos de desigualdade e concentração de riquezas.

4. Considerações Finais
Conclui-se que através dessa política social de inclusão, esses grupos marginalizados e
negligenciados, por séculos, podem almejar melhores condições de vida e podem se inserir
de um modo presente na sociedade, sobretudo, no que diz respeito a economia. Pois com
isso estar-se dando mais um passo no caminho para se alcançar uma sociedade mais justa,
para que, assim, se inicie a reparação por todo o tempo que este tema foi tratado como
secundário, ou menos necessário que outros.
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Todavia, compreende-se, que não basta apenas o reconhecimento do quão
importante é esta discussão, visto que, a sociedade necessita de mudanças reais,
especialmente, com relação a efetivação das políticas públicas para os trabalhadores rurais,
que enxergam na reforma agrária a possibilidade de mudar sua vida e ter seus direitos
basilares efetivados.
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1. Introdução
Tendo em vista as necessidades inerentes à população indígena, as políticas públicas
aparecem como um conjunto de ações, atividades e programas desenvolvidas a fim de
assegurar os direitos basilares garantidos pela Constituição Federal da República de 1988, à
exemplo da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Porém, uma das maiores
dificuldades enfrentadas hodiernamente no Direito brasileiro é fazer funcionar a integração
entre governo e sociedade.
Quando a pauta se trata da política indigenista e os direitos basilares que a cercam,
percebe-se que não é oferecida a atenção devida, uma vez que a diversidade sociocultural
desses povos, baseada em costumes e tradições, é desconsiderada por alguns participantes
políticos. É neste sentido que Oliveira (2001) expõe a necessidade de haver uma política
indigenista mais crítica, a fim de evitar esses empecilhos. Por essa razão, é essencial que
haja uma reflexão mais aprofundada sobre a implementação de políticas públicas e sua
efetivação para com os povos indígenas.
Segundo Santos e Nunes (2003, p. 25):
Multiculturalismo, justiça multicultural, direitos coletivos, cidadanias plurais são
hoje alguns dos termos que procuram jogar com as tensões entre a diferença e a
igualdade, entre a exigência de reconhecimento da diferença e da redistribuição
que permita a realização da igualdade. [...] procuram propor noções mais
inclusivas e, simultaneamente, respeitadoras da diferença de concepções
alternativas da dignidade humana.

Logo, as políticas públicas aparecem como uma forma de compatibilizar essas
diversidades socioculturais, tentando evitar a desigualdade que há nessas relações. Tem-se
no Brasil, por exemplo, a Lei 6.001/73 denominada “Estatuto do Índio” que conduz o
quadro jurídico das comunidades indígenas, expandindo as normas da legislação comum a
eles, mas mantendo interesse em salvaguardar sua cultura, bem como seus costumes.
As políticas sociais andam de mãos dadas com a ideologia do respeito às
heterogeneidades culturais, construída com base nos direitos humanos, os quais sustentam a
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igualdade de direito a todos. É possível perceber isso quando há a avaliação das políticas
indígenas educacionais e suas atividades pedagógicas, por exemplo. Ainda assim, advindas
dessa intervenção surgem problemas de ordem política, econômica, social e cultural. Uma
vez que, ao contrário de atribuir e somar conhecimentos, impõem a escola e os conteúdos
que deverão ser trabalhados em aula. Ou seja, apesar da escola ser um meio de
conhecimento privilegiado não há uma ponderação de conteúdo, tão pouco, um ensejo a
propagação da cultura e linguagem indígena, remetendo a popular ditadura da escola.
Contudo, há a necessidade de discutir sobre o protagonismo indígena na relação
formada entre seus povos e o Estado, sendo perceptível que essas questões indígenas
demandam um maior empenho da sociedade, principalmente pela escassez ou desvio da
execução de políticas públicas. Esclarecendo, assim, a pertinência de discussões sobre o
cenário brevemente exposto neste trabalho.
Tem-se como objetivos, entender até que ponto as políticas sociais criadas pelo
Estado para a população indígena cumprem adequadamente o seu papel, e se realmente são
suficientes para atingir a igualdade de oportunidades, ressaltando a pertinência das
atividades intersetoriais como aplicadoras efetivas dessas políticas além de compreender
quais as consequências para essa população quando há a supressão de seus direitos
basilares.

2. Metodologia
Utiliza-se neste trabalho a pesquisa do tipo exploratória, (GIL, 2017) que tem como
finalidade aprofundar o conhecimento em relação a um assunto. Usando também a pesquisa
bibliográfica (LAKATOS; MARCONI, 2017) através da análise da literatura já publicada,
através de livros, periódicos, e outras publicações, além do estudo da legislação penal
brasileira em vigor e dos projetos de lei relacionados ao tema em tramitação no Congresso
Nacional.
Fez-se uso de alguns institutos jurídicos, vistos como relevantes, à exemplo da
Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 1916.

