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A Importância do Princípio do Contraditório e da Ampla
Defesa no Processo Civil
GUIZZO, Gustavo da Silva (hippopgg@gmail.com)¹
BOZ, Anna Helena Santiago (annahelenasanti@gmail.com)²
BONATO, Paloma de Almeida (palomabonato@gmail.com) 3
MEDEIROS, Paulo Vinicius Vasconcelos (paulo.medeiros@ifpr.edu.br) 4
1,2,3,4
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo: O processo possui diversos princípios fundamentais que devem ser
cumpridos para seu devido funcionamento. Os do contraditório e da ampla defesa
são dois destes princípios, e serão abordados de forma a demonstrar a sua
importância em relação à constituição de um molde justo e eficiente para ambas as
partes envolvidas no processo. Detendo-nos ao ramo do processo civil, este artigo
abordará como estes princípios agem e quais são os instrumentos oferecidos
judicialmente por eles, bem como os deveres do juiz de zelar pela sua aplicação.
Verifica-se que tais princípios proporcionam aos jurisdicionados maior garantia de
que haja uma justiça que respeite as partes e julgue o processo sem favorecimento
a uma das partes.
Palavras-chaves: Princípios Constitucionais; Ampla Defesa; Contraditório; Direito
Processual Civil.

ABSTRACT: The process has several fundamental principles that must be fulfilled
for its proper functioning. The contradictory and ample defense are two of these
principles and will be approached in order to demonstrate their importance in relation
to the constitution of a fair and efficient mold for both parts of the process. If we are
dealing with civil proceedings, this article will discuss how these principles act and
what instruments are offered by them, as well as the duties of the judge to ensure
their application. It is found that such principles provide the courts with greater
assurance that there is a justice that respects the parties and judges without favoring
either the author or the defendant.
Keywords: Constitutional principles; Ample defense; Contradictory; Civil procedural
law.

1 Introdução
A justiça traz um leque amplo de princípios que devem ser observados para
que, durante o processo, os conflitos de interesses sejam resolvidos do modo mais
justo possível, fazendo com que a decisão judicial não esteja obscura, omissa e/ou
incoerente. Isso não deve ocorrer, pois, caso aconteça, tem-se como consequência
um vício processual e, dessa forma, o julgamento tende fortemente à falha,
tornando-o inútil ou, por vezes, prejudicial às partes.
Portanto, trataremos de dois desses princípios: o da ampla defesa e o do
contraditório. Ambos são fundamentais para que haja um processo cumpra com os
10
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requisitos necessários e, também, tratam-se de princípios ressaltados e, logo,
assegurados pela própria Constituição Federal de 1988.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo abertamente
princípios constitucionais processuais expressos, por muitas vezes são vistos,
erroneamente, como providências protelatórias ou privilégio à impunidade,
principalmente se os levarmos à ótica dos direitos humanos. Por isso, a visão
técnica irá atentar ao modo de como estes princípios dispõem de importante
embasamento para os julgamentos, pois eles são medidas para não prejudicar
nenhuma das partes do processo, garantindo-lhes os direitos de participação e de
defesa processual.
Assim, o presente artigo tem por objetivo construir uma análise de sobre como
os princípios do contraditório e da ampla defesa transformaram -se em pilares
fundamentais para a relação processual, e qual a estima sobre elas e os envolvidos
na lide, visando abranger de modo mais específico suas peculiaridades vinculadas
ao ramo do direito processual civil. Isso tudo será realizado tanto sob uma
perspectiva legislativa quanto na concepção da doutrina do direito.

2 Aporte Teórico

2.1 O Princípio do Contraditório
O processo judicial rege-se em função da igualdade dos litigantes, assim
adjudicando-os iguais capacidades e garantias. A principal consequência desse
tratamento igualitário é o contraditório, que consiste no direito de participação ativa
do processo e possibilidade de influência na decisão judicial das partes (DIDIER JR.,
2014).
Tal princípio é previsto no inciso LV do artigo 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, o contraditório é dito como um princípio processual
constitucional. Segundo a previsão da carta magna: “aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Assim, este princípio
deve ser visto como uma exigência para o exercício democrático na estruturação do
processo.
Além disso, o Tratado Internacional da Convenção Americana sobre os
Direitos Humanos expõe em seu art. 8º que:
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para
que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil,
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

Isso faz com que, mais do que um dispositivo constitucional, o contraditório
também deve ser observado no aspecto dos direitos que dizem respeito a própria
existência da pessoa humana.
Em linhas gerais, o princípio do contraditório é decomposto em duas garantias
basilares: a participação e a possibilidade de influência na decisão. A primeira é uma
dimensão formal e significa que as partes tem a garantia de serem comunicadas,
11
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poder falar e serem ouvidas (audiatur et altera pars, do latim “ouça-se também a
outra parte”) no processo, ou seja, literalmente ambas as partes devem participar do
processo (DIDIER JR., 2014).
A segunda trata-se de uma dimensão substancial. É o poder de influência, de
interferir com ideias, alegações no conteúdo da decisão do magistrado. Isto é, com a
dualidade das partes, após as duas serem ouvidas, não devem ter seu discurso
ignorado. O juiz deve considerar o que for dito, pois não basta haver participação do
processo sem condições de interferir nele, já que, caso isso aconteça, não irá se
efetivar, completamente, o princípio do contraditório (DIDIER JR., 2014).
Assim, em síntese, diz- se que o princípio do contraditório está efetivado
quando o direito da participação conferida à parte com a possibilidade de influenciar
no conteúdo da decisão é cumprido.
Deste modo, de acordo com Theodoro Junior (2008), observa-se que
emanam três efeitos com esse princípio. São eles:
1ª) A sentença afeta somente aqueles que foram parte no processo
ou seus sucessores;
2ª) Só após regular citação do demandado há relação processual
completa;
3ª) A promulgação sentencial é apenas dada após ambas as partes
serem ouvidas.

Logo, percebemos a importância de tal princípio, pois como poder-se-ia, a
título de exemplo, aplicar uma decisão surpresa à alguma das partes sem que,
sequer, tenha lhes dado a oportunidade de se manifestar em meio ao processo?
Quais seriam os fundamentos de uma sansão judicial que não deixou que o réu, por
exemplo, tentasse demonstrar ou demonstra-se de fato que as provas não são
cabíveis a aplicação de punição?
No processo civil, em decorrência do ferimento desse tão relevante princípio,
a sentença exemplificada será anulada, pois o demandado não teve ao menos a
oportunidade de contestar tal ação.
Salienta- se, igualmente, que é obrigação do órgão julgador o dever de
administrar com diligência para que tal princípio seja respeitado durante o decorrer
do processo, como dispõe o final do artigo 7º do Código de Processo Civil,
descrevendo que compete “(...) ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. Ainda, é
frisado no artigo 139, inciso I, do mesmo dispositivo legal que ao mesmo é
incumbido “assegurar às partes igualdade de tratamento”, o que nos remete
novamente ao princípio do contraditório.
Assim, o juiz tem a obrigação de zelar pelo efetivo contraditório na relação
processual tanto como maneira de resguardar sua imparcialidade como para manter
a adequação jurisdicional do processo.

2.2 O Princípio da Ampla Defesa
Considera-se como princípio da ampla defesa o direito de utilização de todos
os meios pela parte dispostos a ela a seu favor, através de recursos ou de provas,
conforme os limites legais dessa possibilidade (DIDIER JR., 2014).
A defesa, bem como o contraditório, pode ser subdividida em duas categorias:
a defesa técnica (ou processual ou específica), que consiste naquela realizada por
12
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um profissional habilitado; e a autodefesa (ou material ou genérica), que, como o
nome já diz, é aquela exercida pelo próprio réu (CARNEIRO, 2016).
Portanto, deve ser garantida a possibilidade ampla de defesa às partes e
todos os recursos a ela inerentes, conforme disposto constitucionalmente no art. 5º,
LV, tal como o Estado deve “prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF/88) para que isso seja
possível.
Portanto, estabelece-se que tal princípio possui papel chave no processo,
afinal, não se pode julgar sem dar a parte uma oportunidade de defesa. Submeter-se
às alegações de apenas um lado dos litigantes em detrimento dos adversários faria
com que o processo fosse completamente inválido, devido ao fato de que estaria
confessadamente viciado.

2.3 Importância dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa no Processo Civil
Como o próprio dispositivo constitucional do inciso LV, do art. 5º já prevê, não
por casualidade, o contraditório e a ampla defesa como garantias complementares e,
por isso, formam um par bastante conhecido no Direito. Inclusive, algumas doutrinas
defendem a tese de que a ampla defesa, em si, não passa de uma terceira
decomposição do contraditório. Assim, está neste inciso que: “LV – Aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
De acordo com Fredie Didier Jr. (2014), anteriormente havia, por parte da
doutrina, distinção entre os dois princípios, mesmo com o reconhecimento de
afinidade entre os dois. Porém, ao ter em mente o entendimento de que um apenas
se realiza através do outro, a concepção do contraditório e da ampla defesa, com o
passar do tempo, transformou-se: agora, eles eram vistos não mais como dois
princípios separados, mais como dois princípios fundidos em uma garantia
fundamental do processo.
O contraditório, direito da parte se defender no processo, deve ser efetivo e
equilibrado, garantindo que haja igualdade de tratamento entre as partes, de tal
forma que estas litiguem com paridade de armas. Isso porque as partes têm
assegurados direitos, oportunidades e possibilidades idênticas, pela forma
consagrada, pelo já citado inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal.
Além disso, o ambiente processual deve dar oportunidades aos sujeitos, de
igualdade nas condições de participação e amplo exercício do direito de defesa.
Ademais, no processo civil, o contraditório e a ampla defesa não são consideradas
meras manifestações das partes no processo, mas, uma pretensão à tutela jurídica.
O esforço produzido pelos sujeitos do processo impulsiona no descobrimento
da verdade, trazendo à luz possíveis verdades que se ocultam durante as diversas
versões apresentadas do fato, no decorrer do processo, e dos atos e omissões das
partes. O juiz não pode deixar de atuar sem se atentar aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, pois são considerados instrumentos que ajudaram a garantir
uma tutela jurisdicional mais justa possível. Com a observância à obediência do
princípio do contraditório se evita que injustiças sejam feitas e que decisões sejam
dadas em meias-verdades ou hipóteses que não se caracterizam como verdades
(TORRES, 2015).
Desta forma, verifica-se que esses princípios, em conjunto, formam garantias
fundamentais ao andamento do processo, pois sem eles o processo perderia
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completamente sua função jurisdicional, já que para que haja justiça não deve haver
desigualdade de oportunidades para as partes. Ambas as partes, autor e réu, devem
prestar suas tese e antítese, respectivamente, para que haja a construção de uma
síntese (que seria a decisão) por parte do juiz, concluindo como a lei deve agir no
caso concreto.

3 Considerações Finais
Como foi descrito, os princípios do contraditório e da ampla defesa formam
um par fundamental no processo civil, devido ao fato de que, além da parte contrária
dever ser citada e participar do processo e ter o poder de influenciar o juiz através de
suas alegações, dá-se a oportunidade a esta de construir uma defesa.
Podemos ressaltar que o contraditório é extremamente necessário para que
as partes tenham conhecimento do processo e de todos os atos intrínsecos a ele,
bem como para que reajam a estes caso considerem que haja prejuízo ou
desfavorecimento.
Ademais, o princípio da ampla defesa põe-se a assegurar aos litigantes o uso
de todos os meios a estes dispostos para sustentar sua defesa, sejam eles tanto
diretamente pela autodefesa quanto sua defesa técnica por um procurador.
Com isso, nota-se que haverá nulidade processual caso um ou ambos os
princípios sejam negados, pois o julgamento não obedece aos padrões
estabelecidos para considerá-lo minimante justo.
É possível observar a importância desses princípios de tal forma que o próprio
Código de Processo Civil demonstra disposição à preservação de ambos, em
conjunto a todos os seus recursos dispostos.
Em relação ao processo civil, ou até mesmo em outros ramos processuais, o
presente artigo busca ressaltar, de modo teórico, o quão essencial é a aplicação do
princípio do contraditório e da ampla defesa para que o sistema judicial consiga
cumprir seu dever com as lides competentes a ele, proporcionando às partes maior
segurança jurídica no decorrer do processo.
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A Memória como Instrumento, a Mediação como Forma: a
Ressignificação da História Paranaense em O Bruxo do
Contestado
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Resumo: O rol da produção de romances históricos do Paraná é um campo vasto e
extremamente fértil. Exemplar desse conjunto, O bruxo do Contestado, de
Godofredo Oliveira Neto, publicado em 2012, insere-se no âmbito de romances que
dialogam com o passado e ressignificam a historiografia tradicional do estado. Como
o título prenuncia, o romance apresenta a ficcionalização de um momento marcante
dos estados do Paraná e Santa Catarina: a Guerra do Contestado - um conflito
armado travado entre posseiros e pequenos fazendeiros contra o Estado, acentuado
pelo messianismo e o fanatismo religioso -, ocorrida entre os anos de 1912 e 1916.
A análise aqui apresentada é parte de projeto de pesquisa que investiga a produção
de narrativas híbridas de história e ficção paranaense. Sobre O bruxo do
Contestado, apresenta-se aqui uma análise crítica qualitativa na qual o
consideramos um romance histórico contemporâneo de mediação, na acepção de
Fleck (2017). Nessa, portanto, intenta-se mostrar de que maneira os discursos da
historiografia são reelaborados criticamente pela ficção, examinar as estratégias
literárias presentes na urdidura narrativa, tais como a utilização da memória e do
documento, e a sobreposição de momentos históricos (Guerra do Contestado –
Ditadura Militar). A partir da análise elaborada, é possível perceber que O bruxo do
contestado se apropria dos discursos históricos e do recurso da memória para a
consolidação ou rejeição de diferentes posturas histórico ideológicas, bem como
para posicionar-se como um elemento de resistência ao apagamento e
esquecimento de versões da história não legitimadas pelo discurso histórico
hegemônico.
Palavras-chave: Guerra do Contestado. Paraná. Romance histórico contemporâneo
de mediação.

Abstract: Parana's production of historical novels is a vast and extremely fertile field.
An example of this set is O bruxo do Contestado, by Godofredo Oliveira Neto,
published in 2012. The novel dialogues with the past and re-means the traditional
historiography of the state. As the title foreshadows, the novel presents the
fictionalization of a remarkable moment in Paraná and Santa Catarina: The
Contestado War - an armed conflict between squatters and small farmers against the
state, accentuated by messianism and religious fanaticism - occurred between 1912
and 1916. The analysis presented here is part of a research project that investigates
the hybrid narratives of History and fiction of Paraná. About O bruxo do Contestado,
we present here a critical qualitative analysis in which we consider it as a mediation
contemporary historical novel according to Fleck (2017). Therefore, we intend to
show how fictional discourse rewrites the historiographical discourse; to examine
literary strategies present in the narrative warp, such as the use of memory and
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document, and the historical moment’s juxtaposition (such as The Contestado War
and Brazilian military government). From the analysis here elaborated, it is possible
to realize that the novel appropriates the historical discourse and the memory feature
for the consolidation or rejection of different historical ideological postures, as well as
to position itself as an element of resistance to the erasure and oblivion of History
versions not legitimized by hegemonic historical discourse.
Keywords: Mediation contemporary historical novel. Paraná. The Contestado War.

1 Introdução
Por constituir-se enquanto discurso, a história tradicional apresenta
incontáveis lacunas a serem preenchidas, a história do estado do Paraná não é
exceção. Fissuras entre o registrado e o esquecido, o negligenciado e o apagado,
são inúmeras e inquietantes. Para suplementar essas ausências, são frequentes as
empreitadas de estudiosos, teóricos e professores que se lançam à produção
literária de extração histórica. Nesse sentido, a produção de narrativas híbridas de
história e ficção, também chamadas de romances históricos, em especial na
literatura contemporânea, aproveita esses espaços para elaborar reflexões críticas
sobre o passado e revisitá-lo a partir de uma ótica inovadora, com a capacidade de
confrontar e reavaliar o discurso histórico hegemônico.
A história do Paraná tem sido cada vez mais revisitada pela literatura. Um
romance exemplar dessa reconstituição do passado paranaense, em comunhão ao
catarinense, é O bruxo do Contestado (2012), do professor e escritor Godofredo de
Oliveira Neto. Nesse, o passado brasileiro é reelaborado por meio do relato da
trajetória da família Rünnel, uma família paranaense desfavorecida socialmente; e
registrado por Tecla, uma exilada política que escreve um diário durante a Ditadura
Militar. A diegese configura-se, assim, como uma possibilidade de suprimir os hiatos
deixados pelo discurso oficial por meio de uma reelaboração verossímil, com traços
memorialísticos e postura crítica.
Desse modo, com o objetivo de mais bem compreender a história e a
produção de romances de extração histórica que refletem o passado paranaense,
esse artigo realiza uma breve abordagem teórica sobre as relações entre história e
ficção, tece sucintos apontamentos sobre o romance histórico contemporâneo de
mediação e analisa como esses elementos, juntos à memória coletiva e histórica,
ressignificam e lançam novas luzes sobre o passado a partir de perspectivas pouco
privilegiadas.
Cabe ressaltar que esse trabalho é parte embrionária de um projeto de
pesquisa maior, doutoral, que se debruça sobre a produção literária paranaense de
romances históricos. Investiga, portanto, desde suas primeiras produções, com
David Carneiro em 1941, até as narrativas mais recentes, tais como as obras dos
professores Miguel Sanchez Neto e Marco Aurélio Cremasco. As pesquisas sobre a
literatura de extração histórica paranaense fazem-se relevantes quando considerada
a escassez de trabalhos sobre a temática e sobre a literatura paranaense em geral,
assim como pelo reduzido ou inexistente interesse pela história do estado.
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2 História e memória na tessitura ficcional de O bruxo do contestado
O romance O Bruxo do Contestado1, de Godofredo Oliveira Neto, é narrado
por Tecla Jonhaski, uma personagem narradora que teve acesso às histórias da
Guerra do Contestado, ocorrida entre os anos de 1912 e 1916, a partir de histórias
contadas pela família de Gerd Rünnel e por ele mesmo, um dos personagens
protagônicos da narrativa. A utilização da primeira pessoa não ocorre em todo o
romance, ela é exclusividade de sete capítulos que rompem com a linearidade
narrativa dos anos 1910: “Optei, finalmente, por deixar os [nomes] verdadeiros,
inclusive o meu, Tecla” (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 11). Esses capítulos são escritos
no formato de diário e foram escritos entre o dia 20 e 26 de janeiro de 1981, período
em que a nação vivia outro momento conturbado, a Ditadura Militar (1964 – 1985),
tema bastante frequente nos capítulos em formato de diário. Em sua totalidade, a
narrativa mantém-se quase linear, interrompida apenas por algumas analepses e
prolepses e pelos esparsos trechos diário já citados.
Além do período dos conflitos do Contestado, Tecla também relata episódios
vivenciados durante a Segunda Guerra Mundial no Brasil, as relações com as
disputas de poder no Governo Vargas e o regime militar de 1964, como pode ser
ratificado no excerto a seguir, representativo do momento em que as diferentes
posturas nacionais estavam em conflito:
Em 1941, me lembro de meu pai falando, Getúlio determinou em
despacho ao Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP –
fosse usada a língua brasileira. Assim, o DIP, os despachos do
presidente, o Conselho Nacional de Imprensa e a legislação em geral
adotaram a denominação língua brasileira em documentos oficiais.
(OLIVEIRA NETO, 2012, p. 116, grifos do autor).

Essas características, junto à inserção da diegese em um tempo pretérito bem
delimitado, fazem com que o texto seja considerado uma narrativa híbrida de história
e ficção (FLECK, 2017) ou um romance de extração histórica (ESTEVES, 2010). Em
uma análise mais aprofundada, é possível afirmar que O bruxo do Contestado se
enquadra como romance histórico contemporâneo de mediação, na acepção do
professor e teórico Gilmei Francisco Fleck (2017), pois apresenta as características
principais de uma releitura crítica e verossímil do passado, a linearidade (ou quase
linearidade) na reelaboração do evento histórico, foco narrativo centralizado em
personagens marginais ou ex-cêntricas, emprego de linguagem coloquial e fluída, e
a utilização de estratégias metaficcionais e bakhtinianas, as quais são
indispensáveis nessa modalidade.

1

A narrativa aqui analisada já foi foco de nossos estudos anteriores, com enfoque nas
relações entre a literatura paranaense, o ensino de literatura e a formação docente.
Disponível em: CELLA, T., FELCK, G. “Da pesquisa à formação docente, por uma
abordagem didática do texto literário: a ressignificação da história paranaense em O bruxo
do contestado”. In: Anais do SEIPELL - Seminário Interinstitucional de Pesquisa em
Literatura e Leitura. Cascavel, PR, v. 2. n. 1. 2019/ISSN: 2596-2361.
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O romance histórico contemporâneo de mediação é uma modalidade
recentemente estudada e determinada por Fleck (2017) devido à falta de estudos
bem elaborados que abranjam tipologias intermediárias de narrativas de extração de
histórica. De acordo com o autor, essas produções ganharam maior
representatividade a partir da década de 1980, e apresentam caraterísticas
estruturais e de linguagem mais simplificadas, que procuraram incorporar elementos
do romance histórico clássico e tradicional amalgamados aos elementos mais
descontrucionistas – presentes no novo romance histórico latino-americano
(MENTON, 1993) e na metaficção historiográfica (HUTCHEON, 1991) – para a
elaboração de releituras críticas do passado, em uma postura reconciliadora entre as
duas modalidades.
Apesar de o romance histórico contemporâneo de mediação ainda possuir
características desconstrucionistas e dialógicas como a polifonia e a heteroglossia,
são muitas as modificações dessa tipologia; essas narrativas:
abandonam
as
superestruturas
multiperspectivistas,
as
sobreposições temporais anacrônicas, os desconstrucionismos
altamente paródicos e carnavalizados das releituras ficcionais
anteriores. Elas adotam uma linearidade narrativa singela, com
algumas analepses ou prolepses e um discurso crítico sobre o
passado que privilegia uma linguagem próxima daquela cotidiana do
leitor atual. Nelas, a construção da verossimilhança, em boa parte
abandonada pelas escritas precedentes, volta a ser essencial.
Contudo, não se configuram como escritas tradicionais do gênero,
pois o passado é visto com criticidade, e as perspectivas dos
marginalizados e excluídos são apresentadas, nessas narrativas,
com tendências conciliadoras (FLECK, 2017, p. 104).

A opção de inserir personagens comuns como protagonistas é apontada pelo
autor como traço essencial para o romance histórico contemporâneo de mediação.
Nessa modalidade, portanto, não há enfoque em personagens centrais, grandes
heróis enaltecidos pela historiografia, mas focaliza as personagens históricas excêntricas, excluídas ou marginalizadas, com a finalidade de representar as
perspectivas que foram negligenciadas pela historiografia oficial – aproxima-se,
assim, da metaficção historiográfica na iniciativa de mostrar as múltiplas versões
possíveis da história, especialmente aquelas levadas ao silenciamento e
apagamento sistêmico.
A narrativa de O bruxo do Contestado apresenta Gerd Rünnel, personagem
que testemunhou e amargurou a Guerra do Contestado. É com foco nele e em sua
família, esposa Juta e filha Rosa, que a diegese se desenvolve, o que atesta o foco
narrativo voltado ao ex-cêntrico. Essa linha semântica narrativa é bastante fértil, em
especial ao se tratar das relações entre a Guerra do Contestado e o imaginário da
época, suas crenças e folclores, e por apresentar traços da memória coletiva e
histórica sobre um momento pouco explorado pela historiografia tradicional. Devido
ao objetivo do trabalho, entretanto, o foco da presente análise estará centrado nos
capítulos escritos no formato de diário da personagem narradora, uma vez que são
nesses que as relações entre a história e a memória se fazem mais nítidas.
O Bruxo do Contestado (2012) inicia com uma Nota aos leitores, no qual
explica que essa história havia sido escrita primeiramente em um caderno, e que o
mesmo foi encontrado quando da demolição de um palacete na cidade de São
Paulo. Em consonância à acepção de Genette (2006), esse paratexto fornece um
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olhar “oficial ou oficioso” direcionando o leitor à aceitação como verdade do que é
apresentado posteriormente. Funciona, assim, como uma estratégia de
verossimilhança, em que o paratexto faz referência ao processo de escrita e aos
detalhes físicos do manuscrito:
O texto, escrito com caneta-tinteiro azul, foi pouco modificado,
apenas algumas palavras atualizadas, e outras inventadas onde a
letra era ilegível. Certos trechos haviam sido acrescentados a lápis
no corpo do manuscrito – alguns estavam entre parênteses – e foram
incorporados ao texto nesta edição. (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 9).

Em certa medida, pode-se considerar os trechos em formato de diário
também como paratextos, pois os mesmos apresentam frequentemente a
característica de explicar o manuscrito. Outra peculiaridade é a manutenção do
modelo confessional (ainda que ficcional), a qual também conduz a leitura para uma
interpretação verossímil, em que as peças do quebra-cabeça histórico e literário
passam a fazer sentido. Ao mesmo tempo, esses capítulos confessionais realizam
uma densa reelaboração do passado histórico, bem como uma revisão crítica da
história e da historiografia nacional, como é possível perceber em:
Papai convidava, frequentemente, membros da coordenação da
mobilização econômica, criada por Getúlio logo depois da declaração
de guerra ao Eixo e encarregada de regular a distribuição, circulação
e consumo de mercadorias básicas. Faziam parte dela pessoas
conhecidas, como Oswaldo Aranha, Gustavo Capanema, Salgado
Filho, Henrique Gilbem, Apolônio Sales, Dutra. Numa dessas
reuniões, me lembro, o assunto foi a invasão da representação
diplomática brasileira em Vichy, na França pelos alemães, em
novembro de 1942. O embaixador Sousa Dantas teve tempo de
queimar códigos e arquivos, mas, juntamente com 26 funcionários
consulares foi internado pelas autoridades alemãs em
Badegodesber, perto de Bonn. (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 13, grifos
do autor).

A aproximação entre a ficção e a historiografia faz com que sejam
necessárias algumas ponderações sobre as relações entre o discurso ficcional e o
discurso histórico. No início do século XX, com os estudos relacionados à nova
história, a história tradicional perde o seu caráter imutável (de retratar estritamente
os acontecimentos de maneira cronológica) e passa a ser encarada como uma
construção cultural, passível de alterações tanto no tempo quanto no espaço. Por
essa nova perspectiva, o relativismo cultural da história torna-se tangível,
ressaltando que, como revela a base filosófica da nova história, a realidade é social
e culturalmente construída (BURKE, 1992, p. 9-10). Desse modo, ambos os
discursos passam a ser entendidos como material discursivo, constituídos, portanto,
de linguagem.
Como já apontamos em estudos anteriores (CELLA, 2016; CELLA, FLECK,
2018), fundamentada nos estudos de Hayden White (2001), a noção de história
passa a ser aproximada à da narrativa ficcional, pois o encadeamento narrativo dos
fatos históricos no discurso historiográfico tradicional e na narrativa ficcional ocorrem
da mesma maneira, com os mesmo procedimentos. A seleção de elementos
históricos, as escolhas de perspectivas, os panoramas, dentre outros aspectos, são
todas escolhas do historiador, que permitem uma infinidade de possibilidades, tanto
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pela inclusão ou exclusão de eventos e elementos históricos. Essas escolhas não
são neutras, mas ideológicas e estabelecidas pelas relações sociais, políticas e
econômicas e subjetivas do historiador.
Além dessa característica aproximadora, outro ponto de sobreposição entre
história e ficção é que ambas mantém o real como referente, assim, “são narrativas
que tem o real como referente, para confirmá-lo ou negá-lo, construindo sobre ele
toda uma outra versão, ou ainda para ultrapassá-lo.” (PESAVENTO, 2006). São
textos, portanto, que possuem a capacidade de estruturar e remodelar o imaginário,
esse último, tomado como um sistema de representações sobre o real, que se
sobrepõe à realidade tomada como referente, e elabora um outro real plausível,
verossímil. Dessa forma, essas narrativas alicerçam-se em um espaço no qual é
possível recuperar as formas de ver, sentir e expressar o real dos tempos passados,
como um sistema de valorização, identificação e classificação.
O real enquanto referente é representado de maneira diferente pelo discurso
histórico e pelo discurso literário, por meio de distintas modalidades, carregadas de
marcas de historicidade em diferentes níveis. Esta é a marca distintiva: a
historiografia baseia-se nas marcas documentadas e anseiam pela proximidade com
o real acontecido, enquanto a ficção não têm esse compromisso de veracidade. O
que se pretende é o efeito de real, “que busca, pelos caminhos do imaginário,
representar um outro contexto, que se viabiliza segundo distintas hierarquias de
verdade” (PESAVENTO, 1999, p. 821). Com efeito, o que distingue a história e a
ficção é o compromisso ou a intenção que a primeira possui com a verdade:
enquanto a literatura aceita e se reconhece como ficção imaginativa, a história
intenta ser verdadeira. Nesse sentido, Milton (1992) afirma que:
A ficção e a história guardam em si estreita solidariedade, como
instâncias que são representação da experiência humana e pela
natureza basicamente narrativa de seus respectivos discursos, que
encontram na categoria do tempo o grande eixo estruturador. Da
mesma forma, distinguem-se radicalmente pelo tipo de convenção
que as organiza, isto é, a da veracidade para o campo historiográfico
e a da verossimilhança para a narrativa literária. (MILTON, 1992, p. 9
apud FLECK, 2017, p. 27).

Dessarte, enquanto o historiador permanece na busca pela veracidade
histórica, está preso aos fatos e datas, o ficcionista, fazendo uso do pacto ficcional
com o leitor, tem a possibilidade de se eximir de tal obrigação. De fato, O bruxo do
Contestado (2012), apresenta diversas estratégias narrativas que buscam conferir
verossimilhança ao texto, seja pela utilização dos paratextos (já assinalados
anteriormente), seja pela extensa utilização de detalhes e elementos histórico
geográficos, ou ainda pela inserção de personagens representativos da historiografia
oficial:
Conheci Helio Oiticica em Nova York e aprendi a entender o
Parangolé. Já no primeiro dia, nossa casa da rua 93, mostrou-me um
catálogo da Whitechapel Gallery com a foto do Parangolé nº 5. Hélio
repetia à exaustão a frase exercício experimental da liberdade, de
Mário Pedrosa, e relacionava sempre arte com política. (OLIVEIRA
NETO, 2012, p. 51-2, grifos do autor)

21
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

É evidente as relações entre o discurso histórico e o ficcional no romance
supracitado, seja pela riqueza de detalhes, seja pela utilização de elementos
históricos. Percebe-se, também, em todo o texto, as fortes restrições que o romance
ficcional alocado em um espaço e tempo bem determinados estão sujeitos, tal como
já afirmou Fernandez Prieto (1996):
el mundo ficcional de la novela histórica queda sometido a una serie
de restricciones de carácter semántico-pragmático desde el momento
en que se elabora con entidades públicas y conocidas en la
enciclopedia de los lectores. Ahora bien, la novela histórica, como
novela que es, no está obligada a seguir con exactitud los datos
históricos ni a respetar las versiones oficiales de acontecimientos o
de personajes. El género requiere una base histórica documentada,
pero admite diferentes grados de compromiso con ella, desde las
novelas que exhiben sus fuentes de información y se ajustan con
rigor a los datos históricos subordinando a ellos los demás
componentes del mundo ficcional (lo que se ha llamado historia
novelada), hasta las que alteran conscientemente su base histórica
rompiendo las expectativas del lector en función de proyectos
emántico-ideológicos
y
de
designios
estéticos
diversos.
(FERNANDEZ PRIETO, 1996, p. 191).