3. Resultados e Discussão
Ante ao ponto de vista prático, a política pública é considerada como um conjunto de
atividades governamentais, focadas em um determinado grupo de pessoas ou uma região.
Partindo disso, seu objetivo é elencar as finalidades e os meios que possibilitem a execução.
Vale ressaltar que desde o antigo Código Civil (1916) e o Estatuto do Índio (1973), o
objetivo estabelecido era a inserção do índio à sociedade, caracterizando essa política como
homogeneizante.
Similarmente, o jogo político não poderia ser deixado de lado, posto que para a
concretização de uma política social aconteça é necessário que haja um interesse político
maior. E apesar da comunidade indígena possuir certa força, a falta de apoio político e
financeiro influencia nessa dificuldade, já que para uma ação ser realizada precisa ser
escolhida pelos participantes políticos com maior poder de decisão.
Por meio da Lei 8.080/1990 que regulamenta a promoção da saúde, houve a
implementação do Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, tal qual foi criado
em 1999 através da Lei 9.836. Dispondo como objetivo o cumprimento de uma garantia
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constitucional, promovendo a proteção da saúde indígena em ambientes saudáveis e
organizando os serviços de atenção. Além das políticas públicas relacionadas à saúde, há
também a que garante a promoção da educação. Juntas, estão presentes no Título V, da Lei
n° 6.001/73, que de modo geral são relativas aos direitos dos cidadãos brasileiros elencados
na Constituição Federal de 88, submetidos aos Sistema Nacional de Educação e Sistema
Único de Saúde. Sendo assim, o art. 210, §2° da Constituição, cita:
§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa,
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem. (BRASIL. Constituição, 1988)

Devendo ser observado o fato de que a Constituição, apesar de assegurar o uso das
línguas indígenas prioriza a língua portuguesa, evidenciando-a e deixando as línguas
indígenas como uma exceção, uma segunda opção. Já o Estatuto do Índio (1973),
precautelando de fato sua cultura, trata no art. 49 a alfabetização dos indígenas como sendo
feita na língua do grupo a que pertencem, e também na língua portuguesa, somando e não
excluindo.
Denomina-se “escola indígena” pois não é uma escola construída para eles e sim
construída por eles. Ironicamente, apesar do Estado entender que nesse caso é necessário
um plano escolar diferenciado dos demais, impõe que a escola indígena se submeta ao
Sistema Nacional de Ensino e suas normas. Em harmonia com o pensamento de
Bartolomeu Meliá (1999), uma língua que conta com palavras indígenas, pode não ser
considerada indígena. Causando certa insegurança sobre o respeito à diversidade desses
povos, uma vez que será ofertada educação básica comum, com aulas ministradas
principalmente na língua portuguesa, não contando com planos mais específicos.
Essa especificidade e a diferença são entendidas na perspectiva de que as
populações indígenas carregam tradições culturais específicas e vivenciaram processos
históricos distintos. Cada um desses povos é único, possuem identidade própria, baseada
em sua própria linguagem, no seu território povoada, nas suas crenças, costumes e
organização social. (BRASIL. MEC, 1993, p. 10).
Com isso, pode-se perceber que o discurso de afeição a esses processos indígenas de
aprendizagem é extravagante, em virtude da exigência da escola como uma ação ímpar, não
considerando outros meios de aprendizado constituídos pelos indígenas, como já foi citado.
Essas atitudes parecem embaralhar o sentido da busca de igualdade com manter uma
mesma identidade entre a sociedade. Tornando-se necessário compreender que aceitar as
singularidades de um povo não é incentivar a desigualdade social, mas sim respeitar as
distinções culturais subjetivas.
Algumas questões que podem ser apontadas como justificativa para a não efetivação
das políticas públicas são a falta de análises especiais sobre como aplicar ações de educação
sem o conhecimento de seus procedimentos psicopedagógicos ou como tratar da saúde
dessa comunidade, sem o interesse de estudar quais as doenças e as causas mais frequentes
nas aldeias. Apesar da legislação e dos direitos específicos garantidos aos povos indígenas,
nem sempre se prioriza o diálogo na construção de conhecimentos. Esses são alguns dos
problemas que mostram nitidamente as divergências dessas sociedades, implicando em
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mais empecilhos na construção de novas políticas públicas.

4. Considerações Finais
Conclui-se que as políticas públicas formam um intenso mecanismo de enfrentamento às
circunstâncias de ameaça e instabilidade que os povos indígenas encaram. Fazendo com
que o Estado garanta as implementações dessas políticas de maneira efetiva, oferecendo
acesso à saúde, educação, assistência social junto com os trabalhos intersetoriais e as
demais garantias formais expostas na Constituição Federal. Apesar da constante disputa
política, que se faz muito presente neste cenário, impossibilitando a inserção dessas ações,
visto que os interesses da comunidade indígena “prejudica” alguns desdobramentos
corruptos, acarretando certa interferência no campo econômico-social.
É importante frisar que para que haja mais engajamento e escolha dessas políticas
públicas indigenistas, é essencial que a participação democrática de seus representantes se
torne cada vez mais estável e mais forte, ampliando e garantindo a autenticidade dessas
minorias. Tratando da criação de novas formas facilitadoras para uma rede de preservação
social, posto que seja uma comunidade historicamente rechaçada e distante de qualquer
intervenção concreta e legítima.

5. Referências Bibliográficas
Brasil. (1998). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil03/constituicao. Acesso em: 19 set. 2019.
Brasil. Decreto n° 55, de 23 de julho de 1953. Diário Oficial da União, Brasília, DF.
Disponível
em:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/19501959/decretolegislativo-55-17-julho-1953-367148-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso
em: 19 set. 2019.
Brasil. (1973) Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, DF.
Brasil. (1990) Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. Acesso em: 19 set. 2019.
Brasil. (1999). Lei n° 9.836, de 23 de setembro de 1999. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9836.htm. Acesso em: 19 set. 2019.
Funai. (2002) Legislação indigenista brasileira e normas correlatas. Brasilia, DF:
DEDOC/Funai.
GIL, A. C. (2017). Como elaborar projetos de pesquisas. 12° ed. São Paulo, Atlas.
Lakatos, E. M.; Marconi, M.A. (2017). Fundamentos de Metodologia Cientifica. 8. ed.: São
Paulo: Atlas.
MEC. SEF. (1993) Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena.
Brasilia, DF.
Meliá, Bartolomeu. (1999) Educação indígena na escola. Cadernos CEDES, vol. 19.
Oliveira, R. C. (2001) Sobre o diálogo intolerante. In: Grupioni, L. et ai. Povos indígenas e
tolerância. São Paulo: EDUSP.
802

Santos, B. de S.; Nunes, J. de S. (2003) Introdução. In: Santos, B. de S. Reconhecer para
libertar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

803

EMPREENDEDORISMO SOCIAL: Um estudo exploratório do
campo em Caruaru
Braz Francisco dos Santos Júnior1, Sueli Menelau2
1
Aluno do Curso de Administração – CAA - UFPE
2
Professor do Curso de Administração – CAA - UFPE
jrbraz.adm@gmail.com, suelimenelau@gmail.com

Palavras-chave: Empreendedorismo social; políticas públicas; cooperativismo.

1. Introdução
É no final do século XX e na primeira década do século XXI que o mundo passa por suas
principais mudanças, que visam impulsionar os princípios norteadores de Estado, das
empresas e, principalmente, da sociedade no desenvolvimento dos espaços sociais,
contribuindo nessa transformação através das redes de relacionamento investindo
constantemente em novos projetos sociais para a comunidade (JULIEN, 2010).
Segundo Dornelas (2003), é nessa mesma época de mudanças e transformações que
se entra na era do empreendedorismo, eliminando-se barreiras de comércio e culturais,
gerando globalização, renovando conceitos de economia e oportunizando novas fontes de
riquezas para toda a comunidade. Com base nesse contexto, entende-se o
empreendedorismo como um processo dinâmico e inovativo. Kanter (2000), por sua vez,
reforça a ligação entre empreendedorismo e globalização construindo uma ponte criada a
partir da criatividade que, segundo o autor, é voltada para reorganizar os elementos já
existentes criando assim, novas possibilidades de sobrevivência.
Dentro dessa discussão, pode-se observar o crescimento do empreendedorismo
social como um campo multidisciplinar, atendendo a muitos setores, seja ele público,
privado, a sociedade e as instituições de ensino, investindo parte do lucro arrecadado em
projetos e programas sociais em comunidades populares através de estratégias que
consolidam a economia nesse ambiente de estudo (SOUZA, 2006). Por esta razão, para que
este campo ganhe mais autonomia e visibilidade é necessário maior incentivo por diversas
instâncias, sejam sociocultural, jurídica, econômica e política, que validam o trabalho social
e contribuam com o desenvolvimento da população, mensurando os impactos e os objetivos
propostos por cada instituição.
Neste resumo expandido é abordado o empreendedorismo social no Brasil,
especificamente na cidade de Caruaru, localizada no interior do estado de Pernambuco
(PE). Sendo assim delineou-se como o objetivo principal desse texto identificar
contribuições existentes para o empreendedorismo social em Caruaru.