Em O bruxo do Contestado (2012), o grau de compromisso com a
historiografia oficial é bastante alto, ao mesmo tempo, essa também é uma forma de
resistência, uma luta pelo não apagamento de um período histórico perturbador e de
uma postura de não conformidade com a situação brasileira à época, como a própria
narradora afirma:
Para uma ex-militante política exilada, que sonha com um mundo
melhor – que parece sempre existir em algum lugar -, escrever O
bruxo é capitular? É renunciar a outras formas de luta? É se vender?
Com a morte em minhas canelas, não consigo ver se Hélio tinha
mesmo razão e se, como doutor Fausto, é lídimo vender a alma ao
Diabo. (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 149, grifos do autor)

Apesar de ter uma proximidade muito grande com o discurso historiográfico
da época, Fernandez Prieto associa o romance histórico ao anacronismo, pois “el
anacronismo de la novela histórica consiste en que el pasado se reescribe y se
revisita con mirada de hoy, de modo que la imagen que se posee en la actualidad
sobre el pasado es la que determina su configuración artística.” (FERNÁNDEZ
PRIETO, 1996, p. 199). Em O bruxo do Contestado (2012), há a presença de
intepretações anacrônicas, existentes devido ao fato de que “siempre que se evoca
el pasado se proyectan en él juicios, valoraciones, interpretaciones propias del
momento presente.” (FERNÁNDEZ PRIETO, 1996, p. 199). Além disso, a redação
do romance se afasta da linguagem utilizada à época. Essa, segundo Fernandez
Prieto (1996), é uma característica própria do romance histórico: possuir linguagem
anacrônica, seja por não se aproximar da linguagem de seu leitor atual, ou, como
nesse caso, por se afastar da linguagem utilizada à época em que a diegese se
desenrola:
Ontem, à tarde, em vez de deixar O bruxo do Contestado na casa
que papai tanto amou e que vai ser demolida, fui assistir a uma
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mostra de cinema dos anos 1960/1970. Vi três filmes, direto, de duas
às oito horas. Primeiro, Blow Up, de Antonini, e The Devils, de Ken
Russel. O tratamento cinematográfico dado às religiosas acusadas
de feitiçaria neste e a descoberta do assassinato revelado pela
máquina fotográfica e não pelos olhos dos personagens naquele
tiveram o efeito inverso do que eu buscava nesse dia de cinema: me
despregar da visão dos Rünnel. Tenho a impressão que minha vida
gira em volta deles. Encontrar-me parece que passa,
necessariamente, por encontrá-los. (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 171,
grifos do autor)

Assim, o recurso da memória é constante e essencial para a recuperação de
elementos históricos pela narrativa. De fato, por meio da memória pessoal, há a
inserção de pequenos frações de lembranças que ressaltam a memória social do
período, bem como contextualizam historicamente a ação. O excerto a seguir mostra
de que maneira os vestígios de memória podem retomar o passado factual:
Fomos comer um sanduíche e acabei fazendo um discurso de uma
hora sobre Getúlio entremeado com passagens de O bruxo do
Contestado. Cindy defende a tese de que o conflito entre tradições
agrárias e a industrialização foi a causa das indecisões ideológicas
do homem Getúlio Vargas, com repercussões até hoje na política
brasileira. Era o interior contra o litoral. (OLIVEIRA NETO, 2012, p.
51-2, grifos do autor).

A esses traços sociais construídos histórica e coletivamente, carregados
inconscientemente, Halbwachs (2004) denomina de memória coletiva. Em outras
palavras, é a reelaboração de um passado vivenciado e experimentado por um
conjunto de indivíduos em um tempo e espaço definidos. Ao conceituar a memória
coletiva, o autor reitera que todas as lembranças permanecem coletivas e são
construídas também em relação e pelos outros, pois mesmo que estejamos sozinhos
em determinadas situações e com objetos que apenas nós vimos, nossas
lembranças são estabelecidas socialmente, pois “nunca estamos sós”, sempre
carregamos conosco e em nós “uma quantidade de pessoas que não se
confundem.” (HALBWACHS, 2004, p. 30).
Por perspectiva consoante, portanto, as memórias são construídas por meio
de histórias lidas, ouvidas, presenciadas, sonhadas, etc. Esses subsídios
mnemônicos são assimilados e reorganizados de forma fragmentada, e da mesma
maneira (fragmentada) são recuperados quando necessários. Dessa maneira, a
memória deve ser entendida como um fenômeno coletivo e social, construído
coletivamente e passível de flutuações, transformações e mudanças constantes
(POLLAK, 1992, p. 201). Essas memórias, em O bruxo do Contestado (2012), tanto
fazem parte das reflexões finais de Tecla, como também são lembranças que
constituem o seu passado, como pode ser verificado no trecho a seguir, em que as
indecisões quanto ao futuro do manuscrito levam a narradora ao seu passado no
Brasil:
Ia o manuscrito ao cesto. Foi ontem à noite. Justamente, sentia-me
bem de saúde. Avaliei que Paulo Honório, em São Bernardo, também
deveria ter jogado tudo fora. Mas, algumas horas depois, voltou-me
aquela dorzinha enjoada pelo corpo todo. Lembro-me que mamãe,
no Rio, comprava remédios na Drogaria V. Silva, na rua da
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Assembleia, onde havia uma seção para senhoras servidas só por
moças. Se você começar a sentir uma dorzinha na barriga, me avisa,
a mãe leva na Drogaria V. Silva. Mas agora, aqui no hotel,
infelizmente não são aquelas dores da adolescência. São outras. As
que mamãe também iria sentir mais tarde. É a doença que não me
larga. Vou manter vivo o bruxo. (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 76, grifos
do autor).

De modo mais aprofundado, Halbwachs (2004) insiste em dois tipos de
memória, as individuais e as coletivas (sociais), mas as designa com outros termos:
a memória autobiográfica e a memória histórica. Por esse prisma, a memória
coletiva ou social é também a memória histórica e mais ampla que a memória
individual; essa, por sua vez, se apoia naquela, pois “toda história de nossa vida faz
parte da história em geral” (HALBWACHS, 2004, p. 59). Logo, a memória, individual
e coletiva, é composta também pela memória histórica, que é formada por sinais
repetidos através do tempo, daqueles fatos contados e recontados por nossos
antepassados, acontecimentos e detalhes sobre os quais lemos, ouvimos e
presenciamos, tal como o excerto acima é exemplar.
Por meio do contato com a memória coletiva se tem acesso à História pela
perspectiva do interior do próprio grupo ou coletividade a que se pertence, como
pode-se comprovar, mais uma vez, no romance: “O exílio tem isso de degradante: a
sensação, lá no fundo, de ter sido expulsa porque as pessoas do seu país nunca
aceitaram as suas ideias. Tem de alguém puxar pra cima e dizer: não, não, foi o
governo que te expulsou, não o povo. Ele não pode fazer nada! Está bem, está bem,
acredito” (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 15, grifos do autor). Nesse excerto, fica
evidente como a memória individual, coletivamente formada, aciona diferentes
elementos históricos, nesse caso, o período em que o Brasil esteve sob o julgo dos
Militares. Tal noção corrobora para afirmação de Pierre Nora (1993), ao afirmar que
“a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A
história [enquanto ciência] só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às
relações das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece um relativo.”
(NORA, 1993, p. 9). Consoante a Halbwachs (2004), para o indivíduo, os
acontecimentos históricos não passam de auxiliares da memória, os quais
desempenham um papel de divisores do tempo, marcados por relógios ou
calendários, pois a vida flui em tempo contínuo, sem demarcações. Ademais, a
história oficial, não é a mesma história reconstituída por meio da memória, pois a
memória histórica é a história vivida:
Não mais na história aprendida, é na história vivida que se apoia
nossa memória. Por história é preciso entender então não uma
sucessão cronológica dos acontecimentos e de datas, mas tudo
aquilo que faz com que um passado se distinga dos outros, e cujos
livros e narrativas não nos apresentam em geral senão um quadro
bem esquemático e incompleto. (HALBWACHS, 2004, p. 64)

Assim, é na história vivida que se ampara a memória individual, capaz
construir um quadro vivo e natural em que um pensamento pode se suster na busca
de conservar e reencontrar a imagem de seu passado (HALBWACHS, 2004, p. 75).
Neste ponto, em O bruxo do Contestado (2012), ao apresentar as memórias de uma
personagem exilada, que relembra o passado de grupos relegados ao
esquecimento, o memorialismo se aproxima da necessidade de dar voz e visibilidade
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a uma versão nem sempre mostrada: a versão do vencido (BENJAMIN, 2012), a
versão denominada por Jim Sharpe (1992) como a história vista de baixo. Na
narrativa, essa perspectiva se une à postura de resistência, que, como já afirmado,
procura manter acesa a lembrança de um grupo, bem como de seus princípios e
lutas:
Nem tudo foi exatamente como escrito no texto, mas foi assim que
me veio à cabeça. As palavras sobre sonhos e visões saíram
escritas, mas me sinto com uma enorme mão na boca, como a mão–
acho que era do Jardel Filho – no Terra em Transe, do Glauber
Rocha que vi em fins de 1968 no Rio. Cruz e Souza no
“Emparedado” me traduz: Mas que importa isso? Qual é a cor da
minha forma, do meu sentir? Qual é a cor da minha tempestade de
dilacerações que me abala? Qual a dos meus sonhos e gritos? Qual
a dos meus desejos e febre? Vocês terão lido uma história real e
uma fantasia. (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 237, grifos do autor).

No excerto acima, a postura de resistência fica evidenciada ao comparar a
sensação da escritora com o filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, um filme
reconhecidamente engajado sobre a guerrilha no período militar. Dessa forma, pelo
prisma do oprimido, o retorno ao passado e às memórias pretéritas é realizado de
modo crítico e questionador. Esse diálogo com o passado possibilita uma nova
interpretação não completamente deslocada ou desligada de dados históricos, mas
que os colocam em confronto, que os ressignificam no presente. Nas palavras de
Halbwachs (2004, p. 90), “[n]ão se trata mais de revivê-los em sua realidade, porém
de recolocá-los dentro dos quadros nos quais a história dispõe acontecimentos,
quadros que permanecem exteriores aos grupos, em si mesmos, e defini-los,
confrontando-os uns aos outros”. É deste confronto entre as diversas facetas das
memórias individuais, construídas coletivamente, que se atinge o que há de
fundamental nas relações entre a história e a memória social, constituintes capitais
na formação de uma identidade individual ou coletiva bem estabelecida e alicerçada.

3 Considerações Finais
Em busca de melhor compreender as relações entre a história, a memória e a
ficção, bem como para explorar esses elementos no âmbito paranaense, o presente
artigo realizou uma análise da narrativa de extração histórica O bruxo do Contestado
(2012), de Godofredo de Oliveira Neto. Esse romance apropria-se dos discursos
históricos, do recurso da memória e de elaboradas estratégias narrativas para a
consolidação e a rejeição de determinadas posturas histórico ideológicas; ao mesmo
tempo, posiciona-se como um elemento de resistência frente ao movimento de
apagamento e esquecimento de versões da história não legitimadas pelo discurso
histórico hegemônico.
O bruxo do Contestado (2012) coaduna-se à modalidade de romance histórico
contemporâneo de mediação por apresentar postura intermediária entre as
modalidades convencionais do gênero (clássica e tradicional) e as mais
desconstrucionistas e experimentalistas (novo romance histórico latino americano e
metaficção historiográfica). Destacam-se dentre as características analisadas a
busca pela verossimilhança, a construção sem linear narrativa, a criticidade do
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discurso híbrido, o foco narrativo ex-cêntrico e o recurso da memória, essa última um
elemento essencial e determinante nas estratégias narrativas supracitadas.
Além desses aspectos, em O bruxo do Contestado, a sobreposição de
momentos históricos, realizada por meio da memória, é elemento imprescindível
para a criticidade da narrativa e sua maior abrangência representativa. O enfoque
narrativo voltado para sujeitos ex-cêntricos ou marginais permite a apresentação de
perspectivas não tradicionais, silenciadas, as quais problematizam a representação
do elemento histórico pela linguagem, e questionam as verdades da história
hegemônica.
O exame de O bruxo do Contestado mostra-o, portanto, como exemplar da
produção literária contemporânea de narrativas híbridas de história e ficção, que
possui a mediação (enquanto modalidade romanesca) e a memória como
características fundamentais. Dessa forma, a diegese articula-se intimamente com o
discurso histórico oficial, problematiza profundamente a representação do passado e
questiona as verdades da história hegemônica por meio de uma narrativa singela,
crítica e verossímil.
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Resumo: O presente trabalho se propõe a demonstrar a prática do racismo
institucional no Poder Judiciário Brasileiro, com enfoque na Justiça Criminal.
Evidenciando que a população afrodescendente inúmeras vezes é objeto da
seletividade exercida pelo sistema de justiça. Diversas práticas discriminatórias
revelam o racismo como um fenômeno estrutural e sistêmico, enraizado, que
remonta ao período escravocrata. Ainda, buscou-se mostrar que fatores como
exclusão social, preconceito e estigmatização resultam em menor acesso à Justiça
por parte da população negra, a qual é sub-representada nas carreiras jurídicas.
Ademais, provar que consiste na parcela da sociedade com maior índice de
condenações e, consequentemente, de encarceramento prisional. Por fim,
compreender que as decisões e sentenças tomadas pela subjetividade dos
magistrados, tendo como critério a cor da pele dos indivíduos, coloca em risco o
regime democrático de direito, ante a violação dos princípios da isonomia, da
equidade e da inafastabilidade da jurisdição.
Palavras-chave: População Negra; Justiça Criminal; Racismo Institucional;
Democracia; Sub-representação.
Resumen: El presente trabajo se propone a demostrar la práctica del racismo
institucional en el Poder Judicial brasileño, con enfoque en la Justicia Criminal.
Evidenciando que la población afrodescendiente innumerables veces es objeto de la
selectividad ejercida por el sistema de justicia. Diversas prácticas discriminatorias
revelan el racismo como un fenómeno estructural y sistémico, enraizado, que se
remonta al período esclavócrata. En el caso de la población negra, la cual está subrepresentada en las carreras jurídicas, se ha demostrado que los factores como la
exclusión social, el prejuicio y la estigmatización resultan en un menor acceso a la
justicia por parte de la población negra. Además, probar que consiste en la parte de
la sociedad con mayor índice de condenas y, consecuentemente, de
encarcelamiento prisional. Por último, comprender que las decisiones y sentencias
tomadas por la subjetividad de los magistrados, teniendo como criterio el color de la
piel de los individuos, pone en riesgo el régimen democrático de derecho, ante la
violación de los principios de la isonomía, de la equidad y de la inafrajabilidad de la
jurisdicción.
Palabras claves: Población Negra; Justicia Penal; Racismo Institucional;
Democracia; La Subrepresentación.
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1 Introdução
É notório que grande parte da população brasileira não tem acesso aos meios
básicos de manter a vida, ao menos, salutar. O mesmo fato se repete quando essa
parcela da população, qual seja a negra e hipossuficiente, não tem o mesmo
tratamento na esfera do judiciário. Embora dentro de uma democracia, à poucos são
garantidos de forma eficaz e fática todos os direitos. Dessa forma, o modo de
tratamento das pessoas negras no judiciário decorre de uma soma de fatores e
ausência de política pública de incluir e sanar entraves educacionais e sociais que
levam a maioria acima citada a ser a ‘cartela preferencial” da justiça, muito mais
latente quando essa população é parte ré em uma ação criminal.
No Brasil, conforme explicam os sociólogos, o racismo é velado, subjetivo.
Isso se deve por conta do longo período escravocrata que assolou a população
negra, como descreve BATISTOTI (2019) por cerca de 4 séculos e que até hoje a
herança negativa e estigmatizada é atribuída aos descendentes dos escravos.
Assim, o racismo brasileiro além de ser subjetivo, por todos terem, em tese, direitos
iguais e garantias fundamentais, se torna objetivo quando a vaga de um emprego
não é preenchida por um negro apenas por suas características fenotípicas. No
presente trabalho, ao analisar essas situações esmiuçadamente, emergiu clara a
forma que o sistema judiciário, por meio de condenações e restrições de direitos,
institucionaliza e estigmatiza a população negra, favorecendo em grande parte o
retrocesso dos estudos da criminologia, no que tange à teoria do etiquetamento.
Conforme explicita Adorno (1996), há um consenso quanto aos efeitos
provocados pelo efeito discriminatório do órgão judiciário em conter a criminalidade,
como a intimidação policial, as sanções punitivas e a maior severidade no
tratamento dispensado àqueles que se encontram sob tutela e guarda nas prisões
recaem preferencialmente sobre os mais jovens, os mais pobres e os mais negros.
Por fim, o objetivo principal deste estudo foi de verificar a institucionalização
do racismo no judiciário, com foco na Justiça Criminal. Para o estudo em questão
foram analisadas sentenças condenatórias, dados da população carcerária e artigos
científicos que abordam sobre temas concomitantes. Posto que a justiça penal
brasileira é mais rigorosa com a população negra e aparenta esquecer do Estado
democrático de Direito e da Constituição Federal de 1988 quando ao negro é dirigida
a sanção penal

2 Análise e Comentário do Conteúdo
2.1 A Justiça Brasileira e a estigmatização do Racismo
A seletividade da Justiça Brasileira foi tema no 24º Seminário Internacional de
Ciências Criminais segundo a TV dos Trabalhadores - TVT, sendo que de tal evento
foi realizado uma matéria publicitária pela TVT, a qual indagou acerca da
possibilidade de o Judiciário Brasileiro exercer uma seletividade capaz de prejudicar
a população negra.
A partir de tal indagação, constatou-se que a cor da pele influencia na
subjetividade dos magistrados e membros do Poder Judiciário, em especial da
Justiça Criminal, uma vez que grande parte das condenações judicias e do
encarceramento prisional é dedicado aos afrodescendentes.
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Para o pesquisador Felipe Freitas (2016), há no Judiciário um racismo
institucional, sistêmico e estrutural, assinalando uma sociedade violenta e
antidemocrática. O racismo institucional pode ser visualizado a partir das
instituições, nas quais existem formas de tratamento diferentes para cada raça. Tal
fenômeno “decorre necessariamente do alto grau de naturalização da hierarquia
racial e dos estereótipos que inferiorizam determinado grupo, enquanto afirmam a
superioridade de outro” (ADORNO,1996).
Para Pires e Lyrio:
Sob o manto da suposta neutralidade e universalidade dos direitos, as
decisões prolatadas pelos tribunais brasileiros são, em sua quase
totalidade, calcadas na “cegueira da cor” e não consideram o fator raça
em suas análises, ignorando as barreiras socioeconômicas intrínsecas
à realidade dos afro-brasileiros (2019, pág. 3)

Assim, embora não legitimado, o Racismo permeia todos os espaços sociais,
ocorre que no Judiciário essa violação de direito induzida por preconceito à etnia
institucionaliza o Racismo, diante dos dados que serão informados do
encarceramento dos negros e porcentagem de magistrados que se autodeclaram
negros.
3 Acesso à Justiça
Outro fator que deve ser exposto, consiste na concepção equivocada de que
indivíduos negros são criminosos em potencial, deixando de considerar que os
afrodescendentes são diariamente excluídos de seus direitos em decorrência
preconceito e estigmatização que os assolam. Esse tipo de discriminação, delimita o
acesso da população negra aos direitos previstos na ordem jurídica, bem como é
responsável pelas condições desiguais dadas à essa parcela da sociedade.
Ademais, são impostos aos negros (e a outros segmentos sociais em
vulnerabilidade) obstáculos no acesso à Justiça e a uma prestação jurisdicional
adequada. À título de exemplo, dados evidenciam que os “réus negros dependem
mais da assistência judiciária proporcionada pelo Estado (defensoria pública e
dativa, correspondendo a 62%) comparativamente a réus brancos (39,5%)”
(ADORNO, 1996). Existem estudos que demonstram que os réus negros com
defensores dativos ou públicos utilizam em menor quantidade de seu direito de
produção de provas testemunhais, se comparado a acusados brancos.
Em decorrência disso, Adorno constatou que:
A apresentação de provas testemunhais não parece amenizar a
situação dos réus negros diante dos rigores da lei. De todos os
brancos que se dispuseram a apresentar provas testemunhais, 48%
foram absolvidos e 52% condenados. Entretanto, entre os réus
negros que se valeram desse exercício, 28,2% foram absolvidos
enquanto 71,8% foram condenados (1996).

Alguns autores chegaram a provar que a Justiça Penal possui uma
predisposição em punir acusados negros com maior rigor quando a vítima é branca.
Para o pesquisador Felipe Freitas (2016), os afrodescendentes tendem a
procurar a polícia, ou até mesmo o Poder Judiciário, em menores quantidades para
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a denunciação de infrações penais, visto que para ele tal parte da população não
possui plena confiança nessa instituição.
4 Índices sobre
afrodescendentes

condenação

judicial

e

encarceramento

prisional

de

Nos anos de 1980 a criminalidade no Brasil elevou, especialmente em áreas
metropolitanas e em cidades com grande número de pessoas. Tais avanços não
podem ser precisos quanto ao seu surgimento e as causas que o fazem aumentar
exponencialmente. Diariamente os jornais são tomados por informações, notícias,
relatos que demonstram o cenário trágico e dramático de violência por todo o país.
De fato, grande parte das notícias reportam-se nas periferias. Acarretando, de forma
direta, a sensação de insegurança na população, e que incide ainda mais nos
moradores de bairros pobres e nas periferias (BERTULIO, 2019).
Os dados recentes trazidos pelo Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias - INFOPEN (2014), demonstra que elevou de 119% na população
prisional brasileira durante o período de 2000 a 2014, ou seja, no ano de 2000, havia
137 presos para cada 100 mil habitantes. No entanto, em 2014, essa taxa chegou a
299,7 pessoas. De acordo com os dados, um tanto quanto desatualizados, o país
atingiu uma gigantesca população carcerária de 607.731 pessoas. O número de
presos no país ultrapassou a marca de 600 mil. Segundo a mencionada pesquisa
caso mantenha-se esse ritmo de encarceramento, em 2022, a população prisional
do Brasil ultrapassará a marca de um milhão de indivíduos (SANTOS, 2015).
Além da grande população carcerária que demonstram a crise social do país,
os dados trazidos pelo INFOPEN apontam a diferenciação entre o número de
brancos e negros apenados, vez que o contingente de pessoas brancas apenadas
no país é minoria. Assim, em proporção numérica, dois em cada três presos são
afrodescendentes. Verifica-se, assim, que a porcentagem de pessoas negras no
sistema prisional é de 67%, segundo dados do IBGE (IBGE, 2010).
Outros dados que reforçam a presença do racismo, de certa forma
institucionalizado, é o número de apenados em porcentagem, sendo contados a
partir do gênero e da etnia sendo 93,4% por homens, e 6,6% por mulheres, em sua
esmagadora maioria, jovens entre 18 e 29 anos, afrodescendentes, com baixa
escolaridade, sem trabalho ou profissão definida (OTONI, 2018).
Os dados demonstram maior gravidade quando se leva em conta a
cor das pessoas encarceradas e reforçam a discussão já
desenvolvida na literatura. 60% são negros enquanto 37% são
brancos.
Indicadores
de
vulnerabilidade
analisados
comparativamente entre a população evidenciam a diferença
marcante entre os negros e os brancos no Brasil (SANTOS, 2015).

Diante de tais dados e da forma em que o encarceramento se torna
esmagador em relação aos negros e pobres, faz-se mister sobrelevar o motivo pelo
qual o sistema carcerário brasileiro adota a conjuntura de cada vez aprisionar mais.
De fato, a ideia inicial é a punição e a garantia da segurança e paz na sociedade,
entretanto, nos moldes atuais, tal premissa não tem eficácia, facilmente rebatida
quando se traz à baila os índices de reincidência, pois em média 75% dos
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encarcerados já havia cumprido outra pena por delito parecido, geralmente ao que
tange dos crimes contra o patrimônio (SANTOS, 2015).
Assim, além de toda a discussão acerca do desdém do Estado nas
populações tidas como “cardápio de preferência” para o direito penal, ainda num
estado democrático de direito e na vigência de uma das constituições mais
garantísticas do mundo, no sistema prisional ainda é latente com caráter Ad eternum
a ineficiência e ineficácia, pois a punição está acima da ressocialização. Nos bairros
pobres, a punição sobressai-se à educação, e que aos afrodescendentes recai o
estigma de “fardo social” cada vez mais marginalizado entrando nos dados do
INFOPEN (2018) como combate à violência, quando na verdade apenas a aumenta,
não surtindo nenhum resultado positivo, apenas fomenta a desigualdade social e a
dificuldade de acesso e vivência em sociedade de forma comum da população
negra.
5 Sub-representação da população negra nas carreiras jurídicas
Além dos fatores discriminatórios citados, como encarceramento em massa
de negros, tal parcela da população sequer consegue atuar no mercado de trabalho
de forma plena, o mesmo ocorre nas carreiras públicas, principalmente do Judiciário.
Em análise de dados, verificou-se, baseando a pesquisa somente os tribunais
superiores e o Supremo Tribunal Federal, os negros não possuem
representatividade condizente com a porcentagem demográfica, ou seja, subrepresentados (FREITAS, 2017).
Em 2013, 15,6% dos Magistrados brasileiros eram negros. Entre as
Magistradas, não há grande alteração, no mesmo censo, 1,5% se autodeclarava
negra, ao passo que 12,7% se afirmavam pardas (OTONI, 2018). Neste aspecto,
diante dos dados citados, a não representatividade da população negra num dos três
poderes não afirma só o racismo estrutural e institucional, haja vista que
cotidianamente o jovem negro não sente sua etnia representada nas carreiras
jurídicas. Visto isso, há em todos os poderes certa hegemonia destinada para nichos
sociais, como brancos e ricos. Importante sobrelevar os fatores de discriminação que
incidem sobre aos afrodescendentes, sejam eles: a classe social e a cor da pele.
Fatores esses geram exclusão social, estigmatização, e impossibilitam o acesso em
cargos jurisdicionais (FREITAS, 2017).
Nesse sentido, os privilégios dos indivíduos brancos se mantem em
detrimento dos indivíduos de pele negra. Por conseguinte, gera o afastamento do
princípio da isonomia e o combate ao Racismo.
6 Considerações finais
Por fim, conclui-se que há racismo institucionalizado dentro do Poder
Judiciário, evidenciado quando há a limitação do acesso aos cargos de poder e a
facilitação do encarceramento da população negra. Emerge como um sistema
generalizado de discriminações reforçadas cotidianamente, mantendo a hegemonia
e os privilégios dos indivíduos brancos sobre os direitos dos afrodescendentes. Tal
discriminação inúmeras vezes passa despercebida pelos olhos. Diante desse
cenário atual, a saída para esse racismo enraizado seria a ampliação dos sujeitos
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negros na atividade pública, em que pese haja um rito formal para a admissão
pública, a população negra estaria em pé de igualdade com a expansão de políticas
públicas para fortalecer a educação e a inclusão social, assim, com essa equidade
de ensino, o Judiciário teria a representatividade negra o que concretizaria políticas
antirracistas. A não visibilidade da etnia acarreta o estigma da realidade de maneira
reduzida.
Ademais, os dados trazidos no referido estudo denotam que a Justiça
Criminal Brasileira pune, majoritariamente, pessoas afrodescendentes do que as
demais etnias. Em contrapartida, o Poder Judiciário é composto,
predominantemente, por pessoas brancas, assim, a hegemonia – a detenção do
poder de fato sobre a liberdade alheia – permanece ainda nas mãos de uma elite
mínima, não pertencente às massas. Nesse contexto, ao passo de as minorias
sociais não terem representatividade de fato no poder judiciário, a injustiça poderá
ser recorrente.
Conclui-se, assim, que o presente trabalho teve o intuito de expor por meio de
dados sócio-geográficos um problema social que afeta o Brasil há várias gerações e
que carece de políticas públicas assistenciais para diminuir não só a incidência de
afrodescendentes no banco dos réus, mas reduzir também a violência e a
desigualdade em sentido amplo.
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Resumo: Este trabalho pretende analisar uma série de crônicas de Machado de
Assis, publicada sob o título Notas semanais, nas páginas do jornal O Cruzeiro,
durante o ano de 1878. Nesse momento polêmico de sua trajetória literária, o
escritor promove uma expressiva modificação nos seus procedimentos criativos,
operando uma transição do estilo romântico para o realista. Com base na leitura de
alguns textos da série, pode-se perceber claramente a presença de um discurso
discordante em relação ao senso comum da época, além de uma série de críticas a
respeito das manobras políticas, dos hábitos culturais e do movimento literário que
começava a se perfazer no Brasil. O estudo desses textos permitirá compreender as
mudanças estilísticas que o escritor promoveu no interior de sua própria produção
literária, favorecendo a compreensão de questões políticas e socioculturais que
marcaram a formação de nossa identidade nacional. Nesses textos, transparece
nitidamente a visão de mundo de um cronista profundamente crítico, que se vale da
ironia e do humor para denunciar as problemáticas de seu meio social. Formadas
por textos que desafiam as convenções do senso comum, essas notas semanais
assumem, portanto, uma importância crucial para a compreensão de sua trajetória
literária e intelectual de Machado de Assis.
Palavras-chave: Machado de Assis; crônicas; Notas semanais; O Cruzeiro;
identidade nacional.
Abstract: This paper aims to analyze a series of chronicles by Machado de Assis,
published under the title Notas semanais, in the pages of the newspaper O Cruzeiro,
during the year 1878. In this controversial moment of his literary trajectory, the writer
promotes a significant modification in his creative procedures, operating a transition
from romantic to realistic style. Based on the reading of some texts of the series, it is
possible to clearly perceive the presence of a subversive discourse in relation to the
common sense of the time, besides several criticisms about the political maneuvers,
the cultural habits and the beginning literary movement in Brazil. Through the study
of these texts, it is possible to understand the stylistic changes that the writer
promoted within his own literary production, favoring the understanding of political
and sociocultural issues that marked the formation of our national identity. In these
texts, the vision of the world of a deeply critical chronicler, who uses irony and humor
to denounce the problems of his social environment, is clearly evident. Composed by
texts that defy common sense conventions, these weekly chronicles are therefore of
crucial importance for understanding Machado de Assis' literary and intellectual
trajectory.
Keywords: Machado de Assis; chronicles; Notas semanais; O Cruzeiro; national
identity.
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1 Introdução
O estudo da atuação de Machado de Assis como homem de imprensa permite
observar não só a extensão da sua colaboração junto a um amplo número de
periódicos, como também a sua participação no delineamento das diretrizes
editoriais de algumas dessas publicações jornalísticas. Em 1877, quando
completava catorze anos de colaboração regular junto ao Jornal das Famílias periódico dirigido por Baptiste Louis Garnier, que deixaria de circular no ano seguinte
- o escritor começou a trabalhar em favor de um novo empreendimento editorial: o
jornal O Cruzeiro (1878-1883).
Idealizada por uma sociedade de comerciantes portugueses, a organização
do periódico contaria, antes mesmo do seu lançamento, com a contribuição de
Machado de Assis, que se encarregou de anunciar a futura publicação e de convidar
outros intelectuais brasileiros a participar de seu corpo de redatores. Para o
lançamento desse novo órgão da imprensa, realizado em 1º. de janeiro de 1878, o
escritor teria elaborado previamente o seu quarto romance, Iaiá Garcia, que já
apareceria em folhetim, no primeiro número do jornal. A despeito desse expressivo
engajamento com a composição do novo periódico, sua colaboração não perduraria
para além dos primeiros nove meses de circulação. No entanto, conforme a hipótese
que mobilizam a pesquisa à qual este trabalho pertence, pode-se afirmar que esse
breve, porém intenso, período de colaboração nesse jornal assumiu uma importância
decisiva para a redefinição das práticas criativas do escritor.
Dessa forma, com o intuito de promover uma compreensão mais plausível
desse complexo processo de transformação da ficção machadiana, a pesquisa em
curso tem investido no estudo circunstanciado das condições de produção e das
questões literárias que influíram decisivamente na orientação seguida pela
colaboração de Machado de Assis em O Cruzeiro, durante esse período crucial para
a redefinição dos seus paradigmas criativos. Para tanto, buscou-se analisar a
atuação do escritor como homem de imprensa e a sua interlocução dinâmica com os
discursos e questões de seu tempo.
Com o título de Notas semanais, Machado de Assis engendraria,
semanalmente, entre 2 de junho e 1º. de setembro de 1878, uma das suas séries
“mais difíceis de entender e das mais cruciais para a compreensão de sua trajetória
literária” (GLEDSON; GRANJA, 2008, p. 13). Formado por textos que desafiam o
senso comum e as convenções do gênero discursivo mobilizado, esse conjunto de
crônicas aprofunda as experiências artísticas levadas a efeito pelo autor no final da
década de 1870 e prefigura, de maneira ainda mais intensa, os traços emblemáticos
da nova dicção que as suas produções ficcionais passariam a assumir a partir da
década de 1880, com a publicação de seu romance inusitado, Memórias póstumas
de Brás Cubas, e da coleção de contos reunidos em Papéis avulsos.
Isento do propósito de inventariar pormenorizadamente cada uma das 14
crônicas assinadas por Eleazar no âmbito do “Folhetim do Cruzeiro”, o estudo
desses textos pretende definir, em linhas gerais, as tendências criativas ensaiadas
na série, com o intuito de investigar especialmente as proposições temáticas e
procedimentos formais que teriam contribuído, de maneira mais decisiva, para o
processo de transformação da escrita machadiana. Como meio de intervenção
artística no debate cultural do período, essas notas semanais assimilam
acontecimentos do cotidiano e os submetem a um processo de ficcionalização que
transcende as circunscritas amarras de sua historicidade, inscrevendo-se numa
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espécie de entrelugar em que convergem a efemeridade dos eventos datados e a
dimensão atemporal daquilo que se poderia denominar por uma expressão bem
machadiana de histórias sem data.
2 A representação da identidade brasileira e a falência dos modelos de
pensamento europeus
O percurso de leitura das crônicas que compõem a série Notas semanais
defronta-se, recorrentemente, com reflexões do cronista a respeito da identidade
cultural do Brasil e com o seu esforço de conscientização da inaplicabilidade dos
modelos de pensamento e de representação europeus na definição dos costumes,
tradições e práticas sociais peculiares ao cotidiano brasileiro. Contrapondo-se à
impregnação de teorias e abstrações de procedência estrangeira, Eleazar faz uma
opção deliberada pela análise engenhosa de acontecimentos banais do dia a dia
citadino, dos quais procura extrair a essência do modo de ser brasileiro.
Em sua crônica de estreia, o anúncio do lançamento de um simples manual
de confeitaria serviria de base para a reflexão do cronista sobre o “princípio social do
Rio de Janeiro” e, por extensão, do próprio país. Considerando-o um “fenômeno
eminentemente significativo”, o cronista concebe a compilação desse conjunto de
receitas como signo da restauração da essência nacional, comparável à vitória de
Júlio César sobre Pompeu em 48 a.C., que pôs fim à República e instaurou o
domínio do Império Romano:
Aparentemente, é largo o abismo, entre um Confeiteiro Portátil e a
última batalha de Pompeu; mas estudai em suas origens os dois
produtos, e vereis que, se César desloca a base do poder político,
põe por obra uma evolução da sociedade romana, — e se o nosso
confeiteiro publica as suas trezentas páginas de receitas, obedece à
necessidade de restaurar o princípio social do manuê.1 Naquele
caso, a queda da república; neste, a proscrição do bife sangrento.
Diferente meio; ação diversa; lei idêntica; análogo fenômeno;
resultado igual (O Cruzeiro, 2 jun. 1878, p. 1).