2. Metodologia
Este resumo expandido adotou o método dedutivo e possui abordagem qualitativa
(CRESWELL, 2007). Em virtude do objetivo traçado, possui natureza exploratória e
descritiva na sua construção (CERVO; BERVIAN, 1983). O desenho da pesquisa é
transversal e os dados obtidos foram secundários e não padronizados (CRESWELL, 2007).
Das estratégias de pesquisa adotadas, adotou-se duas: bibliográfica e documental (CERVO;
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BERVIAN, 1983). Primeiramente buscou-se informações em livros, artigos científicos,
monografias. Em sequência o estudo se valeu de documentos como fonte de informação,
obtidos nas publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e na
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE).
A estratégia adotada foi de uma pesquisa-diagnóstico, por ter buscado explorar o
problema levantado (CRESWELL, 2007). A coleta dos dados se deu, devido a sua
natureza, por observação indireta e por isso não foi necessário obter anuência do Comitê
Ético de Pesquisa. Os dados obtidos foram interpretados segundo a fundamentação teórica
adotada pelo estudo.

3. Resultados e Discussão
No Brasil, o estudo do empreendedorismo social se dá como um campo multidisciplinar,
com a participação de vários setores, como empresas privadas, comunidades e as
instituições de ensino, contribuindo para as transformações de comunidades populares
através de estratégias que consolidam a economia de um determinado espaço social
(SOUZA, 2006).
Através disso, o Brasil ganhou forte notoriedade nesse campo, pois estima-se a
existência de mais de 450.000 Organizações Não Governamentais (ONGs) cadastradas em
2010, em contraste ao ano de 2005 em que só existiam 338 mil registros, ocorrendo um
acréscimo de aproximadamente 35% na criação desse tipo de organização (IBGE,
2010).Contudo, o empreendedorismo social ainda pode ser evidenciado como um conceito
em via de desenvolvimento com características teóricas e metodologias e estratégias
próprias (OLIVEIRA, 2004).
Observa-se que Oliveira (2004) apresenta que os indivíduos ligados a esse tema
apresentam de modo latente compromisso com resultados e oportuna visão de futuro para
realizar a transformação de várias ações sociais, conforme Tabela 1 mostrada a seguir:
Tabela 1. Características do empreendedorismo privado, empresarial e social.

805

EMPREENDEDORISMO
PRIVADO

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

EMPREENDEDORISMO
SOCIAL

- É individual

– É individual com possíveis
parcerias

- É coletivo e integrado

- Produz bens e serviços
para o mercado
Sua
medida
desempenho é o lucro

de

- Satisfazer as necessidades
dos clientes
- Ampliar potencialidade dos
negócios

- Produz bens e serviços para
si e para a comunidade
- Foco mercantil e atende a
comunidade de acordo com
sua missão
- A medida de desempenho é
o retorno aos envolvidos no
processo stakeholders
Visa
agregar
estratégico ao negócio

valor

- Atender expectativas do
mercado e da percepção da
sociedade/consumidores

- Produz bens e serviços
para a comunidade local e
global
- Foco na busca de soluções
para problemas sociais e
necessidades
da
comunidade
- A medida de desempenho
é
o
impacto
e
a
transformação social
- Visa resgatar pessoas da
situação de risco social e
promovê-las
- Gerar capital social,
inclusão e emancipação
social

Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE,
2014), graças a geração de renda e empreendedorismo existente na região de Caruaru, que
entre os anos de 2000 a 2010 houve elevação do Produto Interno Bruto (PIB) total dos
municípios que compõem o Arranjo Produtivo Local (APL) deconfecções. Nesse sentido,
ultrapassou mais de 56%, crescimento esse superior aos índices do Brasil (36,2%), do
Nordeste (47,9%) e do próprio Estado de Pernambuco (44,3%) para o mesmo período
avaliado (FIEPE, 2014).
Com isso, é possível avaliar o grande potencial em empreendedorismo que a cidade
de Caruaru apresenta, mas não sendo suficiente para assegurar a transformação social que
comunidade necessita. Assim, entre as vantagens apresentadas pela comunidade e as
parcerias realizadas, pode-se notar que o poder de transformação de vidas, o conhecimento
e a solidariedade, consequências da interação, tornam-se características dos integrantes, o
que geram a probabilidade favorável de que as pessoas envolvidas se tornem
empreendedores e desenvolvam uma gestão efetiva e eficiente ao decorrer de sua carreira.
Nesse sentido, afinal, como menciona Gartner (2001), o empreendedor é feito de
acúmulos de habilidades, experiências e contatos, e até a educação não especializada é
importante, pois proporciona diversas oportunidades e um melhor entendimento sobre
determinadas situações para um empreendedor. Portanto, a ação social é prova disso, uma
vez que se verifica que a colaboração das ONGs fornece suporte e apoio às comunidades,
criando condições favoráveis para o empreendedorismo social.

4. Conclusões
Este resumo expandido teve como objetivo principal identificar contribuições existentes
para o empreendedorismo social em Caruaru. E por meio dos resultados apurados no seu
desenvolvimento pode-se notar que a prática desse modelo de empreendedorismo de fato é
escasso na região, e que muito contribuirá ações de incentivos para associações com
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atividades sociais e coletivas na cidade, já que entre outros benefícios os quais promove
estão: troca de conhecimento, o aprimoramento e aquisição de técnica administrativas e a
melhoria na realidade de vida de algumas pessoas e comunidades.
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1. Introdução
A inserção de travestis e transexuais no mercado de trabalho encontra constantes desafios, à
exemplo da qualificação profissional desses sujeitos que são transpostos para a realidade à
medida que tentam se engajar profissionalmente no ambiente de trabalho formal.
O despreparo advindo de uma soma de fatos ocorridos durante a trajetória, como a
falta de apoio familiar ao assumirem sua identidade de gênero, ainda jovens, tendo como
consequência a evasão escolar, por não terem condições de frequentar, além da junção de
não se sentirem confortável com essa educação conservadora e tradicional brasileira, que
resiste em não trabalhar a diversidade nas escolas, acarreta nessa dificuldade que é a falta
de empregabilidade, justamente por causa dessa união entre baixa escolaridade e apoio
familiar, bem como social. Como consequência tem-se a forte inserção desses indivíduos
no mercado de trabalho informal e na prostituição.
De acordo com Chagas e Nascimento (2017, p. 5):
A invisibilidade para as pessoas trans., é tão grande que no Brasil, existem poucas
estatísticas oficiais de crimes motivados por transfobia e um número ainda menor
de ações punitivas e preventivas a esse tipo de violência, o que acarreta uma série
de graves violações dos direitos humanos e reforça um histórico de
discriminação, marginalização e exclusão social.

Logo, estes sujeitos vêm lutando por melhores condições de vida já que têm
direitos, enquanto cidadãos, e que precisam ter sua dignidade humana viabilizada e
garantida, respaldada pela Constituição da República do Brasil de 1988.
A nomenclatura pessoa trans. é a utilizada nos dias atuais, principalmente pelos
pesquisadores de gênero e sexualidade. Incluem pessoas travestis e transexuais, assim
como, todos aqueles cuja a expressão de gênero esteja de algum modo sendo citado,
diferente do sexo anatômico. Segundo Dias (2016), essa expressão funciona como “guardachuva”, pois abarca a todos que se encontrem na situação acima explicitada.
Por causa do preconceito social, mesmo àquelas que têm um excelente currículo,
não conseguem exercer uma profissão de alto desempenho, na própria seleção são
recusadas, assim que identificada sua identidade de gênero, o que não deixa outra opção a
não ser se prostituir nas noites frias e perigosas, colocando suas vidas em risco. Segundo a
ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), apenas 10% das pessoas trans.,
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vivem de um trabalho formal, as demais conseguem sobreviver apenas ou do trabalho
informal, sendo autônomas ou da prostituição, considerando essa situação um
aprisionamento social.
Assim por ser um assunto que requer aprofundamento, o presente trabalho se
justifica devido a relevância da existência de debates sobre essa atual conjuntura social que
envolve as pessoas trans., uma vez que se observa um aumento quanto ao número de
mortes desses sujeitos sociais, bem como a ausência de políticas públicas que visem
assegurar seus direitos, bem como políticas sociais que atentem ao engajamento no
mercado de trabalho formal.
De tal forma, os objetivos são, analisar se existem políticas públicas e sociais como
estratégias para o engajamento das pessoas trans. no mercado de trabalho formal, perceber
quais os passos necessários para que as pessoas trans. consigam viver de forma digna,
fazendo valer seus direitos sociais, garantidos pela Constituição Federal de 1988.

2. Metodologia
O presente trabalho envolve a pesquisa do tipo exploratória, pois busca aprofundar o
conhecimento da literatura existente e compará-la com as da realidade do Brasil. De acordo
com Lakatos e Marconi (2017) a pesquisa exploratória é baseada em investigações
empíricas que visam desenvolver hipóteses e aumentar a familiaridade do estudioso com o
ambiente, objetivando a realização de uma pesquisa ou para modificar e esclarecer
conceitos.
Quanto à técnica empregada nesta pesquisa foi adotada a pesquisa bibliográfica,
uma vez que esta possibilita o contato direto com tudo o que já foi escrito, publicadas em
livros, tornando relevante os dados coletados para sustentar os argumentos levantados no
estudo. (SEVERINO, 2016). Em seguida, buscou-se também ter uma base teórica, logo,
foram de grande relevância os pensamentos de alguns teóricos que abordam o assunto em
análise, como Dias (2016) e Chagas e Nascimento (2017).