Ao coligir e dar à luz as suas receitas, o confeiteiro estaria contribuindo com a
revitalização de tradições culturais autenticamente brasileiras e com a obstrução
combativa à invasão de elementos estranhos aos nossos hábitos, como seria o caso
do “bife cru” – um anglicismo que, “além de não quadrar ao estômago fluminense,
repugna aos nossos costumes e origens”. Esse contraponto entre a preservação da
culinária local e a concorrência de “estrangeirices” alimentares, como o sanduíche e
a croquete, constituiria uma representação metonímica do descompasso que preside
a formação estrutural da sociedade brasileira, determinada, conforme o conceito de
“ideias fora do lugar” (SCHWARZ, 1997), pela convivência incongruente entre
práticas reacionárias e ideologias liberais, entre a barbárie do regime escravista e a
modernidade do ideário europeu que insuflava a intelectualidade brasileira.

1

Bolo de fubá de milho e mel, por vezes com acréscimo de outros ingredientes.
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Com uma lúcida percepção dessa contradição estrutural da sociedade
brasileira, as notas semanais de Eleazar sistematizam, por intermédio da apreciação
de diversas situações cotidianas e corriqueiras, a manifestação desse contrassenso
entre a condição rudimentar da cultura brasileira e a apropriação dos adiantados
modelos de pensamento de procedência europeia. Na apreciação traçada em sua
primeira crônica semanal, “o princípio social do Rio de Janeiro” é definido
metaforicamente por meio de uma associação ao aspecto artesanal da produção de
um “doce de coco” e de uma “compota de marmelos”, ou à fatura manual da “renda”.
Desse modo, mais do que “os falcões pedreiros de Estácio de Sá”, comandante das
lutas contra as invasões francesas e fundador da cidade carioca, “o bilro e o tacho”
teriam sido os responsáveis por lançar “os alicerces da sociedade carioca”.
Portanto, a condição elementar da formação sociocultural brasileira
responderia pela inaplicabilidade das abstrações europeias às peculiaridades do
contexto local. O primitivismo da circunstância brasileira resistiria a esse processo de
teorização, conforme se depreende das seguintes afirmações: “Tem barreiras a
filosofia; a ciência política acha um limite na testa do capanga. Não está no mesmo
caso a arte do arroz-doce, e acresce-lhe a vantagem de dispensar demonstrações e
definições. Não se demonstra uma cocada, come-se. Comê-la é defini-la” (O
Cruzeiro, 2 jun. 1878, p. 1).
Como se observa, a imaturidade da cultura brasileira responderia pela
rusticidade que preside as diversas práticas sociais desse universo ainda inepto ao
pensamento intelectualizado. Assim, a filosofia e a ciência política esbarram e
esmorecem frente aos barbarismos violentos que dominam o cenário eleitoral,
representados pela “testa do capanga” ou pelos quinze mil tiros, precisamente
contabilizados, que teriam sido disparados em um conflito partidário na Vila de
Chique-Chique, no interior da Bahia. A contenda seria tomada como assunto de uma
das seções da segunda nota semanal escrita por Eleazar. O mote da apreciação do
cronista decorre de uma notícia publicada pelo Diário da Bahia, e reproduzida pelo
Jornal do Commercio:
Chique-Chique: O Diário da Bahia de 30 do mês passado publicou a
seguinte carta que recebera da Vila de Chique-Chique: deploráveis
acontecimentos desde a noite de 12 de abril. O bacharel Alfredo
Machado a pôs debaixo de cerco com sua parcialidade e o Sr.
Santiago com a sua polícia, 11 da noite, população atacada por mais
de 100 homens, mais de 52 praças de polícia sob o comando do Sr.
Santiago, fizeram a seguinte hecatombe: cercaram a cidade,
dispararam contra ela. Sob o cerco há oito dias, conta a carta que já
se haviam disparado mais de 15.000 tiros. Casas saqueadas. “Eles
têm grande sabor de sangue. E assim está-se fazendo a eleição.
Que horror! […]” (Jornal do Commercio, “Noticiário”, 4 jun. 1878, p. 1,
col. 4. apud GLEDSON; GRANJA, 2008, p. 107, nota 14).

Na apreciação de Eleazar, tal situação remontava ao contexto retrógrado da
Guerra de Troia, dado o anacronismo de tamanha violência em um período histórico
que prezava, supostamente, por conceitos relacionados com ideais de modernidade,
ilustração e civilidade: “Após largos séculos de intervalo, reproduz-se o caso de
Troia, sem um Homero que o cante para deleitação dos vindouros” (O Cruzeiro, 9
jun. 1878, p. 1). Inversamente a esses pressupostos de modernidade intelectual, a
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prática eleitoral brasileira ainda estava reduzida a “essa violência partidária, essa
explosão de ódio recíproco, fruto de interesses, a que a política empresta o nome, e
nada mais” (Idem, p. 1).
O desencanto irônico do cronista em relação à brutalidade das ações dessas
“povoações rústicas” não é menor do que a sua decepção com a retórica inflamada
do oposicionismo fictício que preside a civilidade dos hábitos parlamentares. Essa
frustração teria ocorrido ainda na infância do cronista, quando presenciou, pela
primeira vez, uma das sessões do parlamento: “Recordo-me que ao ver um orador
oposicionista, após meia hora de um discurso acerbo, inclinar-se sobre a cadeira do
ministro, e rirem ambos, senti uma espécie de desencanto”. Adversas a esse
“espírito de tolerância”, próprio ao cinismo das práticas parlamentares, as povoações
rústicas contariam com a mesma idade que tinha o cronista ao assistir essa primeira
sessão parlamentar, ou seja, os conflitos violentos seriam uma consequência
decorrente da “meninice social” do país.
Como se observa, as apreciações do cronista indicam que a imaturidade e o
provincianismo do universo sociocultural brasileiro obstruiriam a formação de um
debate intelectual, efetivo e consistente, capaz de suplantar a proeminência dessas
práticas violentas e antiquadas. Em sua sexta crônica semanal, Eleazar combate,
por meio do mesmo argumento, as teorias raciais em voga no período, que
defendiam abertamente a necessidade de branqueamento da raça brasileira. Para o
cronista, o atraso intelectual do país decorria essencialmente da “nossa índole
caseira” e de certa “inércia de espírito”, que seria “menos um fenômeno da raça, que
da idade social” (O Cruzeiro, 7 jul. 1878, p. 1).
Conforme a leitura prossegue no decurso da série e as datas de publicação
se aproximam da época das eleições, mais incisivo se torna o sarcasmo do cronista
em relação aos meios brutais a que recorrem os contendores da arena política. Por
ocasião das eleições primárias, a nona crônica assinada por Eleazar caracteriza as
campanhas como um ritual próprio das expedições aventurescas dos cavaleiros
medievais:
Esta agora é a semana em que se armam os cavaleiros, afiam as
espadas e juram por Santiago de Compostela ou S. Jorge, que hão
de prostrar o adversário. Sábado que vem, todos se recolhem em
suas tendas, para saírem, na madrugada de domingo, lança em riste,
fogo no cérebro e esperança no coração.
Uso esta metáfora para ver se levanto um pouco os costumes,
que orçam ainda pela cabeçada e faca de ponta; e certo de que a
metáfora é metade da civilização, não desespero de substituir os
atuais processos, sem aliás desconhecer o seu caráter mais
peremptório que racional. Também não nego que a cabeçada é uma
maneira literal e direta de persuadir. Em vez de levar um argumento
pela língua, leva-se pela testa, supondo-se que a língua fala somente
ao ouvido, e o ouvido vai ter ao estômago. O que não é exato. Um
pouco de anatomia pode substituir com vantagem a eleição direta (O
Cruzeiro, 28 jul. 1878, p. 1).

Como se observa, em diversas crônicas da série, o cronista relata situações
que revelam o aspecto imaturo e rudimentar de nossas instituições e da nossa
própria condição enquanto país, denunciando o primitivismo das nossas práticas
culturais e as contradições inerentes à assimilação de modelos europeus em um
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país ainda em formação e marcado pela elementaridade de nossos hábitos
socioculturais. Na disputa acalorada em torno das eleições, o cronista denuncia a
preeminência dos embates físicos – “em vez de levar um argumento pela língua,
leva-se pela testa” – em detrimento da livre expressão do pensamento e do debate
racional e civilizado.
Ainda em sua segunda nota semanal, Eleazar expõe outros efeitos dessa
meninice social por meio de breves comentários sobre a notícia do curioso suicídio
de um jovem materialista, chamado João Coelho Gomes, que decidiu tirar a própria
vida para “saber o que se passa lá por cima”, conforme a carta deixada por ele e
publicada pelo Jornal do Commercio, em 8 de junho de 1878. Partidário confesso
das ideias de Ludwig Büchner, autor de Força e matéria, esse rapaz de apenas 24
anos seria um “produto fatal do retalho de ciência”. Movido por uma “imaginação
impressível”, o despropósito de sua deliberação fatalista seria sintomático da
irreflexão que prevaleceria na práxis intelectual da nova geração: “Retalho de
ciência, retalho de arte, retalho de literatura, retalho de política, eis os perigos de
uma juventude, mais cobiçosa de devassar do que paciente em discernir” (O
Cruzeiro, 9 jun. 1878, p. 1).
3 A lógica do avesso
Além de evidenciar a condição retrógrada de nosso país, estampada em
diversos hábitos primitivistas e incivilizados, o cronista denuncia também a
normatização de práticas corruptas que prevaleciam na cultura brasileira. Já na
primeira crônica da série, Machado aborda um fato circunstancial que tem grande
importância para a compreensão da identidade brasileira. Trata-se de um caso de
falsificação de águas minerais, que recebiam o nome de águas de Vichy e Vidago,
supondo-se que suas procedências eram de famosas fontes da França e de
Portugal, quando, na verdade, eram de origem local. A apreciação do cronista revela
uma mudança bastante expressiva dos procedimentos de criação literária do
escritor, especialmente no que diz respeito à forma como são conduzidas as suas
reflexões ideológicas. Se até a publicação de Iaiá Garcia, Machado de Assis
adotava, por meio de sua enunciação literária, uma postura reformista e edificante,
que pretendia promover a justiça no interior das relações assimétricas da sociedade
brasileira oitocentista, agora, começaria a se revelar uma atitude contrária, que já
preanuncia o estilo das Memórias póstumas de Brás Cubas. Assim, em vez da
denúncia crítica dos problemas sociais e políticos do período, o cronista prefere
adotar uma enunciação completamente cínica que, em vez de condenar as
injustiças, promove uma justificação das mais diversas transgressões que se
observam em nosso meio social. Evidentemente, essa justificação é carregada de
ironia e de humor, os quais seriam ainda mais expressivos em termos de criticidade
do que a denúncia direta.
Assim, ao invés de condenar os responsáveis pela falsificação, o cronista
critica o trabalho da comissão que multou os estabelecimentos, uma vez que tentam
impor leis que atentam contra o bom senso e contra as práticas preestabelecidas em
nossa sociedade. Além disso, justifica os atos criminosos desses estabelecimentos
comerciais por meio da afirmação de era de conhecimento comum que as águas
eram de fabricação local e que tudo não passava de um jogo, o jogo das águas, um
puro recreio, uma inocente diversão; em suma, uma “ficção pactuada” que fazia
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parte dos nossos costumes de vender gato por lebre – “não tendo lebre para lhe dar,
lanço mão do gato” – e que teriam sido alvo da injustiça da comissão:
Mas pior do que a ingenuidade, é a injustiça da comissão, e maior do
que a injustiça é a sua inadvertência. A comissão multou a casa,
porque supõe a existência de fontes minerais em Vidago e em Vichy,
quando é sabido que uma e outra das águas assim chamadas são
puras combinações artificiais. Vão publicar-se as receitas. Acresce
que as águas de que se trata nem são vendidas ao público. Há, na
verdade, muitas pessoas que as vão buscar; mas as garrafas voltam
intactas, à noite, e tornam a sair no dia seguinte, para entrar outra
vez; é um jogo, um puro recreio, uma inocente diversão, denominada
o jogo das águas, mais complicado que o jogo da bisca, e menos
arriscado que o jogo da fortuna. A vizinhança, ao ver entrar e sair
muita gente, está persuadida de que há grande venda do produto, —
o que diverte infinitamente os parceiros, todos eles sócios do Clube
dos Misantropos Reunidos (O Cruzeiro, 2 jun. 1878, p. 1).

Como se observa, ao invés de dar ênfase à condenação da fraude, o cronista
adota uma perspectiva oposta e inocenta as ações dos estabelecimentos
comerciais, através da ironia dizendo que era apenas uma simples recreação de um
grupo de amigos que se divertia com as suposições da vizinhança de que haveria ali
a venda de água mineral. Desse modo, seria uma inadvertência, e até mesmo uma
injustiça, atribuir multas a um divertimento totalmente inocente, ou, como sugere na
sequência, exigir que os rótulos do produto contivessem a confissão dessa fraude
supostamente inocente:
Com efeito, dizer a um cavalheiro que escreva nas suas águas de
Vidago: estas não são de Vidago, são do Beco dos Aflitos — é exigir
mais do que pode dar a natureza humana. Supondo que a população
do Rio de Janeiro morre por lebre, e que eu, não tendo lebre para lhe
dar, lanço mão do gato, qual é o meu empenho? Um somente: darlhe gato por lebre. Ora, obrigar-me a pôr na vianda o próprio nome da
vianda; ou, quando menos, a escrever-lhe em cima esta pergunta:
onde está o gato? é supor-me uma simplicidade que exclui a beleza
original do meu plano; é fechar-me a porta. Restar-me-ia, em tal
caso, o único recurso de comparar a soma das multas com a soma
dos ganhos, e se esta fosse superior, adotar o alvitre de fazer pagar
as multas pelo público. O que seria fina flor da habilidade industrial.
(O Cruzeiro, 2 jun. 1878, p. 1)

Na sessão IV dessa mesma crônica, há outro episódio que recebe um
tratamento muito semelhante. Trata-se do relato de um incêndio criminoso que
ocorreu no Paço Municipal da cidade de Macacu, que estava sob investigação por
suspeita de corrupção. Evidentemente, a motivação do incêndio era a de eliminar as
provas dessas práticas corruptas, mas o cronista conjectura sobre as mais diversas
possibilidades inocentes e acidentais que possam ter resultado nessa casual
combustão do Paço Municipal, como se observa no fragmento a seguir:
Não acabou menos depressa o paço municipal de Macacu, que aliás
acabou mais radicalmente; ardeu. Sobre as causas do desastre
perde-se a imaginação em conjeturas, sendo a mais verossímil de
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todas a da combustão espontânea. Se não foi isso, foi talvez o mau
costume que têm todos os paços municipais de dormirem com luz e
lerem até alta madrugada. O de Macacu parece que até fumava na
cama. Imprudência que se não combina com a madureza própria de
um paço municipal. Seja como for, há de ser muito difícil achar agora
os papéis do município, e fica truncada a história de Macacu.
Também a história é tão loureira, tão disposta a dizer o sim e o não,
que o melhor que pode acontecer a uma cidade, a uma vila, a uma
povoação qualquer, é não a ter absolutamente; e para isso a maior
fortuna seria aplicar o niilismo aos documentos. Entreguemos os
sábios vindouros ao simples recurso da conjetura; aplicação
higiênica, algo fantástica, e sobretudo pacífica (O Cruzeiro, 2 jun.
1878, p. 1).

De modo similar à apreciação do caso da falsificação das águas minerais, o
cronista faz uma justificação, absolutamente irônica, de um evento criminoso. Essa
conotação irônica se encarrega novamente de ridicularizar a situação e de denunciar
a corrupção entranhada em nossos hábitos culturais. Além disso, faz alusão a uma
concepção a respeito da história que se tornava cada vez mais consensual a partir
do século XIX. Por meio da associação a uma loureira – associação que
posteriormente seria novamente aplicada no romance Memórias Póstumas de Brás
Cubas –, a história é vista como um discurso parcial e tendencioso, que, assim como
uma prostituta, tanto pode dizer o sim, como o não, conforme o movimento dos
interesses e as vantagens que lhe possam ser concedidas.
Conforme se observa, essas crônicas não abordam diretamente os eventos
políticos que marcaram a nossa história nesse período, mas, por meio da descrição
de situações circunstanciais, promovem a reflexão sobre a essência da cultura
brasileira. Embora estejam limitadas a fatos situados num breve período de tempo,
que corresponde a apenas três meses do ano de 1878, pode-se dizer, considerando
toda a ironia que perpassa a enunciação dessas crônicas, que, além do aspecto
rudimentar da nossa cultura, o cronista sugere que “o princípio social do Rio de
Janeiro”, e do Brasil por extensão, seria uma marmelada,2 que se tornou sinônimo
das práticas corruptas de nossa sociedade.
4 Considerações finais
A análise do conjunto das crônicas que compõem a série Notas semanais, de
Machado de Assis, permite averiguar um processo de gestação de um novo estilo
criativo, que seria aperfeiçoado e consolidado pelas obras posteriores do autor. Em
suas entrelinhas, é possível observar também uma percepção muito perspicaz da
nossa identidade sociocultural e das contradições inerentes à formação estrutural da
sociedade brasileira. Em muitas delas, identificam-se proposições aparentemente
paradoxais que, no entanto, revelam os descompassos e contrassensos que fizeram
parte da formação de nossa identidade nacional.

2

“O princípio social do Rio de Janeiro, como se sabe, é o doce de coco e a compota de
marmelos” (O Cruzeiro, 2 jun. 1878, p. 1).
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Diversamente da visão idealista com que o romantismo representou o país em
sua recente independência, Machado de Assis apresenta uma visão bastante lúcida
e decididamente crítica das limitações e problemáticas que permeavam a jovem
nação, denunciando o aspecto rudimentar de certas práticas culturais, a imaturidade
intelectual e as preferências acríticas do público na escolha das manifestações
culturais que eram consumidas. Além disso, na denúncia das frequentes manobras
políticas que eram notícia na imprensa, Machado começa a esboçar a sua peculiar
ironia que consagraria seu estilo particular. Em vez da acusação direta, o escritor
utiliza-se de uma estratégia completamente diversa, que consiste em justificar,
ironicamente, as motivações dessas falcatruas ardilosas.
Em suma, o estudo das crônicas publicadas nas páginas do jornal O Cruzeiro
permitiu averiguar o gradativo despontar de um novo escritor que, por meio de
experimentações bastante ousadas, foi moldando novas técnicas de criação literária
que seriam responsáveis por colocar seu nome entre os escritores de maior
importância no contexto da literatura brasileira.
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Resumo: As novas diretrizes para as licenciaturas preveem a inclusão de disciplinas
que integrem os conhecimentos específicos e pedagógicos em discussões críticas
sobre o processo de ensino e aprendizagem, com foco na concepção e vivência do
processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, a disciplina de Didática das
Ciências tem por fim discutir elementos metodológicos, formativos e epistemológicos
à luz de teorias de aprendizagem. Esse artigo teve por objetivo analisar dez ementas
da disciplina em cursos de licenciatura em Química por meio da análise categorial
de conteúdo para inferir sobre a coerência entre elas e sua relação com texto de
referência na área. Para a análise, os conceitos específicos da disciplina foram
divididos em cinco áreas de acordo com seu objetivo de interesse: questões
epistemológicas; construção do conhecimento científico; processo de aprendizagem;
intervenção pedagógica; e formação de professores. Do ponto de vista quantitativo,
há considerável coerência entre os currículos em termos da representatividade de
cada área. É possível inferir boa relação com a literatura, apesar da grande
diferença entre as frequências de cada área. Mas a análise qualitativa mostra
grande variedade de conteúdos abordados em cada caso, mostrando grande
diferença entre as ementas. Além disso, foram encontrados elementos de
metodologia de ensino de didática geral nas ementas avaliadas, podendo indicar
dificuldades em se estudar os conceitos de Didática das Ciências na licenciatura.
Conclui-se que há necessidade de compreender a construção dos ementários no
contexto do currículo do curso e estabelecer uma identidade coesa para os estudos
de Didática da Ciência na formação inicial.
Palavras-chave: Didática das Ciências, Ensino de Ciências, Formação Inicial,
Licenciatura.
Abstract: The new undergraduate courses guidelines for teacher’s training indicate
the inclusion of disciplines that integrate specific and pedagogical knowledge into
critical discussions about the teaching and learning process, focusing on the teaching
and learning process conception and execution. In this context, the discipline of
Science Didactics aims to discuss methodological, formative and epistemological
elements considering learning theories. This article aimed to analyse ten syllabus of
the discipline in undergraduate courses in Chemistry through the contents categorial
analysis to infer about the coherence between them and their relation with reference
text in the area. For the analysis, the specific concepts of the discipline were divided
into five areas according to their objective of interest: epistemological questions;
construction of scientific knowledge; learning process; pedagogical intervention; and
teacher training. From a quantitative point of view, there is considerable coherence
between the curricula in terms of the representativeness of each area. It is possible
to infer good relation with the literature, despite the great difference between the
frequencies of each area. But the qualitative analysis shows a great variety of
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contents approached in each case, showing great difference between the curricula.
In addition, elements of teaching methodology and general didactics were found in
the evaluated curricula, and may indicate difficulties in studying Science Didactics
concepts in the undergraduate degree. It is concluded that there is a need to
understand the construction of the syllabus in the context of the courses curriculum
and to establish a cohesive identity for the studies of Science Didactics in the initial
formation.
Keywords: Science Didactics, Science Teaching, Under graduation, Teacher’s
training.
1 Introdução
As diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada de
professores (BRASIL, 2015) evidenciaram a importância da inclusão de disciplinas
voltadas às questões didáticas e metodológicas no currículo das licenciaturas.
Nesse contexto, disciplinas como a de Didática da Ciência, antes presentes somente
em cursos de pós-graduação na área de ensino de Ciências da Natureza, passam a
compor as matrizes curriculares dos cursos superiores.
Carvalho e Gil-Pérez (2009) explicam o surgimento progressivo dessa área do
conhecimento a partir da Didática Geral que historicamente aparecem nos cursos de
licenciatura. Os autores apontam que a especificidade da Didática da Ciência
vincula-se ao estudo reflexivo de técnicas, métodos e fundamentos epistemológicos
que permeiam a construção, a assimilação e a aplicação do conhecimento científico
e como o professor atua nesses processos.
Em termos de formação inicial, Martins (2005) afirma que, para a formação
inicial adequada, os licenciados devem conseguir articular conhecimentos
específicos (conteúdos referências à Ciência de base – química, física ou biologia);
pedagógicos (legislação, currículo e didática geral); e de ensino (como ensinar a
disciplina escolar em relação a uma teoria de aprendizagem), sendo que a Didática
da Ciência tem importância nesse último caso, pois integra os conhecimento
específicos e pedagógicos aos elementos teóricos, metodológicos e epistemológicos
relativos à prática docente e ao processo de ensino e aprendizagem.
Nesse sentido, Astolfi e Develay (2012) apresentam cinco grandes campos de
estudo da Didática da Ciência: questões epistemológicas, construção de conceitos
científicos, processo de aprendizagem, processos de intervenção pedagógica e
formação do professor. Dentro dessas cinco áreas, existem uma série de elementos
que podem ser estudados no contexto da Didática das Ciências, tornando o campo
bastante amplo.
Diante da grande quantidade de conceitos relacionados à área de
conhecimento em questão, corre-se o risco de que os currículos de formação inicial
não se apresentem de maneira uniforme e abrangente em relação a eles. Por isso, a
investigação sobre como a disciplina de Didática da Ciência de propõem a abordar o
vasto conhecimento da área é um passo importante para averiguar a inclusão
desses conceitos na formação inicial.
Sendo assim, este trabalho buscou analisar, por meio da análise de conteúdo
categorial quais elementos são abordados na disciplina de Didática da Ciência por
meio do ementário de instituições de ensino superior (IES) de modo a entender se
os elementos presentes nos documentos refletem os textos de referência sobre o
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tema, indicando coerência ente o que é praticado nos cursos de formação inicial e a
produção científica da área, além de verificar a coerência entre os ementário em si.
É importante salientar que é possível encontrar os termos Didática da Ciência
e Didática das Ciências, que foram tratamos como sinônimos nesse estudo, pois não
são encontradas diferenças entre os termos aos quais se referem.
2 A abordagem da Didáticas das Ciências nos cursos de licenciatura
A abordagem de um campo de conhecimento em forma de disciplina implica
na organização dos conceitos envolvidos. Diante disso, Astolfi e Develay (2012)
apresentam em sua obra cinco áreas de estudo da Didática da Ciência (Quadro 1).
Quadro 1 – As áreas de estudo da Didática das Ciências
Área

Conceitos específicos
Estrutura do saber ensinado

Questões epistemológicas

Estrutura do conhecimento científico
Obstáculos epistemológicos
Representação

Construção do conhecimento escolar

Transposição didática
Objetivos-obstáculos
Experimentação

Processos de aprendizagem

Simbolização e conceituação
Modelização
Contrato didático

Processos de intervenção pedagógica
Formação do professor

Modelos didáticos
Características da formação de professores

O quadro 1 apresenta uma série de conceitos específicos que compões as
áreas de estudo da Didática da Ciência de acordo com os autores citados.
Considerando que o objetivo do estudo é identificar a presença dos conceitos
específicos nos ementários, não será feita uma discussão aprofundada sobre cada
um deles em termos de polissemias ou definições conflitantes, mas será
apresentada uma definição sintética para que a busca semântica pudesse ser
melhor realizada.
Por meio das definições sintéticas apresentadas no quadro 2, é possível
perceber que os conceitos abordados na área não se configuram como um conteúdo
específico da ciência de base e nem um conteúdo pedagógico, mais processos e
reflexões que os mobilizam e os colocam em diálogo com a prática docente e a
relação do aluno com o conhecimento a ser ensinado, corroborando com a definição
de Carvalho e Gil-Pérez (2009).
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Quadro 2 – Os conceitos específicos em Didática das Ciências
Conceitos Específicos
Estrutura do saber ensinado

Definição
Reconhecimento de que a disciplina escolar não é idêntica
à ciência de base, compreensão do processo de
construção de currículos e de objetivos de aprendizagem
Identificação e estudo de elementos históricos e

Estrutura do conhecimento científico

Obstáculos epistemológicos

epistemológicos da construção do conhecimento científico
Obstáculos que se opõe à construção do conhecimento,
muitas vezes de maneira indireta e ingênua (p. ex.: uso de
analogias inadequada, generalização, animismo)
Reconhecimento de conhecimento científico é transmitido
por meio de representações, portanto deve estudar a

Representação
origem, o desenho e o significado das representações
oficiais e das produzidas pelos alunos
Reconhecimento de que o conhecimento da ciência de
base é transposto para o conhecimento escolar que, por
sua vez, é transposto para a realidade em sala de aula.
Esses processos envolvem uma série de etapas que
podem deturpar o conhecimento
Trata-se da escolha dos objetivos das práticas didáticas em

Transposição didática

Objetivos-obstáculos
função da superação de obstáculos
Estudo do uso crítico da experimentação como intervenção
didática. Estudo dos tipos de abordagens pautadas na
Experimentação
experimentação e a experimentação como estratégia de
ensino
Trata-se dos meios de ressignificação dos símbolos
caracteristicamente utilizados nas Ciências para os alunos,
Simbolização e conceituação
considerando aspectos semióticos e cognitivos para sua
assimilação e uso coerente
Estudo do uso crítico de modelos como estratégia de
Modelização

Características da formação de
professores

ensino e sua relação
Estudo crítico das atribuições dos professores frente aos
processos de ensino e aprendizagem. Constituição do
professor pesquisador. Estudo de inovações na área de
ensino de ciências

Fonte: Astolfi e Develay
(2012)

Tendo em vista a função articuladora que o estudo de Didática da Ciência se
propõe a promover, Malucelli (2007) aponta que uma disciplina em curso de
licenciatura destinada às discussões desse campo deve:
a) estar dirigida à construção de um corpo de conhecimento
específicos, capaz de integrar coerentemente os resultados das
pesquisas em torno dos problemas propostos pelo ensino
aprendizagem da disciplina;
b) (...) ser proposta como mudança didática do pensamento e
comportamento docente “espontâneo”;
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c) estar orientada a favorecer a vivência de propostas
inovadoras e a reflexão didática explícita;
d) (...) estruturar-se, a fim de incorporar o professor na pesquisa
e inovação em didática das Ciências;
e) ser concebida, numa conexão direta com as práticas
docentes, como núcleo integrador dos diferentes aspectos da
formação docente (Ibidem, p. 116).

Se a disciplina proposta conseguir englobar os aspectos supracitados,
espera-se que os futuros professores Ciências estejam preparados para pesquisar
sobre os avanços na área de ensino de Ciências e que consigam analisar, de forma
crítica, sua prática em função das vivências profissionais.
Ao possibilitar um curso de formação inicial que capacite o professor a
articular seus conhecimentos com as experiências adquiridas na prática docente, é
possível que os docentes consigam incluir, cada vez mais, os aspectos sociais
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de Ciências ao incorporar os
novos conhecimento da área de ensino, contribuindo para a reconstrução do ensino
de Ciências (FOUREZ, 2003).
3 Encaminhamento Metodológico
Este estudo se configura como uma análise documental (GIL, 2010) do
1
ementário de dez IES , escolhidas aleatoriamente, que apresentam a disciplina de
Didática das Ciências no curso de Licenciatura em Química. O procedimento de
análise realizado seguiu os preceitos da análise categorial de conteúdo (BARDIN,
2011) que visa a categorização de textos de acordo com os elementos que o
compõe, a partir de um conjunto de indicadores. Os elementos da análise foram:
a) corpus: ementário das disciplinas;
b) unidade de registro: palavra;
c) unidade de contexto: conceitos específicos na área (Quadros 1 e 2);
d)
regra de enumeração: presença;
e) critério de categorização: semântico;
f) indicadores: texto de referência para a didática das ciências (ASTOFLI;
DELEVAY, 2012);
g) categorias e subcategorias: áreas e conceitos específicos na área (Quadros 1
e 2);
h) inferência: se há coerência entre as ementas entre si e como o texto de
referência.
Em outras palavras, a análise empreendida buscou, nos ementários, palavras
cujo significado correspondessem às definições dos elementos da Didática da
Ciência trazidos pela literatura da área. Dessa forma, foram quantificados os
elementos presentes nas ementas de modo que a inferência sobre coerência entre
os documentos e relação com o texto de base pudesse ser estabelecida.
1

Os currículos analisados foram das seguintes IES: IFPR, UTFPR, IFC, IFSC, PUC-PR,
Unioeste, USP, UFAM e UFPA.
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4 Resultados e Discussões
A partir das regras de categorização acima descritas, os dez ementários
foram lidos em profundidade e sua lista de conteúdos foi relacionada a um dos
conceitos básicos do Quadro 2. O resultado quantitativo da categorização está
apresentado na tabela 1.
Tabela 1 – Frequência e representatividade dos conceitos específicos e áreas da
Didática da Ciência nos ementários analisados (n=10)
Frequência

Representatividade
do conceito

10

100%

Estrutura do
conhecimento
científico

4

40%

Obstáculos
epistemológicos

2

20%

Representação

3

30%

6

60%

1

10%

Experimentação
Simbolização e
conceituação

2

20%

2

20%

Modelização

1

10%

Contrato
didático

3

30%

Modelos
pedagógicos

8

80%

Formação do
professor

Características
da formação de
professores

3

30%

30%

Organização do
trabalho pedagógico

-

1

10%

10%

História do ensino de
Química

-

3

30%

30%

Metodologias de
ensino de Química

-

2

20%

20%

Área

Critério
específico
Estrutura do
saber ensinado

Questões
epistemológicas

Transposição
didática
Objetivosobstáculos

Construção do
conhecimento escolar

Processos de
aprendizagem

Processos de
intervenção
pedagógica

Representatividade
da área

100%

60%

20%

80%

Fonte: Dados do trabalho
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A partir dos dados quantitativos apresentados na tabela 1, é possível
perceber que todos os elementos apresentados por Astolfi e Develay (2012) são
citados em pelo menos um dos ementários analisados, indicando correspondência
entre os currículos das licenciaturas e o currículo de base.
É importante notar que na tabela 1 são apresentadas três novas categorias,
concebidas a posteriori: organização do trabalho pedagógico; história do ensino de
Química; e metodologias e ensino. Tais categorias surgiram a partir da análise dos
documentos, mas não constavam no texto de referência, podendo indicar
incoerências na construção dos ementários.
Em termos de representatividade, a área de questões epistemológicas está
presente em todos os ementários, mais especificamente no que diz respeito à
estrutura do saber a ser ensinado, ou seja, as bases epistemológicas da química
escolar. Em seguida, aparecem com 80% de representatividade os conhecimentos
entendidos como modelos pedagógicos, incluídos na área de processos de
intervenção pedagógica. Por fim, o tópico transposição didática, incluído na área
sobre construção do conhecimento escolar, também está contida em mais da
metade das ementas.
Tendo em conta os elementos de maior representatividade, é possível inferir
que os formadores de professores estão preocupados em estudar, na disciplina de
Didática da Ciência, os fundamentos metodológicos e epistemológicos ligados ao
processo de ensino e aprendizagem. Nesse ínterim, preocupa-se em avaliar os
melhores métodos de promover a construção do conhecimento escolar, tendo em
vista os processos mentais envolvidos nessa atividade.
Em contrapartida, as áreas de processos de aprendizagem e formação do
professor aparecem em menor escala nos documentos lidos. O que pode indica a
dificuldade, por parte dos professores que propõe os ementários, em abordar o
campo da Didática da Ciência em sua totalidade ou a abordagem desses elementos
em outras disciplinas do currículo do curso.
Em relação às categorias obtidas a posteriori, é possível verificar que, em
poucos ementários, aparecem elementos que não estão incluídos no campo de
estudo da Didática da Ciência de acordo Astolfi e Develay (2012). De fato, os
elementos históricos e de organização de trabalho pedagógico não trazem em si as
características de integração apresentadas por Malucelli (2017). Também é
importante salientar que, conforme apontam Carvalho e Gil-Pérez (2009), o objetivo
da Didática da Ciência é estudar, de forma integrada, os fundamentos que permeiam
o processo de ensino com aqueles que descrevem o processo de aprendizagem,
isto é, uma análise crítica do uso de técnicas e metodologias de ensino à luz das
teorias de aprendizagem.
A partir da análise acima, entendemos que as questões metodológicas
trazidas de maneira instrucional, sem atividade reflexiva, e questões de história do
ensino da Química são destinadas às disciplinas de história da educação,
metodologia de ensino e/ou prática de ensino, que não têm como objetivo primário
as discussões apresentadas acima. A questão da organização de trabalho
pedagógico, por sua vez, insere-se no campo dos conhecimentos pedagógicos
(BRASIL, 2015) devendo ser abordada em disciplinas como didática geral (HAYDT,
2011).
De toda forma, por meio dos dados quantitativos (Tabela 1) é possível
perceber certa correspondência entre o texto de referência e os ementários, mesmo
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que algumas áreas tenham maior representatividade que outras. É possível,
também, inferir coerência entre os ementários, tendo em vista a quantidade de áreas
que aparecem na maioria deles. Contudo, em uma análise qualitativa mais profunda,
é possível perceber que, dentro de um conceito específico, existem uma gama de
elementos que podem ser enquadrados. Sendo assim, optamos por apresentar a
variedade de conteúdos elencada em cada objetivo (Quadro 3).

Quadro 3 – Os conteúdos dos ementários em relação aos conceitos específicos
Conceitos Específicos

Estrutura do saber ensinado

Estrutura do conhecimento
científico

Representação

Experimentação
Simbolização e conceituação

Modelos pedagógicos

Conteúdos (Frequência)
Triângulo Didático (1)
Alfabetização científica (3)
Enculturação científica (1)
Letramento científico (1)
Construção do currículo (5)
Tipos de abordagem (temática, CTSA*, história da ciência,
interdisciplinaridade, contextualização) (5)
Saberes escolares (1)
Consensos na ciência (1)
Divulgação científica (1)
Contextos de produção científica (1)
Visões de ciência e cientista (1)
Concepções alternativas (1)
Senso comum x conhecimento científico (1)
Construção do conhecimento em sala de aula
Aprendizagem significativa (1)
Orientações para o uso de laboratório (1)
Importância da argumentação na experimentação (1)
Conflito cognitivo (1)
Processos de formação de conceitos (2)
Sequencias didáticas (2)
Concepção de materiais didáticos (3)
Relações com o cotidiano (1)
Pluralismo metodológico (1)
Planejamento e avaliação (2)
Reflexão crítica sobre a prática docente (1)

Características da formação de
Pesquisa em ensino de Ciências (2)
professores
Organização do trabalho
pedagógico
Metodologias de ensino

Saberes docentes (1)
Planos de aula/trabalho (1)
Componentes da ação pedagógica (2)
Aplicabilidade de metodologias ao currículo (1)
Espaços formais e não-formais (1)
Técnicas e recurso didáticos (1)

Fonte: Dados do trabalho
* CTSA: Ciência, Tecnologia, Ambiente e Sociedade

Antes de analisarmos os dados do quadro 3 é importante considerar dois
pontos em relação a ele. Em primeiro lugar, as frequências encontradas em cada
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conceito específico no quadro 3 pode ser maior que os tabela 1, uma vez que no
quadro estão descritos todos os conteúdos relacionados ao conceito e a tabela
considera apenas a presença de conceitos. Também é possível notar que os
conceitos específicos obstáculos epistemológicos, transposição didática, objetivoobstáculo, modelização e contrato didático não estão presentes no quadro 3. Isso
deve-se ao fato de enquadrarem um conceito muito particular, não ocorrendo
possibilidade de representação por vários conteúdos.
Após a considerações acima, é possível perceber que a aparente coerência
apresentada pela análise quantitativa desaparece ao considerarmos as
possibilidades de conteúdos referentes a um só objetivo e, em conjunto, o papel do
professor em elencar os conteúdos que serão abordados na disciplina. É possível
perceber que a questão de construção de currículos e os tipos de abordagem de
conteúdos têm sido abordados na maioria das IES, corroborando com a inferência
de que os formadores de professores buscam analisar formas de construção de
conhecimento escolar em função do currículo e, nesse processo, a transposição
didática tem papel fundamental (ASTOFI; DELEVAY, 2012), justificando a alta
frequência nos ementários.
Outro ponto que queremos salientar refere às categorias modelos
pedagógicos e metodologias de ensino, que apresentam elementos similares no que
se refere às estratégias técnicas de ensino, em especial os materiais didáticos. É
salutar entender que a diferença, nesse caso, se dará no foco do estudo: enquanto a
Didática da Ciência irá se preocupar em analisar as técnicas e estratégias sobre a
perspectiva da constrição do conhecimento e dos processo de aprendizagem
(CARVAHO; GIL-PÉREZ, 2009; ASTOFLI; DELEVAY, 2012), a disciplina de
Metodologia de Ensino tratará da instrumentação dos professores para o uso dos
materiais, sem a discussão reflexiva em relação aos processos supracitados
(HENNIG, 1994).
Análise similar pode ser feita a partir da categoria experimentação. Enquanto
um ementário traz o texto “orientações para o uso de laboratório”, não deixa claro se
a análise será reflexiva ou instrumental. Já a outra ocorrência indica a discussão da
importância da argumentação na atividade experimental, o que vai demandar um
aporte teórico sobre a relação entre argumentação e aprendizagem por
experimentação.
5 Considerações Finais
A disciplina de Didática da Ciência tem se tornado cada vez mais presente
nos currículos das licenciaturas (ASTOLFI; DEVELAY, 2012) refletindo a importância
dada pelas novas diretrizes (BRASIL, 2015) às disciplinas que visam integrar os
conhecimentos específicos da área e os pedagógicos por meio de discussões
acerca do processo de ensino e aprendizagem.
Diante desse quadro, procedeu-se análise de conteúdo categorial (BARDIN,
2011) em dez ementários da disciplina de Didática da Ciência de cursos de
licenciatura em Química. Os resultados foram analisados de maneira quantitativa e
qualitativa. A primeira análise apresentou considerável coerência entre as ementas e
a boa relação entre elas e o texto de referência. A segunda, por sua vez, mostrou
que ainda há pouco consenso entre o que é ensinado em cada umas das IES
estudadas em termos dos conteúdos elencados para serem discutidos na disciplina.
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Além disso, foram encontrados elementos de outras áreas (metodologia de
ensino e didática geral) dentro dos ementários, o que pode indicar pouca experiência
em abordar os conceitos de Didática da Ciência no ensino superior ou a incoerência
dos currículos de curso de licenciatura como todo, no que se refere às disciplinas e
seus domínios.
Apenas de ser um estudo preliminar e de não abranger todas as IES que
possuem o curso de licenciatura em Química, entendemos que o estudo atingiu os
objetivos em mostrar que a disciplina de Didática da Ciência é bastante diversa em
relação aos conteúdos e que estudos posteriores podem analisar a composição
geral dos currículos para identificar, por exemplo, a razão para elementos de outras
disciplinas serem contemplados nessa e, também, encontrar formas de equilibrar a
presenta dos conceitos abordados a fim de estabelecer um perfil sólido para a
disciplina.
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Resumo: O presente trabalho com tem como enfoque principal o de trazer relatos
de como as mulheres negras do nosso país se sentem e são tratadas quando estão
cumprindo suas penas, bem como se lembrar dos direitos e garantias fundamentais
que lhes são retirados. Uma das finalidades é mostrar em números e dados
estatísticos a quantidade de mulheres encarceradas segundo os dados coletados,
para que o leitor consiga materializar em números como o nosso sistema carcerário,
neste caso, o feminino se encontra atualmente. Como se poder perceber no título do
presente artigo, o trabalho científico foi totalmente voltado ao estudo da carceragem
das mulheres negras do nosso país, que são a maioria quando se trata do número
total das que cumprem algum tipo de pena, pois infelizmente nosso sistema
judiciário é punitivo e seletivo, fazendo com que grupos mais vulneráveis sejam os
mais afetados, fazendo com que se reforce uma exclusão já existente por conta da
cor da pele de nossas mulheres, que são as com mais baixa escolaridade, as mais
pobres e as que têm menos acesso à informação. Por fim, vale a pena ressaltar
também a análise que foi feita juntamente com a nossa Constituição Federal Cidadã,
e sobre como muitos de seus direitos e garantias fundamentais são violados.
Palavras-Chave: Mulheres, Sistema Prisional, Racismo, Negras, Constituição.
Resume: The main focus of this paper is to bring reports of how black women in our
country feel and are treated when they are serving their sentences, as well as to
remember the fundamental rights and guarantees that are taken from them. One of
the purposes is to show in numbers and statistical data the number of women
imprisoned according to the collected data, so that the reader can materialize in
numbers like our prison system, in this case, the female is currently. As you can see
in the title of this article, the scientific work was totally focused on the study of the
imprisonment of black women in our country, who are the majority when it comes to
the total number of those serving some kind of sentence, because unfortunately our
judicial system It is punitive and selective, making the most vulnerable groups the
most affected, reinforcing an already existing exclusion because of the skin color of
our women, who are the least educated, the poorest and those who have less access
to information. Finally, it is also worth noting the analysis that was made in
conjunction with our Citizen Federal Constitution, and how many of its fundamental
rights and guarantees are violated.
Keywords: Women, Prison System, Racism, Black, Constitution.
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1 Introdução
Inicialmente o interesse pela realização do presente resumo expandido se
deu pelo fato de que infelizmente faltam trabalhos que exponham esse tema no meio
acadêmico, mesmo os índices de mulheres negras que estão em situação de
encarceramento sendo altos.
O estudo feito se baseou na nossa Constituição Federal de 1988, em um
artigo cientifico elaborado no ano de 2008 por Adriana Severo Rodrigues, onde
foram feitas pesquisas de campo com mulheres negras no estado do Rio Grande do
Sul e também em dados coletados do INFOPEN na 2ª edição do Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN mulheres do ano de 2014, para
que fosse possível colocar em números a quantidade de mulheres que estão
cumprindo algum tipo de pena.
Sendo assim, o grande objetivo do trabalho será o de expor a realidade das
nossas mulheres negras, segundo a visão delas, respeitando o lugar de fala, a partir
do momento em que elas tem que cumprir alguma sanção imposta pelo Estado por
algum delito cometido.

2 Índice de encarceramento feminino negro
No mês de maio de 2018, na 2ª edição de Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias desenvolvida no ano de 2014, como exposto acima, foi
divulgado que o nosso país ocupa a 4ª posição dentre todos os outros países no
mundo quando se trata de encarcerar mulheres. Tem o levantamento de que entre
74% da população feminina encarcerada 50% estão na entre os 18 a 29 anos e 62%
são negras com baixa escolaridade.
Não é difícil de justificar esses dados, pois como já sabemos nosso sistema
de justiça criminal é totalmente seletivo e punitivo, e quando se trata de pessoas
negras que infelizmente são grupo mais vulnerável faz com que se reforce a
exclusão social já existente, pois ainda se tem a visão arcaica de que a cor da pele
diferencia uma pessoa da outra.
E esse tipo de visão é uma afronta ao Art. 3º, IV, da Constituição Federal de
88 que expõe nitidamente a ideia de que um dos objetivos fundamentais do nosso
País é o de promover o bem da sociedade sem fazer distinção a origem, cor, raça ou
qualquer outro tipo de discriminação.
Em uma visão mais abrangente do assunto, o encarceramento em massa das
mulheres tem uma série de consequências, como o aumento progressivo do sistema
prisional; o número enorme de presas provisórias (30% do total aguardam o seu
julgamento); deficiências de assistência a saúde; o aumento de doenças, sendo
elas: a sífilis, tuberculoso e a hepatite.
Temos também uma ausência muito grande de vagas em um regime mais
benéfico, além disso, muitas dessas mulheres são mães, e o encarceramento gera
como consequencia a perda do poder familiar sobre seus filhos, e em muitos casos
a destinação dessa criança para abrigos e em casos mais extremos o risco de perda
da criança para adoção, caso essa mãe que cumpre pena não tenha com quem
deixar seu filho, sem contar na ruptura de afeto que isso causa.
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3 Breve relato histórico sobre as prisões femininas
As prisões femininas no Brasil foram criadas na década de 1930, início dos
anos 1940. Anterior a isso, as mulheres cumpriam suas penas em celas específicas
dentro de prisões masculinas. Atualmente existem prisões exclusivamente
femininas, porém no Brasil se tem a informação de que mais de 230 unidades
prisionais são mistas.
Históricamente as primeiras prisões foram criadas em uma parceria do Estado
com a Congregação de Nossa Senhora do Bom Pastor D’Angers, uma ordem
francesa que tinha como missão a expansão do cuidado com a mulher. Mas, a
principal finalidade de toda esse cuidado tinha um cunha extremamente machista,
pois a missão era a de “colocar as mulheres de volta no eixo”, sendo este “eixo” o de
fazer com que elas fossem boas mães e esposas, caso a mulher corrompesse toda
essa visão que se tinha dela ela não estaria se comportando dentro do esperado no
seu gênero, devendo, portanto, ser corrigida.
Na década em que foram criadas as prisões o que mais aprisionava mulheres
eram as contravenções penais de “escândalo”, o alcoolismo e a “vadiagem”.
Trazendo para os dias de hoje, o que mais encarcera as mulheres do nosso país é a
pratica do crime de tráfico de drogas.

4 Violações Constitucionais
Como já sabemos o sistema penitenciário brasileiro tem várias deficiências e
não é de hoje, se pensa apenas em punir para que se tenha uma “higienização
social”, fazendo com que abordagens discriminatórias sejam feitas incessantemente,
algo que fere e viola diretamente a dignidade da pessoa humana.
Todos têm a consciência de que somos iguais perante a lei, temos o direito de
liberdade, igualdade, que não podemos ser submetidos a tratamento desumano ou
degradante, que o racismo é crime inafiançável e imprescritível, enfim, os direitos
assegurados em nossa Constituição Cidadã são vastos, inclusive estão no rol das
cláusulas pétreas.
Porém, mesmo com tantos direitos assegurados ainda nos deparamos com
pesquisas que fazem o segundo apontamento das 4:1 milhões de mulheres negras
que estão no Brasil, representando a porcentagem de 23,4% do total da nossa
população segundo fontes do IBGE do ano de 2000, são essas as que mais sofrem
diariamente com discriminação social, sendo isso conseqüência do racismo e do
sexismo.
Infelizmente o fruto do racismo e da desigualdade social faz com que se tenha
um encarceramento maior das mulheres negras, e o próprio local em que elas são
obrigadas a cumprirem suas penas por si só já retira delas seus direitos
constitucionais que são inalienáveis.
Todos esses direitos constitucionais violados vão contra o princípio da
dignidade humana, pois a pena não deveria atingir o corpo do apenado, sua
dignidade existencial. Existe um limite quanto à execução das sanções penais
impostas pelo Estado, e esse limite é justamente o do princípio da dignidade da
pessoa humana. Temos o pleno conhecimento das penas impostas na Idade Média,
que eram extremamente cruéis, pois incidiam justamente sobre o corpo da pessoa
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condenada, sendo algo totalmente repudiado na noção contemporânea de direitos
humanos.
Mas infelizmente na vida real, o sistema carcerário brasileiro em nada aplica o
principio citado, não é novidade que os apenados cumprem pena de maneira
degradante. A violação dos direitos de quem cumpre a pena vão desde a comida
que lhe é oferecida até o local de encarceramento.
Nessa situação em que o sistema carcerário se encontra se percebe a inércia
de Ministério Público e da Defensoria Pública e da sociedade num geral que não se
importa com essa situação. Sem a consciência de que nós devemos lutar para que
se tenha um cumprimento de pena mais digno para esses apenados, ainda
continuaremos vivendo num retrocesso sem fim. Punição sem ressocialização é
mera vingança. Devemos dar outra alternativa para essas mulheres que cumprem
suas penas, para que não precisem mais voltar para o mundo do crime.

5 Relato de mulheres negras encarceradas
Os Relatos colhidos para serem expostos no presente resumo ocorreram
durante a elaboração de uma pesquisa de campo com mulheres negras que
cumpriam penas em regime aberto e semi-aberto em uma casa de Albergue no
Estado do Rio Grande do Sul, no trabalho desenvolvido por Adriano Severo
Rodrigues, na época mestranda e pós-graduanda da Universidade Católica do Rio
de Janeiro. A pesquisa contou seis mulheres negras das setenta e uma que
cumpriam pena na época, foram utilizados alguns métodos, como por exemplo,
questionários, nomes fictícios para que não fossem reconhecidas, que contassem
sobre o delito que cometeram o tempo de cumprimento de suas penas, como era a
relação com a família e também como era a rotina na casa, etc.
Três das seis mulheres relataram que percebiam certa diferenciação no
tratamento entre elas e suas colegas não negras por parte dos funcionários que
trabalhavam nesse local, duas informaram que não tinha nenhum tipo de
diferenciação e uma disse que não havia notado. Algumas chegaram a contar que
quando iam falar alguma coisa eram revidadas imediatamente, motivo pelo qual
algumas se sentiam inferiores e notavam a diferença no modo em que eram
tratadas.
Por fim, o assunto familiar é algo muito frágil, a saudade dos filhos era algo
que afetava essas mulheres psicologicamente justamente por estarem longe deles,
elas tinham um sentimento de culpa que era quase impossível de ser impedido o
que fazia com que infelizmente algumas delas rompessem seus vínculos familiares.

6 Conclusão
Apesar de o Brasil ser o país que ocupa a 4º posição dentre os outros países
quando falamos de encarceramento feminino, principalmente de mulheres negras,
isso é algo que não choca nossa sociedade, parece que as pessoas não querem ver
a realidade, querem apenas punição por punição, não é reivindicado por uma
política criminal que realmente de alguma solução para que a porcentagem de
mulheres presas diminua.
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São milhares de mulheres negras presas, que muitas vezes estão à espera
do seu julgamento, que diariamente passam por situações que violam seus direitos,
essas mulheres vivem de uma forma cruel, longe de tudo, longe de oportunidades,
longe da família, muitas com filhos pequenos e com o sentimento de culpa por não
poderem protegê-los.
Deveriam ser criadas alternativas que não distanciassem essas mulheres de
suas famílias, outra via que não seja a prisão, pois em nosso Código de Processo
Penal já existe a possibilidade de prisão domiciliar, porém é algo que nosso Poder
Judiciário não aplica.
Por fim, se espera que a realização desta pesquisa nos faça pensar mais em
todas essas mulheres que passam por situações degradantes ao longo de sua vida,
especialmente quando caem no sistema carcerário, além de nos instigar sobre como
o racismo é algo presente em todas as estruturas institucionais e atingem homens,
mulheres e crianças da cor negra e no sistema prisional isso não é diferente.
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INTRODUÇÃO: A intenção suicida e o suicídio são problemas complexos que
resultam na interação de vários fatores, sendo eles, sociais, psiquiátricos,
econômicos pessoais e culturais. O suicídio tornou-se um grave problema de saúde
pública. O comportamento suicida vem aumentando entre a população brasileira e
causando cada vez mais impacto social e psicossocial aos envolvidos. OBJETIVO:
Apresentar o perfil epidemiológico das tentativas de suicídio em um município do
sudoeste do Paraná nos anos de 2015 e 2016. METODOLOGIA: Trata-se de um
estudo quantitativo analítico de corte transversal. A coletada de dados foi realizada
através de 143 fichas de notificação utilizadas pelo Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, referente aos anos de 2015 e 2016. As fichas foram
digitadas em um banco de dados com o auxílio do software Epi-Info 6.04 e
posteriormente analisadas no software IBM SPSS 19. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: a maior frequência de tentativas de suicídio foi detectada na faixa
etária de 21 a 30 anos (27,3%), entre indivíduos do sexo feminino (69,2%), de cor
branca (57,3%) e utilizou-se como meio de agressão a intoxicação exógena (87,4%),
sendo o principal agente de contaminação o medicamento (59,2%). A estação de
maior prevalência foi à primavera (29,4%), e o bairro de maior prevalência de
tentativa de suicídio se caracterizou pelo Lagoão (21%). A evolução do caso foi em
grande
maioria
para
atendimento
e
internação
hospitalar
(55,2%).
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que o suicídio é um relevante problema de
saúde pública nessa região e sendo necessárias medidas preventivas e programas
de prevenção ao suicídio. Os dados levantados poderão ser utilizados pelas equipes
multidisciplinares como subsídio para o delineamento de políticas públicas de
assistência a este agravo.
Palavras-chave: Perfil de Saúde, Suicídio, Saúde mental.
1. Introdução
O termo suicídio vem da expressão latina “sui caedere”, que significa “matarse”, e foi utilizada pela primeira vez em 1717 por Desfontaines. Também conhecido
como “morte intencional”, “morte autoinfligida” ou “morte voluntária”. Na língua
portuguesa significa o ato pelo qual um indivíduo possui a intenção e provoca a
própria morte (LOPES, 1986, p.125).
O Brasil, desde os anos de 1960, atravessa epidemiológicamente uma
transição caracterizada pelo perfil dos óbitos no país, no qual as causas externas
estão em crescimento em substituição às doenças infecciosas e parasitárias. O
crescimento nas taxas de suicídio possui contribuição com este aumento, sendo
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essa, a terceira causa de óbito por fatores externos identificados no Brasil, a saber:
homicídio (36,4%), óbitos relacionados ao trânsito (29,3%) e suicídio (6,8%)
(MACHADO, 2015, p.47).
Segundo Estimativa na OMS (2000), o comportamento suicida vem
aumentando entre a população brasileira, causando cada vez mais impacto social
para o país. Os indivíduos que predispõem o grupo de risco para o suicídio são
caracterizados como pessoas com transtornos mentais, psicológicos, problemas
sociodemográficos e condições clínicas incapacitantes, sendo que, o risco para
novas tentativas aumentam de acordo com o crescimento do número de tentativas
deste indivíduo e a falta do acompanhamento da equipe multidisciplinar.
O comportamento suicida tem sido conceituado como um contínuo de
pensamentos e comportamentos desde a ideação até o suicídio em si (GANZ;
BRAQUEHAIS; SHER, 2010, p.3). Dentre este conceito, Weelang, Borges e
Fenterseifer (2005, p. 260) afirmam que:
Todo e qualquer ato por meio do qual uma pessoa causa lesão a si
própria, independente do grau de letalidade, é considerado
comportamento suicida. O comportamento suicida classifica-se em
três categorias distintas: ideação suicida, tentativa de suicídio e
suicídio consumado. A ideação suicida fica em um dos extremos, o
suicídio consumado no outro e a tentativa de suicídio entre eles.