3. Resultados e Discussão
A aceitação por parte da sociedade em relação as travestis e transexuais, no Brasil, tem sido
ao longo dos anos um grande empecilho para que elas consigam se desenvolver enquanto
indivíduos que fazem parte de um grupo social, dotados de direitos e deveres. A
invisibilidade é uma realidade no Brasil, tanto que dados basilares, ainda, nos dias atuais,
são escassos, como por exemplo, a quantificação de travestis e transexuais que vivem no
país, realizado através de pesquisa pelo IBGE, e outros institutos, bem como a separação de
crimes decorridos da transfobia em relação ao crime comum, por parte das delegacias, bem
como, estudos mais aprofundados sobre dados escolares voltados para essa classe.
Também é notória a precariedade e falta de respeito quando o assunto é a inserção
dessa população no mercado de trabalho formal. De acordo com Berenice Bento (2011), a
inserção está baixíssima e acredita que o Estado é o principal agressor das pessoas trans.,
por não criarem políticas públicas. A mesma ainda diz que se já está difícil criar políticas
que as protejam da violência física, imagine então em políticas de inserção no mercado de
trabalho.
O entorno social, a qual são submetidas não está de acordo com os princípios que
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regem o estado democrático, o qual todos os indivíduos estão amparados, ou pelo menos
deveriam. Segundo Coutinho, et al (2007), afirmam que o mundo do trabalho tem
profundos impactos na percepção sobre si, estabelecendo, portanto, uma relação entre os
desafios do trabalho na modernidade e a formação da identidade do sujeito. Ou seja, o
trabalho garante os meios de satisfação, seja pessoal, profissional, de necessidades basilares
do ser humano.
Segundo pesquisas realizadas no meio acadêmico, uma a cada cinco empresas se
recusam a contratar homossexuais, travestis e transexuais, e demais membro do segmento,
alegam que têm medo de a empresa ficar com a imagem associada a tal funcionário, por
causa da sua orientação sexual, e tendo como consequência a perca de seus clientes.
Também houve a constatação de que é frequente a presença de atos homofóbicos ou
transfóbicos no ambiente de trabalho. E não precisa ir muito longe para se enxergar essa
realidade, diariamente se vê na internet, na mídia casos parecidos, como por exemplo o
caso do funcionário de banco que foi demitido porque postou o vídeo onde pedia seu noivo
em casamento, ou a represália que sofreu o militar, por estar trajando as vestimentas
policial para pedir seu namorado em casamento, são muitos os casos e isso é fato!.
A busca pela integração das pessoas trans. no mundo do trabalho formal é uma luta
constante, assim, as pautas do movimento LGBT+, vêm ganhando uma visível fomentação
no intuito de ter cada vez mais grupos de discussão sobre políticas de inclusão para essa
população dentro das empresas, bem como a busca por benefícios para os companheiros do
mesmo sexo, e a utilização do nome social. Muito já se foi alcançado quanto aos direitos
dos LGB, porém quando o assunto é o T, que abarca travestis e transexuais, o caminho é
mais árduo, visto que o estigma que carregam é maior.
A luta e o debate em prol dessas pessoas trans., em busca da igualdade, o respeito, é
constante, assim empresas parceiras começam a entender que é preciso criar estratégias
juntamente com os institutos que defendem as causas LGBT+ para incorporar tais
indivíduos no mercado de trabalho. A Kaizen Talentos Humanos, que possui um projeto de
política social, onde objetiva incluir esses profissionais no mercado de trabalho faz um
belíssimo trabalho, onde tem como estratégia engajar empresas a incorporarem a
diversidade, assim, criando oportunidades e combatendo a transfobia.
Um exemplo de política social é o programa que vem do site transempregos, é
direcionado para a inclusão de pessoas trans. e travestis no mercado de trabalho. O site foi
criado em 2014, mas apenas 12 companhias aderiram ao serviço na época, atualmente passa
de 46 empresas, um aumento superior a 300%, é um grande ganho na luta em prol da
visibilidade trans. Existe também, o Fórum de Empresas LGBT+, criado em 2013, onde
também tenta ajudar a empregabilidades dos jovens LGBT+, no geral.
A inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho formal é complicada, ainda nos
dias atuais, sendo também considerado um desafio para as empresas brasileiras. Nas
palavras de Lapa (2013), ainda que elas queiram arranjar um emprego com rotina, horário
de trabalho e carteira assinada, o preconceito fica evidente quando elas se candidatam a
uma vaga. Logo, tem-se como barreiras frequentes, o preconceito, desrespeito ao nome
social, a falta de estrutura, à exemplo de banheiros que sejam adequados a esta população,
tendo que fazer uso, muitas vezes, do banheiro para deficientes, por ser unissex. Entende-se
que não existe uma legislação específica para inserir pessoas trans. no mercado de trabalho,
assim, ficam à mercê de iniciativas por parte de algumas empresas.
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4. Considerações Finais
Conclui-se que através das políticas sociais há a pretensão de promover atitudes para que
exista a formação de opiniões, ensejando no desenvolvimento de ações que visem superar
preconceitos e minimizem a exclusão social das pessoas trans., principalmente quando o
assunto é o mercado de trabalho formal. Assim, a garantia do direito à escolaridade dessas
pessoas, à moradia, o uso do nome social, o trabalho, precisam ser encarados como atos de
afirmação, pautados do entendimento de que todos têm seus direitos e que precisam ser
protegidos.
Compreende-se que para solucionar a baixa empregabilidade das pessoas trans. é
preciso a existência da criação de mecanismos mais efetivos bem como o engajamento das
diversas instituições responsáveis pela defesa e garantia dos direitos LGBTs, assim como,
faz-se necessário o apoio do órgão responsável pelas empresas brasileiras, instituindo
medidas que sejam implantadas no regulamento que as norteiam. É de suma importância o
debate na esfera legislativa, elaborando uma lei que regulamente a inserção das pessoas
trans. no mercado de trabalho e coíba veementemente toda e qualquer forma de
discriminação e violência contra essa população.
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1. Introdução
O presente resumo tem como objetivo principal cientificar o atual cenário da política de
software público no Brasil, referenciando dados e informações nos últimos anos sobre o tema,
mostrando barreiras, estagnações, avanços do movimento ao redor do planeta e propondo ao
final uma iniciativa por parte do governo, com o intuito de persistir com a política no país.
Para isso, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica nos websites e portais mais renomados do
país, especificamente, com noticiários e/ou conteúdo dedicado ao mundo open source e
software livre, também em jornais digitais e enciclopédias livres. De imediato, foi apercebido
a presença de uma iniciativa governamental iniciada em 2007, visando fomentar o
movimento do software livre aplicado ao setor público nacional: o Portal do Software Público
Brasileiro (SPB). Em 2015 já contava com mais de 60 soluções e, estas eram utilizados por
nações da América do Sul e Portugal (MEIRELES, 2015). No entanto, esse primeiro passo
ainda continua ameaçado pela preferência da aquisição de softwares privados pelo governo,
tanto no nosso território quanto no exterior.