Realizando a tentativa, caso o indivíduo não consiga o desejado, deve se
iniciar um acompanhamento desta pessoa, pois poderão ocorrer novas tentativas até
a conclusão do ideal desejado (GANZ, BRAQUEHAIS e SHER, 2010, p.2).
Após a tentativa de suicídio, o suicida deve ser encaminhado ao serviço de
saúde mais próximo, onde conforme a portaria 1.271/2014 é realizado o atendimento
necessário e o preenchimento da notificação compulsória, que posteriormente deve
ser encaminhada à vigilância epidemiológica do município (BRASIL, 2014). Esta
notificação realizada pelos profissionais de saúde oficializa a comunicação da
ocorrência à autoridade sanitária, servindo como uma ferramenta importante para
mapeamento dos agravos e adoção de medidas de intervenção pertinentes para o
caso (GONÇALVES, 2008, p.323).
Em 2014, conforme dados da Secretaria de Saúde do estado do Paraná, a
taxa de mortalidade referente ao suicídio foi de 8,4 óbitos/100 mil habitantes no
Paraná, com predomínio na população masculina (4.5 homens para cada mulher
morta por suicídio). A 7ª Regional de Saúde apresenta os maiores coeficientes de
notificação de autoagressão, atingindo 8.6 tentativas/ suicídio a cada 10 mil
habitantes (PARANÁ, 2016, p.52).
Constata-se uma escassez de trabalhos referentes às características
epidemiológicas das tentativas de suicídio do município de Palmas. Assim, esta
pesquisa vem ao encontro da necessidade de se estabelecer indicadores que
possam balizar estratégias de prevenção para este agravo. Desta forma, busca-se
responder a seguinte pergunta norteadora: Qual o perfil das tentativas de suicídio
em Palmas nos anos de 2015 e 2016?
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2. Metodologia
Trata-se de um estudo quantitativo epidemiológico transversal de cunho
analítico. O estudo foi realizado a partir das notificações cedidas pelo departamento
de epidemiologia do município de sudoeste do estado do Paraná. Os sujeitos foram
todos os indivíduos presentes nas fichas de notificação compulsória individual que
tentaram suicídio nos anos de 2015 e 2016.
A coleta de dados foi realizada através das fichas de notificações
compulsórias, de posse do Departamento de Epidemiologia do município,
registradas pelos profissionais das unidades básicas de saúde e hospitalar nos anos
de 2015 e 2016. Foi elaborado um instrumento de coleta de dados para o
levantamento das seguintes variáveis de análise: gênero, faixa etária, escolaridade,
estação da ocorrência, hora da ocorrência, turno da ocorrência, cor, ocupação, zona
de residência, local da ocorrência, zona da ocorrência, meio de agressão, número de
recorrências e evolução do caso.
Os dados coletados foram inseridos em um banco de dados a partir do
software epi-info 6.04 e, posteriormente realizou-se a análise do material. Os
resultados foram descritos em dois momentos: os dados referentes a tempo, espaço
e a pessoa foram dispostos através de sua frequência utilizando-se da epidemiologia
descritiva; os demais dados foram dispostos de forma descritiva e também através
do cruzamento de variáveis conforme os princípios da epidemiologia analítica. Foi
utilizado para o tratamento dos dados o software IBM SPSS Statistics 19.
A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade
Tecnológica
do
Paraná,
parecer
2.225.268,
CAAE:
70981717.0.0000.5547.
3. Resultados e discussão
Ocorreram no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016,
143 tentativas de suicídio notificadas pelos profissionais das unidades básicas de
saúde e hospitalar do município de Palmas. Deste total estudado, foram citados 26
bairros de residência dos indivíduos que tentaram o suicídio (TABELA 1).
Tabela 1 – Bairro de residência dos indivíduos notificados
Frequência
%
% acumulado
Lagoão
Hípica
Operária 1
Rocio
Fortunato
Cascatinha
Serrinha
Eldorado
Interior
São Francisco
Klubege

26
10
3
7
3
5
8
2
6

18,2
7,0
2,1
4,9
2,1
3,5
5,6
1,4
4,2

18,2
25,2
27,3
32,2
34,3
37,8
43,4
44,8
49,0

1
3

,7
2,1

49,7
51,7
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Centro
Alto da Glória
Operária 2
Esplanada
São José
São Francisco
São Sebastião
Divino
Santuário
Indígena
Aeroporto
Palmas 1
Santa Cruz
Caldeiras
Assentamento
Total

19
5
6
2
3
3
3
6
8
2
8
1
1
1
1

13,3
3,5
4,2
1,4
2,1
2,1
2,1
4,2
5,6
1,4
5,6
,7
,7
,7
,7

143

100,0

65,0
68,5
72,7
74,1
76,2
78,3
80,4
84,6
90,2
91,6
97,2
97,9
98,6
99,3
100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

O bairro de maior incidência foi o Lagoão com 18,2%, seguido do Centro com
13,3%, o terceiro bairro mais incidente foi a Hípica com 7%, seguida dos bairros
Serrinha, Santuário e Aeroporto com 5,6% de incidência. O bairro do Rocio
apresenta 4,9% das tentativas, e os bairros Interior, Operária 2 e Divino apresentam
4,2%. Nos bairros Cascatinha e Alto da Glória foi identificado 3,5%, seguido dos
bairros Operária 1, Fortunato, Klubege, São José, São Francisco e São Sebastião,
com 2,1%. Os bairros Eldorado, Esplanada e Área Indígena com 1,4%. Os bairros
São Francisco, Palmas 1, Santa Cruz, Caldeiras e Assentamento apresentaram
0,7% das tentativas.
Acompanhando as estimativas nacionais, o município apresenta um índice
médio de tentativa de suicídio de grau alto, contudo, de acordo com o perfil
epidemiológico da região Sul, citado em Machado (2015, p.49) esse índice no
município apresenta-se no limiar máximo para a região, constituindo-se em fator
relevante para o planejamento das políticas públicas e gestão da saúde em nível
local.
O Estado do Paraná apresentou uma taxa de mortalidade por suicídio de 8,4
óbitos/ 100.000 habitantes, sendo superior à taxa nacional que é de 5,7 óbitos/
100.000 habitantes (LOVOSI, 2009, p.87). O Paraná apresenta ainda taxa superior
que os estados da Bahia (3,9 óbitos por 100.000 habitantes) e São Paulo (4,6 óbitos
por 100.000 habitantes). Embora a taxa de mortalidade por suicídio no Estado do
Paraná tenha sofrido queda, ainda se mantém alta, sinalizando a necessidade de
ações preventivas e assistência aos casos de risco (SOUZA, 2001, P.298; BANDO,
2011, P.88).
Segundo dados da OMS (2012), mais de 800 mil pessoas morrem por
suicídio a cada ano em todo o mundo, o que equivale a uma morte a cada 40
segundos, sendo que a cada três segundos uma pessoa atenta contra a própria
vida.
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A zona urbana foi à região com maior incidência dos casos, 93% (133),
seguida da zona rural com 6,3% (9), sendo que em 0,7% (1 caso) das fichas essa
informação foi ignorada (TABELA 2).
Tabela 2 – Zona de residência dos indivíduos notificados
Frequência
%
% acumulada
Urbana
Rural
Ignorado

133
9
1

93,0
6,3
,7

Total

143

100,0

93,0
99,3
100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

O sexo predominante foi o feminino com 69,2% (99) das notificações. Já o
sexo masculino apresentou 30,8% (44) dos casos de tentativas de suicídio (TABELA
3).
Tabela 3 – Sexo dos indivíduos notificados
Frequência

%

% acumulado

Masculino
Feminino

44
99

30,8
69,2

30,8
100,0

Total

143

100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

Conforme Beutrais (2006, p.160) os estudos procuram explorar a
possibilidade de que as mulheres tornaram-se o gatilho de atos suicidas. O suicídio
pode ser entendido como uma situação limite na vida de mulheres, quando a morte
é encarada como a única saída para os conflitos sociais ou interpessoais gerando
sofrimento intenso e mal-estar.
Segundo Carloto (2001, p.209), pode-se considerar que o cansaço pelo
trabalho e a desestruturação pelas crises financeiras, as incapacidades físicas que
ocorrem de doenças, as vulnerabilidades de gênero, a submissão a normas sociais,
a presença de violência física ou sexual em casa, conflitos e maus-tratos entre
cônjuges são algumas situações ligadas a gênero que podem determinar ou
potencializar o suicídio.
A idade dos suicidas oscilou de 11 anos a 65 anos. Essa variável foi
agrupada em sete faixas-etárias. A faixa de 10 a 15 anos esteve presente em 9,1%
(13) dos casos das tentativas de suicídio. De 16 a 20 anos apresenta 16,1% (23)
dos casos. A maior prevalência de tentativas de suicídio aconteceu na faixa etária
de 21 a 30 anos, totalizando 27,3% (39) dos casos apresentados. Já as idades entre
31 a 40 anos, apresentaram 17,5% (25) das tentativas. As idades de 41 a 50 anos
representaram 21% (30) dos casos e, dos 51 aos 60 anos, a incidência foi de 4,9%
(7) das tentativas. Tentativas de suicídio entre a população maior de 60 anos
representou 2,1% (3) dos casos. Em 2,1% (3) das fichas não foi identificada a idade
da pessoa envolvida (TABELA 4).
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Tabela 4 – Idade estratificada dos indivíduos notificados
Frequência
%
% acumulada
10 a 15 anos
16 a 20 anos
21 a 30 anos
31 a 40 anos
41 a 50 anos
50 a 60 anos
60 anos ou
mais
Ignorado

13
23
39
25
30
7
3

9,1
16,1
27,3
17,5
21,0
4,9
2,1

9,1
25,2
52,4
69,9
90,9
95,8
97,9

3

2,1

100,0

Total

143

100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

Conforme estudos epidemiológicos, as tentativas são mais comuns entre os
jovens e adultos em idade reprodutiva, enquanto o suicídio é mais frequente entre a
população acima de 40 anos. Isso reflete na influência que os fatores
socioeconômicos e psicossociais relacionados às fases do ciclo vital do indivíduo
exercem sobre a tentativa de suicídio, mais comum em adultos jovens, enquanto a
consumação com êxito se observa mais nas idades avançadas (LIMA, 2010, p.170;
PRIETRO, 2005, p.149; MACENTE, 2009, p. 245; SCHIMITT, 2008, p.120;
BOTTEGA, 2009, p.2638).
A cor de pele predominante foi à cor branca, presente em 57,3% (82) das
fichas de notificação. A cor parda presenciou-se em 25,2% (36) das tentativas. A cor
preta esteve presente em 7,7% (11) das tentativas. A cor amarela ficou presente em
3,5% (5) dos casos e, indígenas totalizaram 1,4% (4). A cor de pele não foi
preenchida em 4,9% (7) das notificações (TABELA 5).
Tabela 5 – Cor dos indivíduos notificados
Frequência
%
% acumulado
Branca
Preta
Parda
Amarelo
Indígena
Ignorado

82
11
36
5
2
7

57,3
7,7
25,2
3,5
1,4
4,9

Total

143

100,0

57,3
65,0
90,2
93,7
95,1
100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

O fator étnico e o suicídio têm um constante equilíbrio em estudos
epidemiológicos. Estudo realizado por Erthal (2001, p.78) relata que a etnia indígena
revela altos índices de proporções suicidas, devido à forma de cada tribo viver, tendo
suas regras. Muitos indígenas não realizam o que o superior solicita e, com medo da
punição, cometem o suicídio.
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Suicidas com alguma deficiência física totalizaram 2,1% (3) dos casos e,
23,8% (34) não apresentavam deficiência. Em 74,1% (106) das fichas de notificação
o dado sobre deficiência física não foi preenchido (TABELA 6).
Tabela 6 – Deficiência dos indivíduos notificados
Frequência
%
% acumulado
Sim

3

2,1

2,1

Não
Ignorado

34
106

23,8
74,1

25,9
100,0

Total

143

100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

A literatura não apresenta dados sobre a relação de tentativas/ suicídio e
deficiências. Contudo, é considerado risco para o suicídio os indivíduos que
possuem transtornos depressivos associados ou não ao uso de drogas. Em todo o
mundo existe a prevalência de transtornos psicológicos devido ao uso de drogas
psicoativas e transtornos de personalidade. Porém, a tentativa de suicídio é mais
frequente em pessoas que utilizam psicofarmácos como ansiolíticos antidepressivos
e sedativos, podendo concluir que o indivíduo não possui uma doença, mas sim, um
transtorno psiquiátrico ou psicológico. A depressão aparece em quase todos os
casos e pode ser o fator desencadeante ou a principal associação a outras
circunstâncias do suicídio ou a tentativa de suicídio (MINAYO, 2003).
Feldman e Strack (2000) relatam que a tentativa de suicídio está ligada ao
desenvolvimento mental e ao estresse cumulativo, como também processo de luto
por perda de algum ente querido e o uso abusivo de substâncias psicoativas e de
álcool.
Em referência a escolaridade dos suicidas, em 48,3% (69) dos casos as
pessoas possuíam ensino básico incompleto. Ensino básico completo verificou-se
em 16,8% (24) dos casos. As pessoas sem instrução ou analfabetos, estiveram
presentes em 4,9% (7) das notificações. Ensino médio incompleto totalizaram 7%
(10) dos casos e, pessoas com ensino médio completo, totalizaram 6,3% (9). Ensino
superior completo totalizaram 2,8% (4) dos casos e o ensino superior incompleto
esteve presente em 2,8% (4) dos casos. O preenchimento deste dado foi ignorado
em 11,2% (16) das notificações avaliadas (TABELA 7).
Tabela 7 – Escolaridade dos indivíduos notificados
Frequência
%
% acumulado
Sem instrução
Ensino básico
incompleto
Ensino básico completo
Ensino médio completo
Ensino médio
incompleto
Ensino superior
completo

7
69

4,9
48,3

4,9
53,1

24
9

16,8
6,3

69,9
76,2

10
4

7,0
2,8

83,2
86,0
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Ensino superior
incompleto
Ignorado

4

2,8

88,8

16

11,2

100,0

Total

143

100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

Conforme Mello (2007, p.1955), o nível educacional contabilizando poucos
anos de estudo pode refletir em dificuldades no ambiente de trabalho e na
integração social, contribuindo para a produção de estressores, que se tornam um
risco para comportamentos e ideações suicidas. Como podemos analisar, perante o
estudo realizado, a maior porcentagem de indivíduos que realizaram a tentativa de
suicídio, são de baixa escolaridade. Esta baixa escolaridade está presente em quase
50% dos casos analisados.
A situação profissional declarada na maioria dos casos foi do lar ou dona de
casa, representando 28,7% (41) dos casos. Com 27,3% (39) apresentavam-se
empregados com carteira assinada. Os suicidas que se declaram agricultores
totalizaram 8,4% (12) das notificações. Desempregados apresentaram índice de
10,5% (15) e, empregados sem carteira assinada totalizaram 4,2% (6). Profissionais
autônomos representaram 7,7% (11) dos casos e aposentados 2,8% (4) das
tentativas. O dado não foi preenchido em 10,5% (15) das fichas de notificação
(TABELA 8).
Tabela 8 – Situação profissional dos indivíduos notificados
Frequência

%

Desempregado
Empregado c/ carteira
Empregado s/ carteira
Aposentado
Autônomo
Do lar
Agricultor
Ignorado

15
39
6
4
11
41
12
15

10,5
27,3
4,2
2,8
7,7
28,7
8,4
10,5

Total

143

100,0

% acumulado
10,5
37,8
42,0
44,8
52,4
81,1
89,5
100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

Pode-se observar que a grande maioria dos indivíduos que tentaram suicídio
possui a situação profissional do lar, sendo vinculadas a aquelas mulheres
desempregadas, mães de família, que realizam apenas afazeres domésticos e
cuidam de seus filhos, sem renda remunerada.
Marin e Barros (2003, p.139) evidencia que há uma relação entre o gênero e
a situação profissional, pois conforme analisado pelas autoras, o homem com
situação financeira melhor, a partir de qualquer fracasso por ele sentido, por ser o
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provedor da família, costuma exacerbar conflitos familiares, consumo de álcool e
outras drogas, assim associando a tentativas e o cometimento do suicídio.
A hora da ocorrência foi distribuída em quatro grupos. O grupo um, delimitado
das 06:00 às 11:59 horas da manhã, teve uma incidência de 2,8% (4) dos casos. O
grupo dois variou das 12:00 às 17:59 horas da tarde, apresentou 4,2% (6) dos
casos. O grupo três, delimitado das 18:00 as 23:59 horas da noite, apresentou
10,5% (15) dos casos, sendo caracterizado como o grupo onde ocorreram mais
tentativas de suicídio. O quarto grupo variou das 00:00 as 05:59 e apresentou 2,8%
(4) dos casos. O dado não foi preenchido em 79,7% (114) dos casos (TABELA 9).
Tabela 9 – Hora da ocorrência
Frequência

Porcentagem

% acumulado
2,8
7,0
17,5
20,3
100,0

06:00 as 11:59
12:00 as 17:59
18:00 as 23:59
00:00 as 05:59
Ignorado

4
6
15
4
114

2,8
4,2
10,5
2,8
79,7

Total

143

100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

Dias (1991) afirma que a tentativa de suicídio traz elementos de um evento
indiscreto, visível, comandado pelo indivíduo que raciocina a partir da ideação
suicida o dia/ hora/forma, e que escapa do controle da morte, enfim, é a própria
negação da morte silenciosa da sociedade atual, ou seja, a hora do suicídio se
desenvolve a partir do horário de maior depressão do indivíduo.
A questão da sazonalidade foi avaliada a partir da data da ocorrência da
tentativa de suicídio. A maioria foi realizada na estação primavera, entre 21 de
setembro a 20 de dezembro, totalizando 29,4% (42) das tentativas. O inverno sendo
considerado do dia 21 de junho a 20 de setembro se fez presente em 24,5% (35)
dos casos. O outono se caracterizou da data de 20 de março a 20 de outubro, sendo
notificada em 21% (30) dos casos e o verão foram totalizados com 23,8% (34) das
tentativas de suicídio. O grupo dos ignorados totalizou 1,4% (2) dos casos (TABELA
10).
Tabela 10 – Estação do ano
Frequência
%
% acumulado
Outono
Inverno
Primavera
Verão
Ignorado

30
35
42
34
2

21,0
24,5
29,4
23,8
1,4

Total

143

100,0

21,0
45,5
74,8
98,6
100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.
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Estudos trazem dados sobre as variações climáticas e o comportamento
suicida. As estações do ano podem ser caracterizadas como a mudança climática de
cada época anual (FELIX, 2001).
Conforme Souza (2011, p.290), a área urbana com meses mais quentes
sendo eles a primavera e o verão (período de 22 de setembro a 19 de março)
predominam os casos de tentativas de suicídio, devido ao confinamento de grandes
cidades, a violência presente no ambiente urbano, faz o indivíduo se confinar em
sua residência e viver solitariamente, associando este fator a temperaturas extremas
de calor o indivíduo deprime-se e comete a tentativa de suicídio, fazendo referência
ao achado do estudo em relação à estação de maior incidência.
Curiosamente, no presente estudo, o município estudado não possui tais
características. Contudo, apresenta um clima cinzento na maioria dos dias do ano,
Também se caracteriza por um município com poucas opções culturais e de lazer, o
que pode contribuir com o isolamento e sensação de solidão.
Referente aos locais onde foi realizada a tentativa de suicídio, a residência do
suicida foi descrita em 86% (123) das tentativas e, locais públicos foi representado
em 4,2% (6) dos casos estudados. O local de trabalho esteve presente em 0,7% (1)
das tentativas. O item analisado foi ignorado em 9,1% (13) dos casos (TABELA 11).
Tabela 11 – Local da ocorrência
Frequência
%
% acumulado
Residência

123

86,0

86,0

Trabalho
Via Pública
Delegacia
Ignorado
Total

1
4
2
13
143

,7
2,8
1,4
9,1
100,0

86,7
89,5
90,9
100,0

Fonte: Próprio autor, 2017

Marquetti (2013) relata que o indivíduo quando está no momento da sua
ideação suicida, o mesmo pensa em um local adequado para os sentimentos e as
experiências íntimas, seja espaço público ou privado das suas residências. A
perspectiva da tentativa de suicídio aponta para um universo repleto de questões
individuais, psicológicas ou sociais. O suicida idealiza uma cena para a sua morte e,
geralmente surge a conexão evidente com o ato.
Prost (2009), afirma que muitos indivíduos imaginam o local e o horário onde
será realizada a tentativa de suicídio para que todos do universo que ele deseja
atingir consigam visualizar a cena. Assim, pode-se evidenciar tentativas de suicídios
em diferentes lugares, como residências, delegacias e trabalho.
Os bairros com maiores números de ocorrência das tentativas de suicídio
foram: o bairro Lagoão, com 21% (30) dos casos. Em seguida, o bairro Centro com
12,6% (18) das tentativas. O bairro Hípica apresentou 7% (10) dos casos. Rocio e
Santuário com 4,9% (7) dos casos. Serrinha, Vila Operária 2, Divino e Aeroporto,
representaram 4,2% (6) das notificações. Nos bairros Cascatinha e Alto da Glória
foram identificados 3,5% (5) dos casos. O Interior foi referido em 2,8% (4) dos casos
estudados. Os bairros, Klubege, São José e São Sebastião estiveram presentes em
2,1% (3) das fichas de notificação. Na sequencia, os bairros Vila Operária 1,
Fortunato, Eldorado, São Francisco e Área Indígena, apresentaram 1,4% (2) dos
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casos. São Francisco, Esplanada, Palmas 1, Santa Cruz e Caldeiras foram
evidenciados em 0,7% (1) dos casos estudados. O fator ignorado contabilizou 6,3%
(9) dos casos (TABELA 12).
Tabela 12 – Bairro de ocorrência da tentativa de suicídio
Frequência
%
% acumulado
Lagoão
Hípica
Operária 1
Rocio
Fortunato
Cascatinha
Serrinha

30
10
2
7
2
5
6

21,0
7,0
1,4
4,9
1,4
3,5
4,2

21,0
28,0
29,4
34,3
35,7
39,2
43,4

Eldorado

2

1,4

44,8

Interior
São Francisco
Klubege
Centro
Alto da Glória
Operária 2

4
1
3
18
5
6

2,8
,7
2,1
12,6
3,5
4,2

47,6
48,3
50,3
62,9
66,4
70,6

Esplanada

1

,7

71,3

São José
São Francisco
São Sebastião
Divino
Santuário
Indígena
Aeroporto
Palmas 1
Santa Cruz
Caldeiras
Ignorado

3
2
3
6
7
2
6
1
1
1
9

2,1
1,4
2,1
4,2
4,9
1,4
4,2
,7
,7
,7
6,3

73,4
74,8
76,9
81,1
86,0
87,4
91,6
92,3
93,0
93,7
100,0

143

100,0

Total
Fonte: Próprio autor, 2017.

A partir destes dados, temos a percepção de que grande parte dos indivíduos
não saiu do bairro de residência para realizar a tentativa de suicídio.
A zona de maior ocorrência das tentativas de suicídio foi à urbana,
apresentando 87,4% (125) dos casos. A zona rural somou 7% (10) das incidências.
A variável ignorada totalizou 5,7% (8) das fichas de notificação (TABELA 13).
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Tabela 13 – Zona de ocorrência
Frequência
%
Urbana
Rural
Ignorada

125
10
8

87,4
7,0
5,6

Total

143

100,0

% acumulado
87,4
94,4
100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

O autor Botega (2014, p.233) nos traz que as incidências de suicídio no meio
rural são menores, porém, tem mais risco de terem um desfecho negativo, pois se
encontram desprovidas do serviço médico, enquanto que na zona urbana, o socorro
médico pode ser acionado com agilidade.
Foram avaliadas as recorrências das tentativas, sendo analisado que em 65%
(93) dos casos, não houve tentativas anteriormente. A tentativa de suicídio mostrouse recorrente em 21% (30) dos casos. Foram ignoradas as informações deste dado
em 14% (20) das notificações (TABELA 14).
Tabela 14 – Recorrência de tentativas de suicídio
Frequência
%
% acumulado
Sim

30

21,0

21,0

Não

93

65,0

86,0

Ignorado

20

14,0

100,0

Total

143

100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

Souza (2010, p.297) respalda que quanto maior o número de tentativas,
maiores são as chances de o ato ser executado com êxito. Desta forma, o suporte
psicológico e psiquiátrico torna-se fundamental. Assim afirma-se a importância do
acompanhamento especializado para prevenir futuras repetições do caso. Mesmo
que, na maior parte das ocorrências deste estudo, os indivíduos não possuem
histórico de tentativas de suicídio, esse estado saudável importa apenas à condição
física do indivíduo. Caso não haja acompanhamento psicológico ou psiquiátrico,
existem possibilidades desses pacientes voltarem a tentar suicídio.
Os meios de agressões utilizadas pelos suicidas se caracterizaram em 6
formas diferentes. A principal forma de tentativa foi caracterizada pela causa externa
do tipo envenenamento. Evidenciou-se o envenenamento em 87,4% (125) dos
casos. A automutilação para a tentativa de suicídio com objeto contundente se
caracterizou em 4,9% (7) dos casos. O enforcamento presente em 2,1% (3) dos
casos estudados, sendo a mesma incidência para ferimento com arma branca. A
autoagressão através da força corporal totalizou 2,1% (3) casos e, a arma de fogo
foi utilizada em 0,7 % (1) dos casos (TABELA 15).
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Tabela 15 – Meio de agressão utilizado na tentativa do suicídio
Frequência
%
% acumulado
FAB (arma branca)
FAF (arma de fogo)
Objeto Contundente
Força Corporal
Enforcamento
Envenenamento

4
1
7
3
3
125

2,8
,7
4,9
2,1
2,1
87,4

Total

143

100,0

2,8
3,5
8,4
10,5
12,6
100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

Conforme analisando por Rosa (2017, p.79), o suicídio por arma de fogo e
arma branca como meios de suicídio apresentaram declínio perante a margem
estadual e nacional. Pode-se ressaltar que o acesso do indivíduo ao meio para a
morte torna-se um fator contributivo para elevar a mortalidade por suicídio, devido à
grande exposição a diversos agentes. Além disso, o meio utilizado para o suicídio
varia de acordo com a cultura e região de cada país.
No Paraná, o enforcamento, o disparo de arma de fogo e a autointoxicação
representaram 85,8% dos meios utilizados para o suicídio. Na cidade de Palmas,
mostrou-se que a grande maioria utilizou o meio de intoxicação exógena, por meio
de medicamentos. Uma iniciativa pertinente de prevenção da mortalidade por
suicídio concentra-se na restrição do acesso aos meios, principalmente os
resultantes de atitudes impulsivas.
A evolução do caso foi referenciada nas 132 fichas de notificação, sendo que
em 55,2% (79) dos casos a evolução foi o atendimento hospitalar, com a
necessidade de hospitalização para o seu tratamento. Em 37,1% (53) dos casos, os
suicidas foram avaliados em ambulatório, realizado a conduta médica e
encaminhados à alta. Não houveram evoluções para óbitos nos casos estudados. O
percentual das notificações onde a evolução do caso foi ignorada totalizou 7,7% (11)
dos casos (TABELA 16).
Tabela 16 – Evolução das tentativas de suicídio
Frequência

%

% acumulado

Alta
Hospital

53
79

37,1
55,2

37,1
92,3

Ignorado

11

7,7

100,0

Total

143

100,0

Fonte: Próprio autor, 2017.

Conforme a OMS, no ano de 2000, cerca de 815 mil pessoas se suicidaram
no mundo inteiro, sendo que as tentativas de suicídio que demandaram cuidados
médicos e psicológicos foram muito maiores. No Brasil, as causas externas de
mortem totalizam 5.6%, sendo que desta porcentagem 0.6% de mortes foram pelo
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suicídio. Muitas vezes as tentativas de suicídio não chegam às autoridades de
Saúde, e quando chegam nestas unidades de assistência os registros elaborados
nas emergências hospitalares ou na saúde básica costumam ser preenchidas de
forma secundária, ou mesmo não preenchidas, tornando as informações pouco
confiáveis para o estudo (BRASIL, 2000).
O estudo deve ser analisado levando-se em consideração algumas
limitações, a saber: o número de dados ignorado, com subregistro de informações,
dificultando em algumas variáveis a avaliação destas tentativas, favorecendo as
falhas na identificação e classificação do assunto.
Considera-se que o Paraná não possui programas de prevenção ao suicídio.
A partir dos dados obtidos nota-se a necessidade de capacitar as equipes de
profissionais das redes de atenção à saúde e promover a identificação precoce dos
indivíduos com risco de suicídio. Os dados da SESA relatam que a única regional do
estado que iniciou os trabalhos de capacitação devido aos índices de tentativas de
suicídio, foi a 15º Regional de Saúde, com sua sede em Maringá. Além disso, criou o
primeiro comitê de prevenção do suicídio do estado (PARANÁ, 2016).
É importante a realização dos estudos epidemiológicos sobre as tentativas de
suicídio com a finalidade de visualizar a questão de forma científica e, assim, poder
sugerir possíveis formas de enfrentar o problema.

4. Considerações Finais
A
partir dos resultados apresentados, verificou-se o perfil das tentativas de
suicídio no município estudado. É importante ressaltar que, diante dos resultados o
gênero predominante foi caracterizado pelo gênero feminino, de cor branca, em
idade produtiva de 21 a 30 anos, o meio de agressão de maior incidência fora por
meio de envenenamento por ingestão de medicamentos. Além disso, observou-se
que o bairro Lagoão é a região com maior notificação de tentativas. A estação de
maior relevância foi à primavera, e na maioria das ocorrências foram a primeira
tentativa. Evidencia-se a baixa escolaridade, com ensino fundamental incompleto,
associado à situação profissional, como mulheres do lar.
Diante das evidências da literatura, torna-se imprescindível ressaltar que a
equipe multiprofissional possui um importante trabalho no atendimento a indivíduos
que apresentam comportamento suicida e/ou em populações que já realizaram
tentativas de suicídio.
Também pode-se concluir a necessidade da discussão sobre o
armazenamento de medicamentos nas residências, pois, tornou-se a maior fonte de
intoxicação.
Os resultados deste estudam indicam que a tentativa de suicídio é um
fenômeno multicausal, que impacta e afeta os indivíduos envolvidos no ato. Por isso
reafirmamos a importância de estudos que visem compreender melhor essa
dinâmica e assim, dar subsídios à formulação de políticas públicas de prevenção e
melhoria de assistência às pessoas envolvidas neste agravo.
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Resumo: A Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) é um dos setores que
compõe o centro cirúrgico e tem como finalidade avaliar criteriosamente os pacientes
no pós-operatório imediato, prevenindo possíveis complicações decorrentes da
anestesia ou procedimento cirúrgico. O enfermeiro tem atuação importante dentro da
SRPA, devendo este possuir conhecimento e habilidades altamente qualificadas,
pois as pacientes necessitam de cuidados específicos e individualizados. O
instrumento mais utilizado para avaliação das condições do paciente dentro da
SRPA é o Índice de Aldrete e Kroulik, através da análise de cinco parâmetros:
atividade muscular, respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio.
Objetivo: relatar a vivência de uma acadêmica de enfermagem na aplicação do
Índice de Aldrete e Kroulik em um paciente cirúrgico. Metodologia: trata-se de um
estudo descritivo em forma de relato de experiência, realizado a partir da experiência
de uma acadêmica do sexto período de enfermagem, na aplicação do Índice de
Aldrete e Kroulik em uma sala de recuperação pós-anestésica, em setembro de
2018. Discussão: acompanhei e observei as rotinas dentro do centro cirúrgico e da
SRPA, os sinais vitais foram avaliados constantemente, assim como o Índice de
Aldrete e Kroulik, a cada 15 minutos. Foi observado que em todo o momento há um
profissional da enfermagem dentro da SRPA e que os pacientes são avaliados
constantemente. Houve facilidade durante a avaliação dos parâmetros do Índice de
Aldrete e Kroulik, pois estes são de fácil e rápida avaliação. Considerações Finais: A
vivência permitiu reconhecer a importância da utilização de um instrumento científico
que permita mensurar parâmetros, a qual proporciona maior segurança ao paciente.
A presença contínua de um enfermeiro na recuperação anestésica melhora a
qualidade da assistência.
Palavras-chave: Centro cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica, Índice de
Aldrete e Kroulik.