2. Metodologia
A análise da situação da política pública em questão foi embasada em um estudo exploratório
através de pesquisas bibliográficas realizadas nos principais websites de tecnologia, de
notícias, em portais do governo e enciclopédias livres, com noticiários e/ou conteúdo
difundido sobre a temática open source e software livre ou totalmente dedicados ao objeto
em questão.
Como fonte principal para a realização da pesquisa, foi utilizado o Blog Diolinux,
que além de seu Website de notícias, possui o maior canal com a temática Linux e open source
do Brasil na plataforma do Youtube, agregando uma comunidade de cerca de 327 mil inscritos
e mais de 1400 vídeos (DIOLINUX, 2019). Ademais, foi buscado notícias publicadas durante
as duas últimas décadas (2000 à 2019) sobre a situação atual do software público nacional.
Dados importantes para a pesquisa foram encontradas no jornal diário El País Brasil, um
periódico global que possui filiais em alguns países ibero-americanos, no portal Tecmundo,
um dos maiores Websites de tecnologia do país, no blog Meio Bit , afiliado do Portal Terra
do grupo Telefónica, no portal de notícias Midia Ninja, site vencedor do prêmio Shorty
Awards em 2013, ano de sua fundação e no portal governamental governamental SPB.
A partir disso, foi concatenado os aspectos mais relevantes para compreender a
condição atual do movimento de software público, de acordo com as ações anteriores
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realizadas pelo Estado Brasileiro e com as iniciativas das nações do exterior que poderiam
vir a contribuir com o movimento no país.