1 Introdução
O centro cirúrgico (CC), é uma estrutura dentro da unidade hospitalar
destinado para cirurgias de baixa, media e alta complexidade. Independentemente
do grau atribuído, requer profissionais qualificados e treinados, por ser um ambiente
complexo. (GOMES; DUTRA; PEREIRA, 2014, p. 2). O CC possui normas próprias,
sendo uma unidade hospitalar singular, estando concentrados recursos humanos e
diagnósticos. É destinado a intervenções cirúrgicas, recuperação pós-anestésica e a
pós-operatória, composta pelos setores de Sala de Recuperação Pós-Anestésica
(SRPA) e do Centro de Material e Esterilização (CME). (SANTOS, BOEZZIO,
STAMM, 2016, p. 117).
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A Recuperação Anestésica é a unidade cuja finalidade é avaliar criticamente
os pacientes no pós-operatório imediato, período desde a saída da sala operatória
(SO) até a recuperação da consciência, a eliminação de anestésicos e a
estabilização dos sinais vitais. Tem ênfase na previsão e prevenção das
complicações decorrentes da anestesia ou do procedimento cirúrgico que podem
ocasionar em mudanças na homeostase orgânica, como hipotermia, alterações nos
níveis pressóricos, arritmias, sangramentos, entre outras. (SARAIVA, SOUSA, 2015,
p. 105).
A RDC 50/2002 e RDC 307/2002 da Agência Nacional de Vigilância em
Saúde (ANVISA) traz que a SRPA deve ser anexa ao centro cirúrgico de modo a
proporcionar rápida transferência do paciente da sala operatória para a SRPA. A
localização deve ser adjacente às salas cirúrgicas para facilitar também o acesso da
equipe e diminuir os riscos durante o transporte do paciente inconsciente. (SANTOS,
BOEZZIO, STAMM, 2016, p. 117).
É importante que os pacientes cirúrgicos permaneçam na Sala de
Recuperação Pós-Anestésica logo após o procedimento, pois estão sujeitos a
diversas complicações e eventos adversos. Para o paciente, o centro cirúrgico é um
local desconhecido, o que pode provocar medo e ansiedade. A sedação e anestesia
provocam perda temporária de função cognitiva, mecanismos biológicos de
autoproteção, capacidade de se comunicar, perda de percepção dolorosa e dos
reflexos. Sendo assim a SRPA proporciona a recuperação dos pacientes até que
retornem as suas condições basais. (SOUZA, CARVALHO, PALDINO, 2012, p. 34).
É fundamental que o enfermeiro que atua na SRPA possua conhecimentos e
habilidades altamente qualificadas. Deve planejar o cuidado de pacientes advindos
de diferentes cirurgias e que necessitam de cuidados específicos e individualizados,
com o objetivo de recuperar o equilíbrio fisiológico do paciente, com o mínimo de
complicações. Deve estar atento para o atendimento de possíveis intercorrencias
ocasionadas pelo estresse cirúrgico, as quais podem ocasionar mudanças na
homeostase. Também deve identificar os diagnósticos de enfermagem, a fim de
facilitar o andamento da assistência, oferecendo qualidade no serviço prestado.
(SARAIVA, SOUZA, 2015, p. 130).
Na admissão do paciente na SRPA, o enfermeiro do setor deve receber
informações referentes ao período transoperatório, como Identificação do paciente,
procedimento realizado, tipo de anestesia, intercorrências, localização de sondas,
drenos, cateteres, incisões e curativos. A avaliação inicial deve ser o monitoramento
dos sinais vitais (SSVV) e do padrão respiratório, instalando oxímetro de pulso, a fim
de verificar a saturação de oxigênio (SatO2). O controle dos SSVV e a avaliação do
estado fisiológico do paciente deve ser feita a cada 15 minutos na primeira hora e a
cada 30 minutos na segunda hora, caso o paciente se apresente estável. (SOUZA,
CARVALHO, PALDINO, 2012, p. 35).
Para avaliação das condições do cliente dentro da SRPA é utilizado
mundialmente o Índice de Aldrete e Kroulik (IAK), que atribuirá uma pontuação ao
paciente. O Índice é utilizado como parâmetro de alta do paciente da SRPA, porém
não é usado isoladamente, também devem ser considerados parâmetros como dor,
náuseas, vômitos, padrão respiratório, entre outros. (CECÍLIO, PENICHE, POPOV,
2014, p.250).
Criado e validado em 1970, o Índice de Aldrete e Kroulik é utilizado na
avaliação e evolução dos pacientes nos período pós-anestésico pela análise e
controle de cinco parâmetros: atividade muscular, respiração, circulação,
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consciência e saturação de oxigênio. A pontuação varia de 0 a 2 pontos para cada
parâmetro, sendo 0 a condição de maior gravidade, 1 corresponde a um nível
intermediário e 2 representa as funções reestabelecidas, a soma dos escores
totaliza 10 pontos, no máximo. Para o paciente receber alta da SRPA é necessário
somar, no mínimo 8 pontos. (CASTRO et al, 2012, p. 873).
De acordo com o IAK, os parâmetros são avaliados da seguinte forma:
atividade muscular recebe nota (2), quando o paciente movimenta os quatro
membros; nota (1), quando movimenta dois membros, e nota (0), quando é incapaz
de mover os membros voluntariamente ou sob comando. A circulação é avaliada
com nota (2), a pressão arterial apresenta-se até 20% de diferença do nível préanestésico; a nota (1) indica pressão arterial com 20% a 49% de diferença do nível
pré-anestésico, e nota (0), quando pressão arterial apresentar diferença acima de
50% do nível pré-anestésico. (NUNES, MATOS, MATTIA, 2014, p.130).
A respiração é avaliada com nota (2), quando o paciente é capaz de respirar
profundamente e tossir livremente; nota (1), na dispnéia ou na limitação da
respiração, e nota (0), na apneia. A consciência é avaliada com nota (2) se o
paciente está lúcido, orientado no tempo e no espaço; nota (1), desperta se for
solicitado, e nota (0), se não responde. Na SpO2, a nota (2) é atribuída ao paciente
capaz de manter SpO2>92%, respirando ar ambiente; nota (1), se necessita de
oxigênio suplementar para manter SpO2>90%, e nota (0), se SpO2<90% mesmo
com oxigênio suplementar. (NUNES, MATOS, MATTIA, 2014, p.130).

Tabela 1 - Índice de Aldrete e Kroulik

Fonte: SOBECC, 2007.

A utilização do Índice de Aldrete e Kroulik foi escolhido como tema devido à
importância deste para a segurança do paciente, está diretamente ligado a
assistência prestada pelo enfermeiro, há um número reduzido de pesquisas sobre o
assunto
e
não
está
presente
em
muitos
hospitais.
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O objetivo do estudo é relatar a vivência de uma acadêmica de enfermagem
na aplicação do Índice de Aldrete e Kroulik em um paciente cirúrgico, na sala de
recuperação pós-anestésica.

2 Metodologia
Trata-se de um estudo descritivo em forma de relato de experiência,
elaborado no contexto do componente curricular de Cuidados de Enfermagem aos
Pacientes em Situação Crítica do curso de Enfermagem do Instituto Federal do
Paraná, Campus Palmas. Foi realizado a partir da experiência de uma acadêmica do
sexto período de enfermagem, durante o estágio, na aplicação do Índice de Aldrete e
Kroulik em uma sala de recuperação pós-anestésica.
O relato de experiência trata-se da apresentação de uma reflexão sucinta, na
qual o autor pode analisar aspectos que considera significativos na evolução de sua
prática, indicando os aspectos positivos e as dificuldades encontradas na sua
vivência e outros elementos que julgar pertinente. Deve conter as informações sobre
a prática realizada, planejamento e resultados alcançados, fazendo a relação entre
teoria e prática. (ENFAN, 2016, p. 1).
A vivência se passou em setembro de 2018, somente em um dia, no período
vespertino, no centro cirúrgico da Policlínica Pato Branco, do município de Pato
Branco – Paraná, onde foi aplicado o Índice de Aldrete e Kroulik em apenas um
paciente da sala de recuperação pós-anestésica que havia realizado cirurgia de
Herniorrafia Inguinal Bilateral.

3 Resultados e discussão
Durante o período de vivência, inicialmente acompanhei e observei as rotinas
dentro do centro cirúrgico e da Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA), assim
como as competências da equipe de enfermagem no cuidado ao paciente.
Sequencialmente foi escolhido um paciente, onde seriam realizadas atividades a fim
de sistematizar a assistência, sendo uma delas a aplicação do índice de Aldrete e
Kroulik.
O enfermeiro utiliza a sistematização da assistência de enfermagem como
uma metodologia de trabalho, independentemente do referencial teórico utilizado,
requer por parte do enfermeiro interesse em conhecer o paciente como indivíduo,
em suas particularidades, desta forma tem a possibilidade de prestar e avaliar o
cuidado e proporcionar maior segurança ao paciente cirúrgico. (MORAES,
PENICHE, 2003, p. 35).
Foi acompanhado um paciente de 61 anos, admitido na Policlínica para
realização de uma herniorrafia inguinal bilateral. Durante o procedimento cirúrgico foi
observado o trabalho do circulante e anestesista, verificação de sinais vitais (SSVV),
auxiliado na extubação e posteriormente, no período pós-cirurgico, o paciente foi
levado à sala de recuperação pós-anestesica, onde foi aplicado o Índice de Aldrete e
Kroulik.

78
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Na SRPA foram colocados no paciente todos os dispositivos para
monitoração de SSVV e aplicado Índice de Aldrete e Kroulik a cada 15 minutos. O
paciente relatou dor e enjoo apresentando tremores e frio, foi administrada
medicação analgésica e antiemética e colocado cobertor para diminuir o frio. A
hipotermia é presente devido os efeitos da anestesia é uma das complicações mais
presentes em pacientes no período de recuperação anestésica.
Quando transferido para a sala de recuperação pós-anestésica, o paciente
geralmente apresenta instabilidade dos sinais vitais, hipotermia leve, atividade
motora e reflexos protetores diminuídos, com diminuição no nível de consciência.
Permanecerá nesta unidade até a recuperação destas funções, a fim de garantir a
prevenção de possíveis complicações pós-operatórias. A hipotermia é frequente em
SRPA, mas geralmente não impede a alta quando os parâmetros avaliados pelo
Índice de Aldrete e Kroulik atingem a pontuação total de 8 a 10 pontos. (CASTRO et
al, 2012, p. 873).
Os SSVV foram avaliados constantemente, assim como o Índice de Aldrete e
Kroulik, a cada 15 minutos, conforme protocolo da instituição. Durante o período
destinado para a vivência foi possível avaliar o paciente 3 vezes, onde ele obteve 9
pontos em todas as avaliações. Foi possível observar que nem sempre o paciente
que recebe pontuação maior que 8 é liberado da SRPA, alguns fatores fazem que
este permaneça mais tempo, por exemplo o uso de oxigênio e presença de êmese,
como foi o caso do paciente acompanhado.
O enfermeiro participa diretamente do cuidado de paciente em recuperação
pós-anestésica, principalmente pacientes instáveis que necessitam de cuidados
contínuos. Souza, et al. (2012), trazem que as intervenções de enfermagem no
período pós-operatório imediato é destinada a prevenção e/ou tratamento de
complicações. É realizado a monitorização, controle dos sinais SSVV e avaliação do
estado fisiológico do paciente. A avaliação deve ser feita a cada 15 minutos na
primeira hora e a cada 30 minutos na segunda hora, se paciente estável. Caso o
paciente estiver instável hemodinamicamente, os intervalos de avaliação devem ser
menores.
É
importante ressaltar o papel da comunicação na recuperação do paciente.
Em todo o momento ele foi mantido informado, desta forma é possível proporcionar
mais calma nesse momento que, na maioria das vezes, é vivenciado com ansiedade
e estresse. Além de acalmar o paciente, a comunicação possibilita avaliar nível de
consciência e orientação do mesmo.
O enfermeiro é o responsável pela coordenação e gerenciamento de todo o
processo de assistência a ser desenvolvido com o paciente. A expectativa dos
usuários em relação à hospitalização, ao tratamento e ao cuidado é um fator que
pode influenciar na sua recuperação. O cuidado prestado contribui para ações
terapêuticas mais eficazes, a comunicação realizada pelo enfermeiro pode
proporcionar um cuidado mais adequado, além de condições de avaliação e
resolubilidade do trabalho. (RAZERA, BRAGA, 2011, p. 632).
Foi observado que em todo o momento há um profissional da enfermagem
dentro da SRPA e que os pacientes são avaliados constantemente. Apesar de não
ser utilizado este nome, Índice de Aldrete e Kroulik, todos os parâmetros avaliados
estão no prontuário eletrônico do paciente e são preenchidos pelo técnico de
enfermagem. Não é atribuída uma pontuação para esses parâmetros, porém os
pacientes só recebem alta da SRPA após a retirada do oxigênio e o retorno
completo do nível de consciência.
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Houve facilidade durante a avaliação dos parâmetros do Índice de Aldrete e
Kroulik, são de fácil e rápida avaliação. Um dos principais desafios dentro da SRPA
são os cuidados com oxigênio e acesso venoso periférico, os pacientes encontramse agitados e têm como principal reação tentar retirar os aparelhos. Assim observase a importância da comunicação para diminuir a ansiedade e agitação dos
pacientes.

4 Considerações Finais
Esta vivência permitiu reconhecer a importância da implantação e aplicação
de um instrumento científico dentro de uma SRPA, sendo um instrumento de fácil
aplicação, ressaltando que não deve ser considerada somente a pontuação atribuída
ao paciente, mas toda a condição fisiológica em que este se encontra. Também
deve receber atenção especial o tempo de permanência dentro da SRPA, de no
mínimo 60 minutos, para a avaliação da evolução de possíveis complicações.
A enfermagem tem papel significativo, obtendo cada vez mais destaque, para
o desenvolvimento de medidas mais eficazes no controle de complicação do
paciente. A presença contínua de um enfermeiro na recuperação anestésica
melhora a qualidade da assistência. É de suma importância o desenvolvimento de
pesquisas no contexto da SRPA, baseadas em vivências, para diminuir o número de
complicações e aumentar a segurança do paciente.

5 Referências
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Resolução RDC nº 307, de 14 de novembro de 2002. Altera a Resolução RDC nº
50, de 21 de fevereiro de 2002 que dispõe o regulamento técnico para planejamento,
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos
assistenciais de saúde. Brasília (DF). 2002b
CASTRO, F. S. F., et. al. Temperatura corporal, Índice Aldrete e Kroulik e alta
do paciente da Unidade de Recuperação Pós-Anestésica. Revista da Escola
Enfermagem da USP, v. 46, n. 4, p. 872-876, 2012.
CECÍLIO, A. A. S.; PENICHE, A. C. G.; POPOV, D. C. S. Análise dos registros da
pressão arterial na sala de recuperação pós-anestésica. Acta Paulista de
Enfermagem, v. 27, n. 3, p. 249-254, 2014.
ENFAN. Roteiro para orientar o relato de uma experiência. III Encontro Nacional
de
Formadores.
2016.
Diaponível
em:
https://www.enfam.jus.br/wpcontent/uploads/2016/12/OrientaçãoEscritaTextoRelatoExperiência.pdf
Acesso em: 30.09.2018.
GOMES, L. C.; DUTRA, K. E.; PEREIRA, A. L. S. O enfermeiro no gerenciamento do
centro cirúrgico. Revista Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery, n. 16,
Jan/Jun, 2014. Disponível em: http://re.granbery.edu.br/artigos/NTEy.pdf
80
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Acesso em: 15.09.2018.
MORAES, L. O.; PENICHE, A. C. G. Assistência de Enfermagem no período de
recuperação anestésica: revisão de literatura. Revista da Escola de Enfermagem
da USP, v. 37, n. 4, p. 34-42, 2003.
NUNES, F. C.; MATOS, S. S.; MATTIA, A. L. Analise das complicações em
pacientes no período da recuperação anestésica. Revista SOBECC, São Paulo, v.
19, n. 3, p. 129-135, Jul/Set, 2014.
RAZERA, A. P. R.; BRAGA, E. M. A importância da comunicação durante o período
de recuperação pós-opertória. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 45,
n. 3, p. 632-637, 2011.
SANTOS, P. B.; BOEZZIO, T. F.; STAMM, B. Vivência acadêmica em Sala de
Recuperação Pós-Anestésica: um Relato de Experiência. Revista Espaço Ciência
&Saúde, v. 4, p. 116-123, 2016.
SARAIVA, E. L.; SOUSA, C. S. Pacientes críticos na Unidade de Recuperação PósAnestésica: Revisão Integrativa. Revista SOBECC, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 104112, Abr/Jun, 2015.
SOUZA, T. M.; CARVALHO, F.; PALDINO, C. M. Diagnósticos, prognósticos e
intervenções de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica. Revista
SOBECC, São Paulo, v.17, n. 4, p. 33-47, Out/Nov, 2012.

81
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Avaliação do Índice TyG em Modelo Animal Diabético após
Tratamento com Cerveja Artesanal Adicionada de Planta
Aline Tiecher Marin (alinetiecher42@gmail.com) ¹
Aline Brasil de Jesus (alinejesusbrasil03@hotmail.com) ²
Ana Caroline Sant’Ana (Anacaroline.sa@outlook.com) ³
Renata Corassa (recorassa@hotmail.com) 4
Fernanda Fiorini (fernandafiorini@hotmail.com) 5
Ricardo Aparecido Pereira (ricardo.aparecido@ifpr.edu.br) 6
Albimara Hey (albimara.hey@ifpr.edu.br) 7
1,2,3,4,5,6,7
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
Resumo: O diabetes é uma doença crônica de grande prevalência na população mundial,
com custos importantes à saúde pública, ocasionando complicações, como cegueira e
amputações. Nesse contexto, a resistência à insulina é uma das primeiras alterações que
surgem nos pacientes, diminuindo a capacidade de utilização da glicose. O diagnóstico
precoce é fundamental para amenizar os agravos da doença, assim, tem-se parâmetros
como o índice TyG, o qual faz uma correlação entre valores de glicemia e triglicerídeos de
jejum. Motivado a isso, o trabalho avaliou os resultados de comparação entre animais
saudáveis, com diabéticos e outros tratados com uma cerveja artesanal adicionada de
planta, com efeitos hipoglicemiantes. A cerveja artesanal e a pesquisa com modelo
experimental transcorreram nas dependências do IFPR - Palmas, após submissão no
CEUA local e atendendo as condições propostas para o bem-estar animal, analisando os
dados estatísticos obtidos. Pode-se observar as maiores quantificações em ratos
diabéticos sem tratamento, tido como o padrão para resistência à insulina; portanto os
efeitos nos animais tratados, estiveram dentro do esperado, apresentando-se com
inferioridade ao anterior. Segundo a literatura, o índice TyG, em diversas situações,
demonstra-se tão efetivo quanto o padrão-ouro para RI. Ao adicionar uma planta em
cerveja, agrega-se benefícios mais saudáveis à bebida, proporcionando coadjuvação em
tratamentos de doenças crônicas. Diante disso, o índice TyG oferece as vantagens de ser
um padrão efetivo, de fácil realização e baixo custo, para triagem dos casos de resistência
à insulina.
Palavras-chave: bebida fermentada, hiperglicemia, modelo experimental.
Abstract: Diabetes is a chronic disease of high prevalence in the world population, with
important costs to public health, causing complications such as blindness and amputations.
In this context, insulin resistance is one of the first changes that appear in patients,
reducing the ability to use glucose. Early diagnosis is essential to mitigate the disease,
thus, there are parameters such as the TyG index, which correlates blood glucose values
with fasting triglycerides. Motivated to this, the study evaluated the results of comparison
between healthy animals, with diabetics and other animals
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treated with a handmade beer added to the plant, with hypoglycemic effects. The artisanal
beer and the research with experimental model took place in the IFPR - Palmas facilities,
after submission to the local CEUA and meeting the proposed conditions for animal
welfare, analyzing the statistical data obtained. The greatest quantifications can be
observed in untreated diabetic rats, considered as the standard for insulin resistance;
therefore, the effects on treated animals were as expected, being inferior to the previous
one. According to the literature, the TyG index, in several situations, is as effective as the
gold standard for IR. By adding a plant in beer, healthier benefits are added to the
beverage, providing assistance in the treatment of chronic diseases. Given this, the TyG
index offers the advantages of being an effective standard, easy to perform and low cost,
for screening cases of insulin resistance.
Keywords: fermented beverage, hyperglycemia, experimental model.
1 Introdução
Um estudo realizado pela Federação Internacional de Diabetes, em 2017 estimou
que 8,8% da população mundial possuíam diabetes e que se continuasse nessa
estimativa seria previsto o aumento para 9,9% em 2045. O aumento está correlacionado
com diversos fatores, entre eles a maior sobrevida das pessoas, estilo de vida sedentário
e obesidade. Estima-se que 46% dos casos de diabetes em adultos não sejam
diagnosticados e que 83,8% de todos os casos de diabetes não diagnosticados estejam
em países em desenvolvimento, como o Brasil que ocupa o quarto lugar no mundo, com
portadores de diabetes e que crescerá nos próximos 30 anos (SBD, 2017, p. 12; IDF,
2017).
O diabetes representa importância nos custos diretos e indiretos do sistema de
saúde e à sociedade, pois apresenta alta morbimortalidade e incapacitações decorrentes
de complicações como amputação de membros inferiores, cegueira e doença
cardiovascular. Sendo necessário desenvolver novas ações para prevenção, detecção e
controle do diabetes, dentre elas o diagnóstico precoce. Podendo retardar sua evolução,
melhorando os resultados ao longo dos anos (SBD, 2017, p.13, LIMA, 2016, p.14-15).
Resistência à insulina (R.I) significa a diminuição na capacidade de a insulina
estimular a utilização da glicose, a qual tem sido apontada como um problema de saúde
coletiva (GOBATO et al., 2014, p. 56), uma anormalidade metabólica característica de
indivíduos com diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 descontrolado, cetoacidose diabética,
obesidade e processo de envelhecimento, havendo hiperinsulinemia em alguns casos
(NETO; TANBASCIA, 2002, p. 42, LAMOUNIER et al., 2003, p. 30).
Atualmente, há métodos para detecção de indivíduos insulinorresistentes, como o
teste de tolerância endovenosa à glicose e técnicas de clamp euglicêmicohiperinsulinêmico, sendo que este é considerado padrão-ouro e de maior acurácia, porém
é invasivo e caro (NETO; TANBASCIA, 2002, p. 42). Recentemente, o índice TyG (produto
da concentração sérica de triglicerídeos e glicemia de jejum) tem sido usado em estudos
para avaliação da RI em adultos e adolescentes, demonstrando um bom poder
discriminatório para o diagnóstico (RIBEIRO et al., 2018, p. 218).
O índice TyG baseia-se no produto entre a glicemia e trigliceridemia de jejum,
obtidas na mesma amostra ao jejum. No processo fisiológico característico da resistência
à insulina, os níveis de TG circulantes tendem a aumentar, para atender necessidades
83
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

energéticas teciduais, em virtude da não utilização da glicose circulante (SBD, 2017, p.
45).
Geralmente as substâncias biologicamente ativas extraídas das plantas são os
chamados metabólitos secundários. Há muitas substâncias que reduzem o nível de
glicose no sangue provenientes da grande variedade de classes químicas. O mecanismo
de ação pode ser atribuído ao aumento da liberação de insulina; resistência aos
hormônios que aumentam a taxa de glicose; eliminação de radicais livres, entre outros.
Atualmente as plantas medicinais são comercializadas de forma industrializada in natura
fresca ou como droga vegetal, com referências farmacêuticas, capaz de colaborar na
prevenção e tratamento de patologias (NEGRI, 2005, XAVIER; NUNES, 2018, p. 606).
Essas plantas podem fazer parte de produtos alimentícios, como iogurtes, chás, bebidas
fermentadas, refrigerantes, entre outros. Assim, uma cerveja com adição de planta passa
a ser uma alternativa para incorporação.
Visto que o objetivo do corrente trabalho é demonstrar em um modelo de
experimentação animal de diabetes, as variações do índice TyG, após tratamento com
uma cerveja adicionada de planta.
2 Metodologia
O trabalho foi realizado no biotério do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas,
observando as orientações técnicas de bem-estar animal do Conselho Nacional de
Controle de experimentação Animal – CONCEA (BRASIL, 2018). Utilizando ratos Wistar
machos, mantidos com alimentação, temperatura e luminosidade controladas e
apropriadas, o trabalho foi aprovado pelo CEUA - Comissão de Ética no Uso de Animais
do IFPR e tem o registro número 23411.004490/2018-14.
2.1 Modelo experimental
Para indução do diabetes, a estreptozotocina (SZT) 50 mg/kg, diluída em tampão
citrato de pH 4,5, foi administrada nos animais em dose única, por via intraperitoneal.
Estes foram divididos randomicamente em três grupos, sendo que o Grupo A foi o controle
normal tratado com água; Grupo B controle diabético, tratado com água, e; Grupo C
animais diabéticos que foram tratados com a cerveja adicionada de planta.
Todos mantiveram-se sob condições equivalentes; na indução, os ratos controle
tiveram injeção de solução isotônica, pela mesma via dos demais. O tratamento foi
realizado com a técnica de gavagem, para assegurar a dose correta, o grupo C recebeu a
cerveja com adição de planta e o restante, água.
2.2 Cerveja de planta
A cerveja foi produzida no laboratório de tecnologia de alimentos do Instituto
Federal do Paraná, Campus Palmas, a partir de equipamento semi-automatizado com
controlador Automático Brassagem BEERMAX - EVOLUTEC. A produção ocorreu em 6
etapas principais: brassagem, filtração, fervura, fermentação, maturação e envase.
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Realizando também pasteurização, ao final do processo cervejeiro a fim de assegurar a
estabilidade microbiológica do produto e a eliminação de possíveis contaminantes. Para
adição da planta na bebida, preparou-se um extrato etanólico, o qual foi adicionado
durante a maturação da bebida. Em respeito à legislação de propriedade intelectual os
autores omitiram, propositalmente, o nome da planta utilizada até a publicação oficial da
solicitação de patente. Os mesmos comprometem-se a, após registro patentário, divulgar
os dados por completo.
2.3 Índice TyG
Após eutanásia, amostras de sangue foram coletadas e realizou-se, por método
espectrofotométrico, as quantificações de glicose e triglicérides dos animais. Esses
resultados foram cruzados para dar origem ao índice de TyG. Sendo este, segundo as
diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017), o produto da correlação
matemática:
Ln [Triglicérides de jejum (mg/dL) x Glicemia de jejum (mg/dL)/2]
2.4 Análise estatística
Os resultados foram submetidos a testes de normalidade e, após a Análise de
Variância das médias (ANOVA), com post hoc de Student-Newman-Keuls, considerando p
< 0,05.
3 Resultados e discussão
A tabela 1apresenta os resultados das determinações de TyG para os grupos
testados.
Tabela 1. Variação do índice TyG de acordo com cada grupo.
Grupo
TyG
a
A
7,02 + 0,13
b
9,89 + 0,64
B
c
8,69 + 0,54
C

Fonte: Autores, dados primários do experimento.
Os dados foram expressos como média + EPM (erro padrão médio).
Letras diferentes acima dos resultados no mesmo grupo indicam diferença estatística (p<0,05;
SNK após ANOVA oneway) n=18.
A – Grupo de animais saudáveis; B – Grupo de animais diabéticos sem tratamento; C – Grupo de
animais diabéticos tratados com cerveja com adição de planta.
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Vasques et al. (2011, p. 100) observaram em seu estudo que o índice de TyG pode
ser notadamente correlacionado com o clamp hiperglicêmico, o qual é considerado como
uma medida de primeira linha de resistência à insulina. Da mesma maneira, Mohd Nor et
al. (2015) avaliaram a significância do índice quando abordado em pacientes pediátricos,
uma vez que o Tyg demonstrou importantes resultados para RI in vivo.
O indicador é relativamente novo e mais acessível na prática clínica do que os
testes que requerem dosagem ou injeção de insulina, uma vez que ele utiliza para seu
cálculo valores de glicose e triglicérides de jejum da mesma amostra. O TyG passou por
validação em relação à técnica de clamp na população mexicana e, posteriormente, na
população brasileira (SBD, 2017, p. 45).
Como pode-se observar nos resultados, os animais normais apresentam o menor
índice de TyG quando comparados aos outros grupos. Não existe na literatura parâmetros
definidos de TyG para ratos, nesse experimento os resultados médios do grupo saudável
foram considerados como sendo os de referência para ausência de resistência a insulina.
Da mesma forma, os dados do grupo de animais diabéticos foram considerados como
sendo a referência para resistência à insulina.
Nesse sentido, observa-se que o grupo diabético tratado com a cerveja adicionada
de planta apresentou melhora nos parâmetros de resistência à insulina. Muito
provavelmente devido à atividade antioxidante da bebida. Algumas substâncias
biologicamente ativas extraídas de plantas, possuem o potencial de reduzir os níveis
séricos de glicose, há grande variedade de classes químicas, o que indica variação nos
mecanismos desta redução da glicose no sangue. A hipoglicemia pode ser proveniente de
potencial terapêutico das substâncias ou de efeitos colaterais, devido à sua toxicidade
(NEGRI, 2005, p. 127; DORNAS et al., 2009, p. 489).
É crescente o consumo de produtos naturais em busca de uma alimentação mais
saudável. Uma vez que pode verificar-se a mudança de hábitos na sociedade atual, a qual
procura incorporação de elementos naturais, como frutos e plantas, em produtos
comerciais, além de seu uso na forma de chás e sucos. Acredita-se que o custo-benefício
desses produtos seja compensatório, em virtude da utilização frequente e consciente de
produtos naturais, a qual auxilia na manutenção da saúde e prevenção de doenças, como
hipertensão arterial, diabetes e obesidade (COSTA et al., 2017).
4 Considerações finais
O índice TyG é um método laboratorial simples, fácil e amplamente disponível,
como uma estimativa substituta da sensibilidade à insulina que pode ser usada
repetidamente. Oferece a vantagem de ser um método padronizado, medindo apenas
triglicerídeos e glicose, o que não é o caso dos testes de insulina, sendo uma boa
correlação entre os testes e de claro objetivo.
Ao adicionar uma planta em uma bebida fermentada, amplamente consumida
mundialmente, pode-se ofertar a população a possibilidade de seu consumo e apreciação;
além de estar promovendo um tratamento coadjuvante à sua doença, no caso de
diabéticos, como observado no modelo experimental. Ainda assim, ressalta-se a
necessidade de mais estudos para comprovação de eficácia.
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Resumo: A cerveja é obtida por meio da fermentação alcóolica do mosto cervejeiro, com
ação da levedura, sendo uma das bebidas fermentadas mais apreciadas e consumidas
pelo mundo. Diante da procura elevada por essa bebida, as cervejas artesanais ou
cervejas especiais, vêm se destacando no mercado cervejeiro, devido às matérias–primas
selecionadas que propiciam características únicas a bebida, sendo atrativas ao
consumidor. Existem diversos estilos de cervejas, que são classificadas, principalmente,
conforme a escola cervejeira de origem, dentre outros aspectos físico-químicos. A cerveja
tipo Kölsch, estilo alemã, de alta fermentação, coloração clara, com realce de lúpulos,
proporciona uma sensação suave e refrescante. O presente artigo teve a finalidade de
caracterizar uma cerveja Kölsch, produzida artesanalmente, em uma panela cervejeira
semi-automatizada da marca BeerMax®. Utilizou-se o equipamento Beer Analayser®,
para verificar os parâmetros físico-químicos, teor alcoólico e extrato original e; técnica
espectrofotométrica para determinação da cor da bebida. Posteriormente comparou – se
os resultados obtidos com os guia de referência de estilos Beer Judge Certification
Program - BJCP 2015 e Brewers Association - BA, verificando se os resultados obtidos
estão de acordo com o que dispõe os guias para o estilo Kölsch. A cerveja produzida, não
se enquadra nos parâmetros desejados para o estilo Kölsch, sendo um indicativo para
utilizar quantidades menores de insumos em futuras brasagens.
Palavras chaves: Cerveja artesanal; Kölsch; Parâmetros; Beer Analayser ®.
Abstract: The beer is obtained through the alcoholic fermentation of the brewing wort, with
action of the yeast, being one of the fermented drinks more appreciated and consumed by
the world. In view of the high demand for this drink, beers or special beers have been
prominent in the brewing market, because due to the attention and care in selecting
diversified raw materials provide a beer with unique characteristics, being attractive to the
consumer. There are several styles of beers, which can be classified according to the
coloration presented, among other aspects. One of these styles is Kölsch, it is a German
beer, of high fermentation, presents a light coloring, with hops enhancement, providing a
soft and refreshing sensation. The purpose of this article was to characterize a Kölsch
beer, produced by hand, in the Beer Analayser ® equipment, verifying that the
physicochemical parameters of the drink are in accordance with the Beer Judge
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Certification Program - BJCP 2015 style reference guide. beer were decarbonated, filtered
and analyzed on the Beer Analayser ® equipment, according to the parameters chosen in
it. The results obtained with the BJCP 2015 style reference guide were compared. The
beer produced does not meet the desired parameters for the Kölsch style and is an
indication to use smaller quantities of raw materials in future brazing.
Keywords: Craft beer; Kölsch; Parameters; Beer Analayser ®.
1 Introdução
As cervejas artesanais vêm ganhando um espaço significativo no mercado de
bebidas alcoólicas. São produtos que apresentam características únicas, devido à
exigência de matérias-primas selecionadas, gerando um produto diferenciado,
desenvolvido por meio de técnicas ou formulações distintas frente às cervejas
industrializadas. A fabricação em pequena escala, proporciona a elaboração de uma
bebida singular, buscando atender a demanda de consumidores que procuram produtos
mais saudáveis, impulsionando às microcervejarias artesanais a desenvolver produtos
diversificados que apresentem uma elevada aceitação popular (TOZETTO, 2017).
A legislação brasileira define a cerveja como uma bebida elaborada da
fermentação, por meio da levedura cervejeira, do mosto de cevada maltada, provindo de
um processo de cocção acrescido de lúpulo, onde parte do malte de cevada poderá ser
trocado por um adjunto cervejeiro (BRASIL, 2019).
A cerveja é uma bebida antiga que está presente na alimentação do ser humano,
desde 8.000 a.C entre as civilizações do Egito. Mesmo sendo a bebida mais consumida
no mundo, os indivíduos desconhecem os benefícios de seus ingredientes, os quais
apresentam compostos antioxidantes, vitaminas e minerais (PINTO et al., 2015).
A fermentação da cerveja pode ser classificada em dois processos diferentes:
fermentação alta ou baixa, resultando respectivamente em cerveja do tipo ale e lager. As
lager são fermentadas a temperatura de 3,3 a 13°C, ocorrendo à fermentação e
maturação de 4 a 12 semanas. As do tipo ale são fermentadas a temperaturas superiores
a 18°C e por 7 dias (SOUZA, 2018).
O estilo cervejeiro Kölsch teve origem na cidade de Colônia (Köln), na Alemanha,
onde desde a Idade Média se produzia cervejas lagers. Em 1800 desenvolveu se a
cerveja Kölsch para deter a propagação das cervejas de baixa fermentação (lagers). Este
estilo é protegido pela Kölsch Konvention, que denomina a cerveja como um "Vollbier", ou
seja, uma bebida leve, límpida, fermentada, com realce de lúpulos (BONACORSSI, 2015).
A coloração da cerveja depende dos tipos de maltes utilizados na sua formulação.
Utiliza-se como referência para cor o EBC (European Brewing Convention - Convenção de
Cervejeiros da Europa), que traz os parâmetros para colorações. Dessa forma é possível
classificar as cervejas conforme a coloração apresentada (MAFRA, 2018).
O presente estudo teve como finalidade a caracterização de uma cerveja Kölsch,
produzida artesanalmente, no equipamento Beer Analayser ®, verificando se os
parâmetros físico-químicos da bebida estão de acordo com os guias de referência de
estilos Beer Judge Certification Program – BJCP 2015 e Brewers Association - BA.
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2 Metodologia
2.1 Processo cervejeiro
Para a brassagem utilizou-se uma panela cervejeira semi-automatizada BeerMax®
com capacidade máxima de 30 L. Primeiramente realizou-se a moagem do malte, etapa
crucial para a melhor extração dos açúcares do cereal. Após iniciou-se a brasagem, com
as seguintes rampas de temperaturas: iniciando a a 50ºC por 15’; segunda rampa a 66ºC
por 85’ e; a última rampa a 76ºC por 10’. Essas variações de temperatura e tempo são
necessárias para ativar diferentes enzimas presentes no malte, propiciando a conversão
do amido em açúcares fermentescíveis, em especial α e β- amilase. Finalizado o processo
de cozimento do malte, retirou-se o bagaço de malte, o qual foi lavado com água aquecida
para melhorar os índices de extração de carboidratos, em seguida começou o processo de
fervura, o qual durou uma hora. Adicionou-se o lúpulo Tradition com 30’ da fervura e o
lúpulo Saaz no final da fervera. Após a fervura, realizou o whirpool para a formação do
trub (partículas do mosto, lúpulo, que decantam no centro da panela), a fim de evitar que o
mesmo vá para o fermentador. Esperou-se 10’ e iniciou-se o resfriamento do mosto com
chiller de imersão até 25ºC e transferiu-se para o tanque fermentador, inoculou-se a
levedura, dando inicio ao processo de fermentação à 16ºC por 10 dias. Após a
fermentação, diminuiu-se a temperatura do tanque fermentador a 1ºC para maturar a
cerveja. O processo de maturação durou 20 dias. Posteriormente, realizou-se o envase e
a carbonatação em garrafa, na proporção de 6 gramas de sacarose por litro de cerveja. A
seguir realizou-se o processo de pasteurização. A relação dos ingredientes utilizados está
descrita na tabela 1.
Tabela 1 – Relação de ingredientes e quantidades utilizadas para elaboração da
cerveja estilo Kölsch.
Materiais
Quantidade
Malte Pilsen

6 kg

Lúpulos – Saaz (50%) e Tradition (50%)

14 g

Levedura Saccharomyces cerevisiae -Fermentis S-04

1 pacotes

Água deionizada

25 L

2.2 Análises físico-químicas da cerveja produzida
As análises físico-químicas foram feitas pelo Sistema de Análise Beer Analayser ®
– Anton Paar, as amostras foram lidas em sextuplicata. As amostras foram preparadas
previamente, passando por processo de descarbonatação e filtragem em papel filtro
2
quantitativo (100g/m ). O método do equipamento é baseado nas leituras de densidade e
infravermelho próximo. A medição de álcool usa um intervalo estreito e altamente
específico dessa substância no espectro de NIR (Near Infrared Reflectance).
91
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Após a leitura das amostras, gerou-se relatórios com todos os dados necessários
para a análise do controle de qualidade, como por exemplo, teor alcoólico, densidade,
extrato original, extrato real, grau de fermentação, calorias, concentração de açúcares, OG
(Original Gravity), FG (Final Gravity).
Para a avaliação de cor, utilizou-se o método de espectrofotometria – EBC
(European Brewery Convention), citado por Fernandes (2017). As amostras de cervejas
foram descarbonatadas e filtradas, e lidas às absorbâncias no espectrofotômetro a 430
nm, utilizando como branco, água destilada. A determinação da cor se dá pelo seguinte
cálculo:
EBC= Absorbância x 25
3 Resultados e discussões
O Beer Judge Certification Program (BJCP) elaborou um guia para análises dos
estilos de cervejas. Esse guia estabelece os requisitos desejados, como, aroma, sabor,
aparência e as características vitais, as quais são necessárias para que se caracterize a
cerveja dentro do estilo desejado. A tabela 2 apresenta, de acordo com o guia BJCP, os
parâmetros recomendados para uma cerveja no estilo Kölsch (BONACCORSI 2015).
Onde a sigla OG: Original Gravity = densidade Original = quantidade de açucares
fermentáveis ou não fermentáveis no mosto cervejeiro antes do processo de fermentação;
FG: Final Gravity = densidade final = quantidade de substâncias não fermentáveis
mensuradas após a fermentação; IBUs: international bitter units = unidades amargas
internacionais, ou seja, é uma medida que indica o amargor da bebida; SRM: standard
reference method = método de referência padrão, é escala utilizada para classificar a cor
da cerveja, e a sigla ABV: alcohol by volume = álcool por volume, como o próprio termo
sugere, é a quantidade de álcool que a cerveja apresenta (BORBA, 2012).
Tabela 2 – Parâmetros físico-químicos para cerveja estilo Kölsch. Fonte:
BONACCORSI, 2015.

Característica

Intervalo desejado

OG - g/cm³
FG - g/cm³
IBUs
EBC
ABV - v/v%

1,044 – 1,050
1,007 – 1,011
18 – 30
6–12
4,4 – 5,2%

Com base nos dados apresentados na Tabela 2, que são os parâmetros
característicos para o estilo da cerveja Kölsch, compara-se com os dados encontrados
nas análises, na Tabela 3. Os dados estão expressos pela média de seis amostras
analisadas, seguidos pelo erro padrão.
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Tabela 3 – Resultados das análises, obtidos a partir do Sistema de Análise Alcolyzer Beer
– Anton Paar.

Característica
OG - g/cm³
FG - g/cm³
o

Platô inicial - P
ABV - v/v%
Concentração de
o
açúcar - P
Calorias - kcal/100mL
Grau real de
fermentação - %
Extrato primitivo - %
EBC

Valores
encontrados
1,062 ± 0,0003
1,001 ± 0,0004
15,16 ± 0,13
7,72 ± 0,10
0,84 ± 0,10
55,16 ± 0,50
77,40 ± 0,51
15,16 ± 0,13
10,17

O BJCP de 2015 apresenta que uma cerveja no estilo Kölsch deve ter o seu teor
alcoólico entre 4,4 – 5,2%. A cerveja produzida teve seu teor alcoólico registrado em
7,72%, ultrapassando o limite máximo. O álcool presente na cerveja vem da fermentação
alcoólica dos açúcares presentes no mosto (ALVES, 2014). Segundo Venturini Filho
(2010), várias condições impactam no processo de fermentação, como a composição do
mosto, temperatura, quantidade de oxigênio fornecida, dentre outros. Costa (2016), em
seus estudos, apresenta que, o teor alcoólico de uma cerveja também depende da
densidade do mosto, atenuação atingida e pela diluição final. O extrato original do mosto
foi de 1.062, em comparação com o esperado pelo estilo, entre 1,044 – 1,050 encontra-se
aumentado. Outra razão para a alteração do teor alcoólico. A Brewers Association,
estabelece que o platô inicial para esse estilo de cerveja deve obedecer ao intervalo de
10,5 – 11,9 ºP, a bebida avaliada tinha 15.7 ºP.
Tendo em vista que, a quantidade de grãos de malte na cerveja é responsável pelo
aumento ou diminuição do brix (COSTA, 2016).
O aumento da fermentação pode estar vinculado com o método de mosturação
em escala piloto, uma vez que é um sistema dotado de agitação e controle de
temperatura, o que impacta no melhoramento do processo de conversão do amido
contido no malte em açucares fermentáveis, o que justifica um mosto mais concentrado
e consequente um valor superior de álcool na cerveja (COSTA, 2016).
Os comparativos de cor ficaram dentro do esperado, foi obtido um EBC de 10,17
na análise, enquanto os guias trazem como referência valores entre 6 e 12 EBC. A
coloração da cerveja é determinada pela seleção de maltes e quantidades utilizadas no
processo cervejeiro, possibilitando uma aparência característica à bebida, conforme o
estilo cervejeiro desejado (MUXEL, 2016).
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4 Considerações finais
Cabe reforçar que a fabricação de cervejas, ainda mais de maneira artesanal,
está sujeita a uma série de variações técnicas que podem impactar no produto final e
dificultar a repetitividade das receitas. Os resultados apresentados sugerem que os
processos de moagem e/ou mosturação possam ter sofrido alguma variação que
ocasionou o aumento das taxas de rendimento do processo. Esse resultado remete a
melhoria e a padronização de processos internos. Em suma, para o estilo de cerveja
produzido, em uma próxima brassagem, podemos utilizar uma quantidade menor de
insumos. A melhoria nos processos fabris e nos controles de qualidade impacta
diretamente no produto final. Fazendo com que os custos de produção sejam menores
e que as características sensoriais esperadas da bebida sejam ressaltadas.
Baseando-se em tais aspectos analisados, conclui-se que, a cerveja produzida
não se enquadra nos parâmetros esperados para uma cerveja no estilo Kölsch.
5 Agradecimentos
Ao Instituto Federal do Paraná pela oportunidade oferecida.
Ao CNPq e a Fundação Araucária pela concessão de bolsas de pesquisa que
incentivam os projetos e trabalhos acadêmicos.
Ao Professor Ricardo Aparecido Pereira e a Professora Albimara Hey, por toda a
confiança, apoio e conhecimento repassado.
6 Referências
ALVES, L. M. F. Análise físico-química de cervejas tipo pilsen comercializadas em
Campina Grande na Paraíba. Trabalho de Conclusão de Curso, Graduação em Química
Industrial - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014.
BONACCORSI, M. M. Guia de estilos de cervejas BJCP 2015. Disponível em: <
http://www.brauakademie.com.br/assets/bjcp-2015-beer-pt-br.pdf>. Acesso em: 08 de jul.
2019.
BRASIL Diário Oficial Da União. Decreto Nº 9.902, de 8 de julho de 2019. Altera o Anexo
ao Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de
julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a
produção e a fiscalização de bebidas. Brasília, DF, jul. 2019.
BREWERS ASSOCIATION. Beer Style Guidelines 2019. Disponível em: < https://s3-uswest-2.amazonaws.com/brewersassoc/wp-content/uploads/2019 /04/ BA-style-guidelines2019.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2019.

94
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

BORBA, T. O que é: OG, FG, SRM, IBU e ABV?, 2012. Disponível em: <
http://www.oguiadacerveja.com.br/2012/03/o-que-e-og-fg-srm-ibu-e-abv.html>.
Acesso
em: 11 ago. 2019.
COSTA, R. H. K. Produção de cerveja com baixo teor alcoólico. Dissertação (Mestrado
em Ciências), Universidade de São Paulo escola de engenharia de lorena, Lorena, 2016.
FERNANDES, L. M. Viabilidade de produção e caracterização de cerveja artesanal
com acerola (Malpighia emarginata DC). Dissertação apresentada ao Programa de Pós
Graduação. Universidade Federal da Paraíba. 2017.
MAFRA, G. P. Análise físico-química de cerveja american lager maturada com
pimenta rosa (aroeira). Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. 2018.
MUXEL, A. A. A química da cor da cerveja. 2016. Disponível em: <http://amuxel.
paginas.ufsc.br/files/2016/10/A-Química-da-cor-da-cerveja_3.pdf>. Acesso em: 11 ago.
2019.
PINTO L. I. F. et al. Development of craftbeer with Acerola (Malpighia emarginata DC) and
pineapple (Ananas comosus L. Merril). Revista Verde, Pombal – PB, v. 10, n. 4, p. 67 71, out-dez, 2015.
SOUZA A. J. N. Aceitação de cerveja artesanal tipo ale e lager: produzida
artesanalmente, e comparação com cerveja de mercado. Trabalho de graduação
(Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso) – Curso de Engenharia Química do
UNIFOR-MG, Formiga, Minas Gerais, 2017.
TOZETTO, L. M. Produção e caracterização de cerveja artesanal adicionada de
gengibre (Zingiber officinale). Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção),
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2017.
VENTURINI FILHO, W. G (Coord). Bebidas Alcoólicas: Ciência e Tecnologia. São
Paulo: Blücher, 2010, p. 119.

95
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Caracterização de Mutantes Obtidos no Background MT
(Solanum lycopersicum cv. Micro-Tom) através de Mutagênese
por EMS (etil-metano-sulfonato)
Eduarda Kalena Kirsch de Ramos (eduardakkirsch@gmail.com) ¹
Daniel José Conte (daniejoseconte@gmail.com) ²
Joice C. M. Velho (joicemvelho@gmail.com) ³
Janaina P. Silva (jaana.pontes@gmail.com) 4
Allusenna V. Barbieri (allusenna@gmail.com) 5
Lázaro Eustáquio Pereira Peres (lazaro.peres@usp.br) 6
Mariana da Silva Azevedo (mariana.azevedo@ifpr.edu.br) 7
1,2,3,4,5,7
Instituto Federal do Paraná - Campus Palmas
6
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ- USP)

Resumo: O tomateiro tem sido uma importante planta modelo para estudos genéticos e
fisiológicos e o sequenciamento do seu genoma permitiu que fossem descobertos cerca
de 35 mil genes. Mesmo com o alto número de mutantes já conhecidos, mutações podem
propiciar novos estudos da área gênica tanto para a pesquisa básica quanto a pesquisa
aplicada visando maiores índices de produtividade e resistências no melhoramento
vegetal. Um método que vem sendo utilizado é a mutagênese in vitro, uma ótima
ferramenta para facilitar estudos no âmbito da genética que consiste na criação de
variações genéticas que podem ser direcionadas em função dos caracteres desejados do
ponto de vista agrícola. O uso dos agentes mutagênicos e a posterior seleção dos
mutantes encontrados oferecem perspectivas de diminuição de custos dos programas de
melhoramento. A cultivar Micro-Tom (Solanum lycopersicum L.) é uma das mais
conhecidas quando se fala em pesquisas biomoleculares devido a facilidade do
desenvolvimento dessas plantas sob luz artificial, ciclo rápido e tamanho reduzido. O
objetivo deste trabalho é a caracterização de novos mutantes M2 de MT, originados a
partir de sementes M0 tratadas com 0,7% do agente mutagênico EMS (etil-metanosulfonato), de acordo com as suas características morfológicas e fisiológicas. Inicialmente
todas as plantas M2 com características morfológicas diferentes em relação ao controle
(MT) tiveram suas sementes armazenadas para a posterior análise. Através dos
experimentos, foi possível perceber características distintas nos mutantes P06, P08, P21 e
P54, quando comparados a MT. O mutante P06 apresentou índice de ramificação maior
que MT e os mutantes P08 e P21 apresentaram redução da altura semanal, quando
comparados a MT. O mutante P54 mostrou pétalas e cone de anteras com
desenvolvimento incompleto e ausência de pólen e da coloração amarela das flores. Para
especificação dos genes mutados serão primordiais as análises moleculares.
Palavras-chave: Mutação; Mutagênico; Tomate.
Abstract: Tomato has been an important model plant for genetic and physiological studies
and the sequencing of its genome has allowed the discovery of about 35,000 genes. Even
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with the high number of mutants already known, mutations can provide new studies of the
gene area for both basic research and applied research aiming at higher productivity
indexes and resistance in plant breeding. One method that is being used is in vitro
mutagenesis, an excellent tool to facilitate studies in the field of genetics that consists in
the creation of genetic variations that can be directed according to the characters desired
from the agricultural point of view. The use of the mutagenic agents and the subsequent
selection of the mutants can help to reduce the costs of breeding programs. The cultivar
Micro-Tom (Solanum lycopersicum L.) is one of the most popular regard biomolecular
research because of the ease development of these plants under artificial light, short cycle
and its small size. The aim of this work is to characterize new M2 mutants of MT, originated
from seeds M0 treated with 0.7% of the mutagenic agent EMS (ethyl methanesulfonate),
according to their morphological and physiological characteristics. Firstly, the treated seeds
were germinated and all those that were different in relation to the control (MT) had their
seeds stored for later analysis. According to the experiments, it was possible to perceive
different characteristics present in mutants P06, P08, P21 and P54 when compared to MT.
The P06 mutant has branching index greater than MT e P08 e P21 mutants have a
reduction in weekly height when compared to MT. The P54 mutant has petals and cone of
anthers with incomplete development and absence of pollen and the yellow coloration of
the flowers. The molecular analyzes is paramount for the especification of the mutated
genes.
Keywords: Mutation, Mutagenic, Tomato.
1 Introdução
O Tomateiro (Solanum lycopersicum L.) pertence à família das Solanaceae, do
gênero Solanum, planta cujo fruto é o tomate. Existem tomates de variadas formas e
tamanhos. As cores variam entre o amarelo e o vermelho e sua origem é na zona andina
da América do Sul, sendo o processo de domesticação realizado no México. Foi
introduzido na Europa em 1544, disseminou-se da Europa para a Ásia meridional e
oriental, África e Oriente Médio. Mais recentemente, distribuiu-se o tomate silvestre para
outras partes da América do Sul e México e hoje em dia é cultivado por todo o mundo
(GAION, 2017).
O Brasil é um dos maiores produtores de tomate do mundo, pois o tomate é a
olerícola mais importante do país, gerando uma grande demanda de emprego renda e
participação expressiva no agronegócio. É uma das hortaliças mais consumidas no
mundo, tanto na forma in natura (tomate de mesa) como na forma processada (tomate
rasteiro, industrial) (KIMURA, 2005).
O tomateiro é atacado por inúmeras pragas durante o seu ciclo. A capacidade de
injúria dessas pragas aliada à exigência de produtos sem deformações pelo mercado
consumidor implica em um grande número de aplicações de defensivos agrícolas,
ocasionando problemas no ecossistema, aumentando os custos de produção e
interferindo na qualidade final do produto (FRANÇA, COELHO, 1987).
Essa cultura é frequentemente, afetada pela ação de um considerável número de
pragas, dentre as quais traça do tomateiro (Scrobipalpula absoluta) é a principal praga,
causadora do maior número de danos (França, Coelho, 1987). As larvas desta praga
atingem geralmente as flores e os frutos, danificando e tornando impróprios para a
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comercialização, o dano dela pode ser notado nas hastes, ponteiros e folhas, gerando
uma perda significativa de produtividade (FRANÇA, COELHO, 1987).
A caracterização de mutantes é de extrema importância, por que é partir da
caracterização que conseguimos aprofundar os estudos na área da genética direta,
buscando uma maior resistência às pragas e consequentemente uma produtividade maior.
A técnica de hibridação introgressiva é uma importante fonte de variação genética em
populações naturais de diferentes espécies de tomateiro, junto com a mutagênese em
larga escala possibilitou a descoberta de novos fenótipos. (PINO-NUNES, 2005).
Na agricultura, o mais comum era a utilização das características intrínsecas nas
variedades cultivadas por meio do controle de reprodução (melhoramento). Entretanto,
estudos mais recentes contribuíram com o desenvolvimento do método de mutagênese,
ou seja, a criação de variações genéticas. Tais variações podem ser direcionadas em
função da escolha de características desejáveis na espécie em questão como aspectos
morfológicos, produção de metabólitos ou resistência a patógenos, por exemplo. Essa
tecnologia é capaz de melhorar ainda mais a produção agrícola e as condições de cultivo
(VOYTAS, GAO, 2014).
O tomateiro é um ótimo exemplo da aplicação de mutações afetando grandes
alterações no desenvolvimento vegetal. Entre estes diferentes mutantes podem ser
citados os alelos recessivos self-pruning (sp), ovate (o), uniform fruit (u) e jointless2 (j2),
os quais têm amplo uso no tomate utilizado para o processamento industrial, pois através
deles são produzidas plantas de crescimento determinado (sp), com frutos alongados (o),
sem o “ombro verde” no fruto (u) e mais adequadas a colheita mecanizada (j2) (Rick,
1986; Stevens, Rick, 1986). Em alguns casos, tais mutações levam a descoberta das
respectivas funções gênicas, identificando importantes moléculas controlando o
desenvolvimento vegetal (PNUELI et al., 1998; MAO et al., 2000; LIU et al., 2002).
Segundo Meissner et al. (1997) O Micro-Tom (Solanum Lycopersycum L.) é uma
cultivar miniatura de tomateiro, seu tamanho varia de 7 a 8 cm e com um ciclo curto,
variando de 75 a 90 dias, tornando-se um dos melhores modelo para uma abordagem
genética de estudos fisiológicos, sendo muito utilizado por pesquisadores. Essas
características da cultivar também facilitariam a triagem de fenótipos mutantes em
grandes populações mutagenizadas artificialmente.
Para a obtenção de mutantes, são necessárias técnicas de adição de etil-metanosulfonato (EMS) ou por raios Gama e muitas vezes esta aplicação ocorre nas sementes
(MEISSNER et al., 1997). Os mutantes podem apresentar características diversas em
comparação com Micro-Tom, as alterações ocorrem em toda parte da planta, gerando
alterações na altura da planta, área foliar, ramificação da planta, teor de sólidos solúveis e
amadurecimento.
Este trabalho teve como objetivo principal identificar e caracterizar novos mutantes
de tomateiro para estudos de genética e fisiologia vegetal, através das variações
morfológicas apresentadas pelas estruturas vegetativas e reprodutivas da planta.
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2 Material e Métodos
2.1 Cultivo de sementes M2 e triagem de mutantes
As sementes de Solanum lycopersicum cv Micro-Tom sujeitas ao processo de
mutagênese por EMS (etil-metil-sulfonato) a 0,7% denominadas M0, foram obtidas pelo
prof. Dr. Lázaro Eustáquio Pereira Peres (ESALQ-USP). As mesmas foram germinadas e
suas sementes M1 foram retiradas de seus frutos maduros para a germinação e produção
de sementes M2. As sementes M2 foram então cedidas ao IFPR Campus Palmas e
germinadas em vasos de 250 mL contendo uma mistura 1:1 (volume) de substrato
comercial para hortaliças e vermiculita expandida, suplementada com 1 g L-1 de NPK
10:10:10 e 4 g L-1 de calcário. Quando as plântulas atingiram 15-21 dias, elas foram
transplantadas para jardineiras de 10 litros (6 plantas por jardineira) contendo a mesma
mistura de substrato, suplementada com 8 g L-1 de NPK 10:10:10 e 4 g L-1 de calcário.
As plantas foram observadas durante o seu crescimento e comparadas com o
controle MT. Todas as plantas que apresentaram características morfológicas e
fisiológicas diferentes, quando comparadas a MT tiveram os seus frutos maduros
coletados para posterior extração da polpa contendo as sementes M3. Para a retirada do
envoltório das sementes, as mesmas foram sujeitas à fermentação com levedura
comercial (Femix, Brasil) durante 1 dia. Em seguida, fez-se a lavagem em água corrente e
secagem ao ar livre, sendo guardadas em envelopes de papel alumínio na geladeira para
a conservação de sua viabilidade e posterior germinação para testes fisiológicos e
caracterização dos cinco mutantes obtidos. O cultivo da geração seguinte (M3) foi sujeita
às mesmas condições de cultivo e a coleta das sementes seguiu a mesma metodologia
descrita. Porém, para a facilitar as análises realizadas, as plantas foram mantidas
individualmente em vasos de 150 mL após o transplantio.
2.2 Testes fisiológicos e caracterização dos mutantes obtidos
Os mutantes que apresentaram características morfológicas e fisiológicas distintas
de MT foram numerados. Para o artigo em questão, as plantas selecionadas na geração
M2 foram denominados como P06, P08, P21 e P54 e a confirmação das características
observadas foi realizada na geração seguinte (M3), por meio de testes laboratoriais,
descritos abaixo.
2.2.1 Dissecação das flores
Como a única alteração de P54 ocorreu na região floral, realizou-se a coleta e
dissecação de flores do mutante em questão e de MT, em três estádios do
desenvolvimento, para visualização em estereoscópico acoplado a um sistema de captura
de imagens.
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2.2.2 Dias para antese e número acumulado de flores em antese
Para a determinação do número de dias para a antese e o número acumulado de
flores em antese foi necessário acompanhar as plantas diariamente para contagem de
flores em antese.
2.2.3 Altura semanal das plantas
A altura semanal das plantas foi medida para a montagem de uma curva de
crescimento, utilizando-se as medidas do caule primário das plantas, considerando-se a
região da cicatriz cotiledonar até o primeiro par de inflorescência formado, devido a
determinação da planta.
2.2.4 Índice de ramificação
O cálculo do índice de ramificação consistiu na soma do comprimento dos ramos
secundários, dividido pelo comprimento do ramo principal.
2.2.5 Número de folhas simpodiais e entrenós, peso dos frutos e sólidos solúveis
A contagem do número de folhas simpodiais e dos entrenós além da medição do
comprimento dos mesmos foram realizadas quando as plantas apresentavam 100 dias
após a germinação.
Para a determinação desse parâmetro utilizou-se uma balança de precisão
(considerando duas casas decimais) e um refratômetro digital Modelo MA871 (0 a 85%
BRIX), que é calibrado automaticamente com as variações de temperatura.
2.3 Análise de dados
Todos esses testes foram realizados utilizando 10 repetições, ou seja, 10 plantas
em vasos individuais. Para a análise estatística das informações obtidas, utilizou-se o
teste de Tukey para a comparação das médias. O programa utilizado foi o IBM SPSS
Statistic 22.
3 Resultados e Discussão
Foram observadas características distintas presentes nos mutantes P06, P08, P20
e P21 e P54, quando comparados a MT em M2. Assim, as sementes M3 obtidas da
autofecundação das plantas M2 foram colocadas para germinar no dia 27 de março de
2018 e as plântulas foram posteriormente transferidas para vasos individuais 21 dias após
a semeadura. A partir dos 42 dias após a germinação das sementes foram realizadas as
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análises, cujos resultados são descritos abaixo, comprovando as diferenças morfológicas
dos mutantes, com exceção do mutante P20.
3.1 Dissecação das flores
A partir da coleta e dissecação de flores de P54 e MT foi possível perceber que o
mutante apresentou pétalas e cone de anteras com desenvolvimento incompleto e sem a
coloração amarela comum em tomateiros (FIGURAS 1 e 2). Devido à ausência de pólen
nas anteras de P54, todos os frutos produzidos foram partenocárpicos e sem sementes.

Figura 1 - Aspecto visual dos botões florais de MT (A) e do mutante P54 (B).

Figura 2 - Comparação do aspecto visual de flores em antese do mutante P54 (A e B) e de MT (C
e D).

De acordo com Carvalho et al. (2011), alterações das pétalas e dos estames
ocasionadas em estruturas como sépalas e no gineceu podem sugerir que a mutação
ocorreu em genes da classe B, entretanto são necessárias as análises moleculares para a
confirmação da identidade do gene mutado.
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3.2 Dias para antese e número acumulado de flores em antese
O número de dias para o início da antese em cada mutante é indicado na Figura 3,
evidenciando a ausência de diferenças estatísticas entre as plantas mutantes e MT.
Entretanto, os mutantes P08 e P20 mostraram-se estatisticamente diferentes no período
avaliado.

Figura 3 - Representação gráfica da análise do número de dias necessários para a antese dos
genótipos MT, P06, P08, P20 e P21. Letras diferentes indicam diferença estatística a 5% pelo
teste de Tukey.

O número de flores em antese foi contabilizado entre 15/maio a 8/junho de 2018,
como é apresentado na Figura 4. Durante o acompanhamento do número de flores em
antese apenas P08 apresentou maior quantidade no início desse estágio, mas no final a o
número acumulado de flores em antese se assemelhou a MT (FIGURA 5).
De acordo com Farinha (2008), o crescimento do caule em altura e a indução floral
podem ser resultados de uma maior biossíntese de giberelinas. No caso dos mutantes
que apresentaram essas característica, é possível que a giberelina tenha sido produzida
em maior quantidade nas fases em que os mesmos se mostraram maiores que MT.
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Figura 4 - Representação gráfica dos experimentos realizados para o levantamento do número de
flores em antese dos genótipos P06, P08, P20 e P21 em comparação à testemunha. Médias com
asteriscos diferem ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey.