3. Resultados e Discussão
O CONSEGI (Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico) foi um evento
realizado pelo Governo Federal Brasileiro criado em 2008, que reunia profissionais,
estudantes, educadores entre outros, com o propósito de discutir a questão do software livre,
governo eletrônico e assuntos relacionados. Em sua primeira edição reuniu outras nações
como: África do Sul, Cuba, Equador, Paraguai e Venezuela. Teve mais 5 eventos realizados
nos anos seguintes, porém não foi continuado a iniciativa (CONSEGI, 2009). Ações
realizadas durante os governos vigentes em 2016 e 2019 facilitaram a adesão de softwares
proprietários e foram de encontro com a auditoria feita em 2015 pela CGU – Controladoria
Geral da União – que através do prosseguimento da política de software público no Brasil,
economizaria cerca de 600 milhões no setor e continuariam colaborando com o movimento
do software livre aplicado à administração pública que surgiu a partir dos anos 2000 (NINJA,
2019).
A Tabela 1 mostra os gastos com software privado de 2012 à 2016 no Brasil,
presentes no Relatório de Auditoria, TCU - Acórdão 2569/2018, realizado pelo Ministério
Público, objetivando avaliar as práticas na aquisição de licenças e serviços. Esses dados,
demonstram que o SPB (Portal de Software Público Brasileiro) e outras ações voltadas ao
movimento, tem árduos desafios ainda a serem superados.
Tabela 1: Dados extraídos do Siasg e Comprasnet.

Fabricante

Materialidade (R$)

Microsoft

968.551.383,02

IBM

790.577.907,46

Oracle

663.113.887,89

SAP

171.223.664,52

Red Hat

162.271.875,91

VM Ware

117.250.619,51

Total

2.872.989.338,31

Entender o termo software público é essencial para identificar sua diferença do
software privado:
Projetos de software público são baseados nos princıp
́ ios e caracterı́sticas dos
projetos de software livre, tais como segurança, modelos de desenvolvimento
colaborativo, independência tecnológica, possibilidade de auditabilidade e
licenças livres (FERREIRA, 2017, pág. 1).
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Discussões sobre a adoção de software público nos governos surgiram desde meados
do final do século 20. No entanto, na segunda década do século 21, o debate tem ganhado
mais força, devido a continuação da aquisição de softwares privados pela administração
pública, sem uma justificativa plausível. Diversas questões e ações ao longo do mundo
tornam ainda a defesa da política instável. A cidade de Munique na Alemanha em 2013, por
exemplo, foi pioneira no software público e depois de 10 anos usando softwares livres em
seu governo, anunciou que iria voltar a usar o Windows (Sistema Operacional proprietário),
com uma razão pouco consistente. A própria câmara de vereadores da cidade, afirmou que a
adesão ao Linux e outros “free softwares” geraram uma economia de mais de 10 milhões de
euros durante a década (J. NORONHA, 2014).
Em contrapartida, surgiram ações positivas nos últimos anos que deram mais
visibilidade e possivelmente, gerarão credibilidade a política de software público. Public
Money, Public Code ( Dinheiro Público, Código Público) realizada pela Free Software
Foundation Europe, é uma delas. Essa campanha europeia visa mobilizar a sociedade a
reivindicar aos gestores públicos legislações que obriguem o software financiado pelos
contribuintes seja público. Segundo ela, “Software Livre dá a todos o direito de utilizar,
inspecionar, partilhar e melhorar o software. Estes direitos apoiam outras liberdades
fundamentais como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e privacidade”.
Também, a cidade de Barcelona na Espanha aderiu ao movimento. Em 2018, anunciou que
iria adotar o Ubuntu (Sistema Operacional de código aberto) e vários softwares livres como
padrão em toda a sua infraestrutura governamental até a primavera de 2019 (DIOLINUX,
2018).

4. Considerações Finais
Diante da pesquisa bibliográfica consumada, percebe-se que o software livre empregado à
gestão pública tem bastantes empecilhos a serem desbravados, porém, pode ser uma
necessária alternativa gerencial para nações que vivem momentos de crise, visto a sua
gratuidade e uma incentivadora forma de incentivar a comunidade tecnológica nacional. O
setor público Brasileiro pode se beneficiar bastante desse movimento, podendo tomar como
base estratégica da continuação dessa política os bons resultados confirmados pelos países
da união europeia - Espanha, Itália, França e Alemanha, que mesmo com os bons resultados
recuou com a política - nesta última década. Como é perceptível que essa mudança no modo
de “fazer as coisas” custará um tempo de familiaridade com as novas tecnologias, uma das
possibilidades que o governo poderia estudar seria: capacitar, principalmente, as cidades de
pequenos/médios porte a começarem integrar parcialmente software público na
administração local, podendo serem eles os produtos já criados pela comunidade do Portal
SPB e/ou também as soluções livres mais utilizados nas comunidades “open source”
mundialmente.
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