Figura 5 - Representação gráfica dos experimentos realizados para o levantamento do número de
flores em antese do genótipo P08 em comparação à testemunha. Médias com asteriscos diferem ao
nível de significância de 5% pelo teste de Tukey.

3.3 Altura semanal
A altura do ramo principal das plantas foi mensurada entre 08/maio a 19/junho de
2018 (FIGURA 6). Todavia, só houve diferença estatística entre as alturas de P08, e P21
quando comparadas a MT durante as primeiras semanas de desenvolvimento e, no fim do

103
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

período de crescimento, os mutantes e o controle apresentaram altura semelhante
(FIGURA 7).

Figura 6 - Representações gráficas dos experimentos realizados para a análise da altura semanal
(cm) dos mutantes P06, P08, P20 e P21 em relação às testemunhas MT.

Figura 7 - Representações gráficas dos experimentos realizados para a análise da altura semanal
(cm) dos mutantes P08 e P21 que apresentaram diferenças estatísticas das testemunhas. Médias
com asteriscos diferem ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey.

Analisando-se os dados de altura semanal, pode-se afirmar que os mutantes
apresentaram variações pequenas de altura nas primeiras semanas do acompanhamento.
Entretanto, no último dia de avaliação nenhum destes mutantes manteve essa diferença,
ou seja, o crescimento longitudinal dos mutantes é apenas atrasado em relação a MT.

3.4 Índice de ramificação
Os resultados para esse parâmetro são mostrados na Figura 8. O único mutante
que apresentou diferença estatística de MT foi P06, com a maior média, enquanto os
demais se apresentaram semelhantes ao controle.
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Figura 8 - Representação gráfica da análise do índice de ramificação dos genótipos MT, P06,
P08, P20 e P21. Letras diferentes indicam diferença estatística a 5% pelo teste de Tukey.

Para a análise do número de ramos laterais, apenas P06 apresentou maior
quantidade de ramos laterais em relação a MT. Uma justificativa pode ter sido a
diminuição da dominância apical que propiciou um maior desenvolvimento das gemas
laterais, sendo ambos os eventos consequência da mudança no balanço
auxina/citocininas (PINO-NUNES, 2009). Desta forma, os mutantes em questão podem ter
sofrido alterações genéticas que influenciam os mecanismos de produção dos dois
hormônios.
3.5 Número de folhas simpodiais e entrenós, peso dos frutos e teor de sólidos
solúveis
Contabilizando-se o número de folhas simpodiais observadas e, realizando-se a
análise do número total de entrenós e do comprimento dos cinco primeiros entrenós não
foram percebidas diferenças estatísticas dos mutantes em relação a MT (dados não
apresentados).
A análise de peso dos frutos consistiu na pesagem de vários dos frutos das plantas.
Os resultados não apresentaram diferença significativa das testemunhas pelos testes de
Tukey a 5% (dados não apresentados).
A avaliação dos sólidos solúveis dos frutos se deu por meio da medição de °Brix
dos frutos que já haviam sido selecionados em função do peso, como descreve o item
2.2.5. Os dados não apresentaram diferença estatística segundo os testes de Tukey a 5%
(dados não apresentados).
A ausência de diferenças estatísticas para os parâmetros que consideraram os
frutos das testemunhas e dos mutantes é bastante interessante pois demonstra que as
modificações morfológicas de alguns dos mutantes não interferiram na qualidade dos
mesmos.
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4 Considerações Finais
Este trabalho tem como objetivo principal identificar e caracterizar novos mutantes
de tomateiro para estudos de genética e fisiologia vegetal. Até o momento, foram
observadas e caracterizadas 4 plantas mutantes para algumas características
morfológicas. O mutante P06 apresentou índice de ramificação maior que MT e os
mutantes P08 e P21 apresentaram redução da altura semanal, quando comparados a MT.
O mutante P54 mostrou pétalas e cone de anteras com desenvolvimento incompleto e
ausência de pólen e da coloração amarela das flores. Assim, para a confirmação das
características, os mutantes serão cruzados com MT, buscando-se o estudo da herança
gênica e a confirmação de quais características são monogênicas ou não. O padrão de
herança monogênico da característica é importante, pois facilitará futuras análises
utilizando-se técnicas de biologia molecular para a descoberta da função gênica.
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Resumo: A depressão é o mal do século XXI, sendo relacionada com todos os problemas
sociais, é uma doença psíquica em que as pessoas perdem o prazer pela vida, sentem
falta de emoções positivas, têm sua autoestima baixa, ganham ou perdem peso, deixam
de praticar atividades que antes sentiam prazer em fazer, têm alteração no humor, tristeza
profunda, sono excessivo, entre outros fatores. Portanto, devido à sociedade em que
vivemos, que exige muita agilidade das pessoas, as mesmas acabam se sentindo
inseguras, vivendo com uma incerteza devido aos fatores sociais, como o desemprego e
a violência.O hábito que boa parte da população possui de se manter corriqueiramente
ligada às redes sociais, na internet, também contribui para o quadro. Diante do exposto,
este trabalho problematiza o seguinte: o avanço da tecnologia e, consequentemente, o
maior uso de redes sociais, contribui para o desenvolvimento de casos de depressão?
Para tentar responder tal questionamento, buscar-se-á a compreensão sobre a depressão
por meio das teorias de autores como Freud e Dunker, bem como se proporá responder
qual é a relação da depressão com as categorias de personalidade criadas por Freud, e
por que o isolamento social pode ser considerado uma causa do desencadeamento da
mesma. O artigo se servirá, portanto, de revisão de literatura enquanto metodologia.
Palavras-chave:Psicanálise. Depressão. Redes sociais.
Abstract: Depression is the 21st century evil, being related to all social problems, it is a
psychic disease in which people lose pleasure in life, lack positive emotions, have low selfesteem, gain or lose weight, let go to practice activities that they once enjoyed doing, have
mood swings, deep sadness, excessive sleep, among other factors. Therefore, due to the
society in which we live, which demands a lot of people's agility, they end up feeling
insecure, living with an uncertainty due to social factors such as unemployment and
violence. The habit that a large part of the population has to maintain commonly linked to
social networks on the internet also contributes to the picture. Given the above, this paper
problematizes the following: the advance of technology and, consequently, the greater use
of social networks, contributes to the development of cases of depression? In order to try
to answer this question, we will seek to understand depression through the theories of
authors such as Freud and Dunker, as well as propose to answer what is the relationship
of depression with the personality categories created by Freud, and why? Social isolation
can be considered a cause of its onset. Therefore, the article will serve as a literature
review as a methodology.
Keywords: Psychoanalysis. Depression. Social networks.
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1 Introdução
Este estudo tem por finalidade principal buscar a compreensão da depressão,
doença que se encontra totalmente presente em nossa sociedade, e seus diversos fatores
e causas, tendo como base científica a teoria do médico neurologista Sigmund Freud e do
psicanalista Christian Dunker relacionados ao sofrimento neurótico contemporâneo.
Portanto, no decorrer do trabalho será explicado: Qual é a relação da depressão com as
categorias de personalidade criadas por Freud? E por que o isolamento social pode ser
considerado uma causa do desencadeamento da mesma? As respostas para tais
questionamentos pretendem embasar o trabalho no intuito de responder à seguinte
problematização: o avanço da tecnologia e, consequentemente, o maior uso de redes
sociais, contribui para o desenvolvimento de casos de depressão? Para dar conta de tais
objetivos, buscou-se revisão bibliográfica na qual as teorias dos autores supracitados são
as que mais endossam o aporte teórico. Justifica-se a importância deste estudo a partir da
compreensão oriunda do senso comum sobre a doença que leva as pessoas a
menosprezarem os sintomas de seus pares, rotulando-as como “preguiçosas” e
“dramáticas”, por exemplo. Na contemporaneidade, segundo Tavares (2010), o conceito
de depressão transformou-se em algo banalizado, trazendo a ideia de que “tudo nos dias
atuais é depressão”, pelo número progressivo de pessoas diagnosticadas com tal doença.
Dessa forma, a mediocrização desse conceito acarreta em imprecisos diagnósticos
prescritos, indiscriminadamente, por profissionais sem qualquer especialidade referente ao
campo de psicopatologia.
Primeiramente, é preciso esclarecer que o uso recorrente do termo “depressão” é
razoavelmente recente. Freud, por exemplo, utiliza o termo depressão como um estado da
melancolia: “Temos aqui um ponto a partir do qual deve ser possível chegar a uma
compreensão da condição geral que caracteriza estados de depressão, inclusive a mais
grave de suas formas, a melancolia. (FREUD, 1996b, p. 58)”.
Em meados do século XX, Freud instaurou uma nova perspectiva acerca do
entendimento sobre melancolia que, até então, era diagnosticada, por médicos vigentes
na época, como uma lesão orgânica sem especificação. Ademais, prestou atendimentos
clínicos para alguns indivíduos, da qual notou que os sintomas apresentavam,
principalmente, um conflito interno psíquico que requer ser estudado mais a fundo, pois
ele pretendia explorar uma nova perspectiva sobre os sofrimentos humanos. Além disso,
também constatou que havia um mal-estar constituído entre a recusa sexual e o desejo
insatisfeito, que acarretava em adoecimentos. Também, após a perda de um objeto ideal
amado, o indivíduo cria um desinvestimento objetal e, com isso consegue criar sua
hipótese, além de analisar, através da teoriA econômica da hemorragia interna e do
esvaziamento do eu, o sofrimento melancólico (SANTA CLARA, 2009).
Todavia, a depressão, atualmente, é considerada uma doença psíquica e que tem
se tornado um motivo de alerta social nas últimas décadas, pois ela vem crescendo
gradativamente. Os indivíduos que sofrem com esta doença, muitas vezes, se sentem
desconfortáveis para procurar tratamento ou conversar com alguém, em razão que, a
grande maioria ainda acha que é apenas um "drama". Além disso, eles apresentam um
desânimo profundamente penoso, não têm nenhum interesse pelo mundo externo, se
sentindo inferior ao demais, perdem a capacidade de amor próprio, se isolam da
sociedade, possuem um auto-estima relativamente baixo e se sentem culpados por tudo
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que acontece. Em consequência disso, como uma tentativa de superar os sentimentos
melancólicos, muitos acabam se automutilando, buscando a dor física, para poderem
controlar a dor psíquica, porque quando ocorre o ferimento, o cérebro irá se preocupar
com a dor do corte e então desvia os pensamentos de sofrimento. Logo, a morte, através
do suicídio, se torna a forma de superar os obstáculos que parecem não ter mais soluções
(DEL PORTO, 1999).
Vale ressaltar que uma mente agitada, estressada, com medo do que pode
acontecer futuramente, preocupações excessivas, sentimento de solidão e angústia,
tornam o indivíduo mais vulnerável para desencadear vários problemas psíquicos, em
consequência, futuramente, ele poderá desenvolver quadros depressivos, pois ela é uma
doença que se inicia silenciosamente e que aos poucos vai proporcionando uma sensação
de solidão. Ademais, ele acaba se isolando da sociedade e cria um mundo paralelo cheio
de dor e sofrimento, do qual dificilmente consegue sair sem o auxílio de outra pessoa
(DEL PORTO, 1999).
2 Aporte teórico
De acordo com Braitner Moreira (2018), a depressão é uma doença que mexe com
o sistema nervoso do corpo humano, logo ela afeta inúmeras funções sendo tanto sociais
quanto físicas. No entanto, quando se fala em depressão, o pensamento não é outro a
não ser que o indivíduo está fingindo, fazendo drama ou então está com falta de Deus em
sua vida. Mas, infelizmente, quem sofre com depressão ou passando por problemas
psicológicos raramente irá admitir que precisa de ajuda. Estatísticas, atualmente,
associam o número de suicídio à quantidade de pessoas com essa doença, o qual se
torna considerável quando a cada 46 segundos 1 suicídio é cometido, de acordo com uma
pesquisa realizada no Brasil em 2018. A sociedade ainda tem um enorme preconceito
quando esses casos acontecem, sendo que na maioria das vezes os julgamentos são
ofensivos e deprimentes, não somente para a pessoa que está passando por esse
momento difícil, mas sim para todos que estão no seu lado nessa dificuldade.
O que se observa hoje é uma geração com inúmeras possibilidades de
desenvolvimento e estabilidade, porém perdida, confusa, desamparada e com uma saúde
mental simplesmente arrasada, devido à incansável busca pela perfeição. Um sujeito
ansioso, melancólico, com vergonha de mostrar seus sentimentos, com medo de fracassar
e de não conseguir se encaixar nos padrões estabelecidos pela sociedade. Em virtude
disso, a psicanálise tenta entender esse processo mental desenvolvido nas pessoas.
O fundador da psicanálise foi Sigmund Freud, o qual criou o método psicanalítico
que tem como finalidade resgatar os traumas e choques sofridos em algum momento da
vida reprimidos no inconsciente, tornando possível trazer essas experiências à luz da
consciência, possibilitando assim a cura. Ou seja, ele acredita que é possível trazer as
lembranças do inconsciente para o consciente, podendo assim superá-los. Por esse
motivo, Freud desenvolve as categorias de formação da personalidade que são: Id,
Superego e Ego, que têm como finalidade resgatar os traumas e choques sofridos em
algum momento da vida, reprimidos no inconsciente, tornando possível trazer essas
experiências à luz da consciência, possibilitando assim a cura. Ou seja, ele acredita que é
possível trazer as lembranças do inconsciente para o consciente, podendo assim superálas.
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Segundo Silvio S. Tomazin (2012), Freud descreve que o Id representa os desejos
inconscientes, básicos e primitivos, comportamentos destinados a satisfazer os desejos e
as necessidades. Ou seja, é um componente que está presente nas pessoas desde o
nascimento, sendo que é motivado pela necessidade de realizar um prazer
instantaneamente. Ainda segundo Tomazin (2012), o Id contribui diretamente para o início
da depressão, pois as pessoas vivem em uma era tecnológica, onde tudo se tornou mais
rápido, instantâneo e descartável, pois o que importa é o agora. Buscam de imediato
diversas maneiras para se sentirem felizes, porque acreditam estar preenchendo aquele
vazio. Porém, é algo momentâneo e isso despertará o sentimento de querer mais e mais.
Em consequência, quando o indivíduo não consegue aquilo que almeja durante inúmeras
tentativas, ele fica arrasado emocional e psicologicamente.
Complementarmente, o superego se configura através das censuras e das inibições
que as pessoas sofrem no meio em que vivem como, por exemplo, as proibições dos pais
ou da sociedade. Logo, a partir dessas influências, ocorre repressão do Id, isto é, dos
instintos e do desejo. Já o ego é responsável por garantir a harmonia entre a busca pelos
prazeres do Id e as exigências da realidade do superego. Ele constrói a personalidade que
deve lidar com a realidade, pois ajusta os instintos humanos de acordo com o meio
inserido, buscando satisfazer os desejos, sem ultrapassar os limites morais.
Consequentemente, essa categoria é a última a se formar, pois ele é a parte racional das
pessoas.
Em razão disso, o sofrimento é gerado por essas três categorias supracitadas,
porque existe uma luta entre o Id e o superego, causando um estresse mental, pois o ego,
ao tentar conter o Id, que age na busca pela satisfação dos desejos, e o superego, que
busca a perfeição, acaba sendo pressionado, por isso acaba trazendo como resultado,
inicialmente, a ansiedade. Deste modo, quando esses componentes da personalidade
estiverem em desequilíbrio, contribuirão significativamente para que o indivíduo entre em
um processo melancólico (PRÓCHNO; LEMOS, 2006).
Em “Novas conferências introdutórias sobre psicanálise e outros trabalhos”, Freud
(1996c) procura mostrar a relação de dominação do superego sobre o ego nos processos
de melancolia.
Seria difícil familiarizarmo-nos com a ideia de um superego como
este, que goza de um determinado grau de autonomia, que age
segundo suas próprias intenções e que é independente do ego
para a obtenção de sua energia; há, porém, um quadro clínico que
se impõe à nossa observação e que mostra nitidamente a
severidade dessa instância e até mesmo sua crueldade, bem como
suas cambiantes relações com o ego. Estou-me referindo à
situação da melancolia, ou, mais precisamente, dos surtos
melancólicos, dos quais os senhores terão ouvido falar muito,
ainda que não sejam psiquiatras. O aspecto mais evidente dessa
doença, de cujas causas e de cujo mecanismo conhecemos quase
nada, é o modo como o superego - ‘consciência’, podem
denominá-la assim, tranquilamente - trata o ego. Embora um
melancólico possa, assim como outras pessoas, mostrar um grau
maior ou menor de severidade para consigo mesmo nos seus
períodos sadios, durante um surto melancólico seu superego se
torna supersevero, insulta, humilha e maltrata o pobre ego,
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ameaça-o com os mais duros castigos, recrimina-o por atos do
passado mais remoto, que haviam sido considerados, à época,
insignificantes - como se tivesse passado todo o intervalo reunindo
acusações e apenas tivesse estado esperando por seu atual
acesso de severidade a fim de apresentá-las e proceder a um
julgamento condenatório, com base nelas. O superego aplica o
mais rígido padrão de moral ao ego indefeso que lhe fica à mercê;
representa, em geral, as exigências da moralidade, e
compreendemos imediatamente que nosso sentimento moral de
culpa é expressão da tensão entre o ego e o superego. (FREUD,
1996, p. 43)

Vale ressaltar que, de acordo com Freud, na melancolia há uma negação, uma
renúncia do objeto, em que o melancólico possui o sentimento de identificação pelo
mesmo (identificação narcísica), criando uma necessidade de tal objeto para a
continuidade de sua própria existência. Contudo, sua relação com o objeto passa a
possuir um caráter violento e ambivalente, pois quando o melancólico se vê absorvido
pela perda do mesmo, passa a reagir de forma violenta. Logo, surge a auto acusação e a
autoflagelação dirigida ao seu próprio eu, pois devido à baixa autoestima, o desejo passa
a ser associado pelo ego como um objeto perdido, isto é, sem significância alguma. Em
razão disso, o ego é basicamente absorvido e ele se torna sem valor e vazio.
Consequentemente, o ego do melancólico se empobrece, ele passa a se sentir culpado
por tudo, as coisas parecem não ter mais sentido e acredita ser alguém repugnante e
desprezível. A partir disso, se inicia o processo melancólico, isto é, uma tristeza profunda,
sucessivamente, a depressão (PRÓCHNO; LEMOS, 2006).
Segundo Freud, a depressão está relacionada à perda e à incapacidade de fazer
algo. Sendo vinculada a um afeto, sintoma ou estado que envolve tristeza, desgosto,
inibição e angústia. Portanto, pode-se associar a depressão à inibição, já que tanto a
depressão quanto a inibição são gerados pelo eu. Essa doença afeta e modifica a
subjetividade, provoca um estranhamento no olhar para si e para os outros, um
empobrecimento do ego; não há recusa da realidade, mas sim uma ferida narcísica
(PRÓCHNO; LEMOS, 2006).
Em “Luto e Melancolia”, Freud (1996a, p.142) compara a melancolia com o “afeto
normal do luto”, lembrando, contudo, que sua definição varia na psiquiatria, assumindo
várias formas clínicas.
O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à
perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente
querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim
por diante. Em algumas pessoas, as mesmas influências
produzem melancolia em vez de luto; por conseguinte,
suspeitamos de que essas pessoas possuem uma disposição
patológica. Também vale a pena notar que, embora o luto envolva
graves afastamentos daquilo que constitui a atitude normal para
com a vida, jamais nos ocorre considerá-lo como sendo uma
condição patológica e submetê-lo a tratamento médico. Confiamos
em que seja superado após certo lapso de tempo, e julgamos inútil
ou mesmo prejudicial qualquer interferência em relação a ele.
(FREUD, 1996a, p.142-143).
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Deste modo, embora luto e melancolia sejam semelhantes quanto à sua natureza,
Freud considera o luto um afeto “normal” que é superado depois de um tempo, enquanto a
melancolia é a persistência desse sintoma de perda por um período prolongado, tornandose, portanto, algo patológico.
No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o
próprio ego. O paciente representa seu ego para nós como sendo
desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente
desprezível; ele se repreende e se envilece, esperando ser
expulso e punido. Degrada-se perante todos, e sente comiseração
por seus próprios parentes por estarem ligados a uma pessoa tão
desprezível. Não acha que uma mudança se tenha processado
nele, mas estende sua autocrítica até o passado, declarando que
nunca foi melhor. Esse quadro de um delírio de inferioridade
(principalmente moral) é completado pela insônia e pela recusa a
se alimentar, e - o que é psicologicamente notável - por uma
superação do instinto que compele todo ser vivo a se apegar à
vida. (FREUD, 1996a, p. 144).

Diversamente do luto, a melancolia, segundo Freud (1996a, p. 144), implica “uma
diminuição extraordinária de sua autoestima, um empobrecimento de seu ego em grande
escala”.
A melancolia, portanto, toma emprestado do luto alguns dos seus
traços e, do processo de regressão, desde a escolha objetal
narcisista para o narcisismo, os outros. É por um lado, como o luto,
uma reação à perda real de um objeto amado; mas, acima de tudo
isso, é assinalada por uma determinante que se acha ausente no
luto normal ou que, se estiver presente, transforma este em luto
patológico. (FREUD, 1996a, p.147).

Ademais, Freud traz em seus estudos que se referem à pulsão de vida e de morte,
em que há incitações que resultam no desenvolvimento das mesmas. Quando a busca
pelo prazer é pouca, significa que há uma grande demanda de pulsão de morte, uma vez
que a energia disponibilizada para a busca do prazer é decorrente da pulsão de vida
(PRÓCHNO; LEMOS, 2006).
Contudo, atualmente, é perceptível que há uma grande busca pelo prazer por
coisas imediatas e passageiras, que trazem como sua finalidade o entretenimento
efêmero. A busca pelo imediato acaba resultando em impaciência, ansiedade, nervosismo
e estresse, pois as pessoas estão demonstrando cada vez mais a necessidade que
possuem pelo prazer incontinenti. Decorrente disso, ocorre uma incitação da pulsão de
vida de maneira insidiosa. De modo simplificado, pode-se fazer menção das redes sociais
que, visivelmente, trazem prazer a seus usuários, entretanto, de maneira fictícia. Quando
há insatisfações relacionadas às tais redes o usuário desenvolve uma grande demanda de
pulsão de morte, apresentando sentimento de tristeza, irritabilidade e raiva, podendo
acarretar até mesmo ao isolamento e levar à doença da depressão (SILVA; SILVA, 2017).
O hábito que boa parte da população possui de se manter corriqueiramente ligada
às redes passa a ser um hábito negativo quando há uma supervalorização da virtualidade,
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ou seja, quando há o interrompimento de tarefas cotidianas para a busca por um prazer de
curta duração e que futuramente poderá gerar frustrações (SILVA; SILVA, 2017).
De acordo, com as pesquisas realizadas em 2010 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE), os jovens lideram o ranking de uso de celulares e
internet. Além disso, o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br), de 2014, evidenciou
que, em um conjunto de 34,1 milhões de pessoas, entre 10 e 19 anos de idade, existentes
no país, cerca de 81% acessam a internet todos os dias. Consequentemente, é
perceptível a dependência pelo uso da internet pelos brasileiros(SILVA; SILVA, 2017)
Quando existe insatisfações relacionadas aos eventos do cotidiano, o indivíduo
desenvolve uma série de pensamentos negativos em relação a sua própria vida, pois
chega ao ponto de pensar que tudo está sem solução, ou seja, constrói uma ideia de que
se não for como quer, sua vida passa a não ter mais nenhum significado. Em razão disso,
ele desencadeia um processo de tristeza profunda, irritabilidade e medo do que
possivelmente acontecerá, podendo acarretar o isolamento social e o desenvolvimento de
transtornos mentais, o que posteriormente, poderá se tornar depressão. (SILVA; SILVA,
2017).
Além disso, o psicanalista Christian Dunker (2015) explica como a privatização da
vida e o seu planejamento regrado leva as pessoas ao sofrimento em seu livro “Mal-Estar,
Sofrimento e Sintoma: uma psicopatologia do Brasil entre muros”. Consequentemente, o
sofrimento está arraigado com o estilo de vida em forma de condomínios, isto é, com a
exclusão de algumas pessoas em relação a outra devida à experiência de consumo, logo,
ela acaba se sentindo exclusiva, sucessivamente entra em um meio composto de solidão
e ódio. Além disso, as relações sociais exigem que o indivíduo seja o melhor e que o
esforço, sucesso e poder sejam conquistados individualmente, de modo que, se fracassar,
a culpa seria da própria pessoa. Em virtude disso, quando não conseguem se encaixar
nos padrões estabelecidos, são taxadas como diferentes, tornando assim pessoas como
medo de prosseguir (DUNKER, 2015).
Segundo Dunker (2015), a lógica do condomínio é dividida em três momentos:
O primeiro é o muro, um instrumento utilizado pelas pessoas para se isolar de
outras pessoas, criando a sua própria realidade e passa a excluir a do outro. Ou seja, uma
estratégia utilizada para se proteger das tensões e dos conflitos. Assim, Dunker diz em
seu livro: “Eu preciso ter um muro, porque se eu não tiver segurança, o outro me ataca,
por isso me defendo dele” (DUNKER, 2015).
O segundo é a lógica do condomínio, em que a vida se torna regrada e o síndico se
torna uma figura mediadora nas relações cotidianas. Ele começa a instrumentalizar as
leis, torna-se uma figura de poder entre as pessoas que moram neste ambiente e o
público. (DUNKER, 2015).
O terceiro é o sofrimento: o medo e a inveja geralmente são ligados a um terceiro
objeto. Por isso, a solução desse problema seria a exclusão de tal coisa, ou seja, para
garantir segurança, devem-se criar muros, mais leis e aumentar a vigilância (DUNKER,
2015),
De acordo com Dunker (2015), as pessoas possuem uma vida regrada e isolada,
passando a construir o seu próprio mundo cercada de “muros”, pois têm receio de
enfrentar a realidade. Por conta disso, ocorre a acumulação de sofrimento que não é
apenas individual, mas também social, basicamente pela vida em forma de condomínio.
Em consequência, elas acabam desenvolvendo uma mentalidade paranoica de
incapacidade, uma relação social baseada na inveja, e uma dificuldade de lidar com o
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outro. Em razão disso, inicia-se o mal-estar, sucessivamente o sofrimento, pois elas ficam
cada vez mais sozinhas, melancólicas, inseguras, infelizes, podendo futuramente
desencadear a doença que mais atinge a população contemporânea: a depressão
(DUNKER, 2015).
Consequentemente, a depressão tem se tornado uma doença tão ligada a
processos psíquicos, ou seja, luta entre as categorias da personalidade: Id, ego e
superego (PRÓCHNO E LEMO, 2006). Quanto às questões sociais, a depressão leva ao
afastamento do indivíduo da sociedade por se sentir inferior aos demais. Ou seja, ele se
isola do mundo, quando os transtornos mentais já estão tomando conta de sua vida
(DUNKER, 2015).
3 Considerações finais

A depressão é uma doença silenciosa, a qual ainda não se sabe sua origem exata,
devendo ser avaliada de maneira individual. É muito confundida com os estados de
tristeza e melancolia, da qual se distingue das demais, principalmente, pela sua duração.
Tal doença pode atingir pessoas de todas as faixas etárias e pode acarretar em
consequências emocionais ou físicas, quando em estágio avançado, como, por exemplo,
distúrbios cerebrais e a automutilação.
Pode-se dizer que a depressão é decorrente de diversos fatores, mas atualmente,
há uma epidemia dessa doença pela grande dependência e uso ilimitado da internet, pois
o uso excessivo pode desestabilizar o vínculo familiar e social, causado pelo
distanciamento da realidade. As pessoas possuem em suas vidas diversos motivos que
podem levar ao desenvolvimento da depressão e as redes sociais podem reforçar que
isso ocorra, já que na internet é ditada a vida perfeita e desejada, o que faz com que as
pessoas se sintam inferiores por não possuírem o carro ou o celular do ano, por exemplo.
Além disso, há uma grande procura pela aceitação, que ultimamente se dá pelo número
de “likes” ou seguidores que a pessoa possui. O prazer momentâneo de receber um “like”
ou um novo seguidor, por exemplo, traz, mesmo que de maneira oculta, a tentativa de
compensar a tristeza que a pessoa sente, pois quando o os outros demonstram que
gostaram do que foi postado, ela se considera uma pessoa aceita.
Contudo, o uso constante de tecnologia digital pode afetar a saúde mental das
pessoas, visto que estas estão expostas diante de situações fantasiosas da vida alheia
nos meios digitais. Ademais, o mal-uso da tecnologia é capaz de afetar o modo de
interação entre as pessoas, sendo que as relações familiares e sociais são essenciais
para um bom desenvolvimento mental.
Conclui-se que a depressão é uma doença que, se não for tratada como deve,
tende a se desenvolver cada vez mais conforme o avanço da tecnologia, pois mesmo que
não seja claramente evidente ela segue e seguirá a raça humana continuamente, pois é a
partir disso que se inicia o isolamento social, do qual a pessoa se apega em um mundo
ilusório criado por ela mesma. Em razão disso, os transtornos e os desequilíbrios mentais
se desencadeiam, logo o indivíduo terá inúmeros sentimentos ligados ao processo
depressivo.
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Resumo: As atividades humanas estão degradando o meio ambiente e as fontes de água
doce disponíveis. A disponibilidade deste recurso vem diminuindo ao longo dos anos, com
o avanço promovido pelas pessoas na tentativa de melhorar sua qualidade de vida,
maximinizar produções industriais e agrícolas. Isso traz grandes prejuízos ao meio
ambiente, pois projetos que preservem a natureza nem sempre acompanham os avanços
tecnológicos. Sensibilizar as novas gerações sobre preservação da água é importante
para a formação de cidadãos responsáveis e que possam aliar produção tecnológica e
preservação ambiental. A proposta pedagógica “Amigos da água” tem como objetivo trazer
uma das diversas formas de trabalhar o assunto água em turmas do Ensino Fundamental,
neste caso 6° ano, proporcionando aos educandos melhor assimilação do conteúdo e uma
sensibilização acerca de suas atitudes diante os problemas ambientais. Esta proposta
pode ser usada para complementar uma aula, ou como forma avaliativa. Diversificar
materiais em sala de aula faz com que o discente motive-se a buscar e explorar, através
das propostas, novas opções de conhecimento em torno deste assunto. Esta proposta
trata-se de um jogo cooperativo, de perguntas e desafios relacionados ao
desenvolvimento econômico e preservação ambiental, ou seja, atitudes sustentáveis de
cada um dos setores da sociedade em relação a manutenção da qualidade ambiental.
Palavras – chave: conscientização ambiental; preservação; sustentabilidade; água.

Abstract: Human activities are degrading the environment and available freshwater
sources. The availability of this resource has been decreasing over the years, with the
advancement promoted by people in an attempt to improve their quality of life, maximize
industrial and agricultural production. This brings great damage to the environment, since
projects that preserve nature do not always accompany technological advances. Raising
awareness of new generations about water conservation is important for the formation of
responsible citizens that can combine technological production and environmental
preservation. The pedagogical proposal "Friends of water", aims to bring one of the various
ways of working the subject water in classes of Elementary School, in this case 6th year,
providing to learners better assimilation of content and an awareness of their attitudes
towards environmental problems. This proposal can be used to complement a lesson, or
as an evaluation form. Diversifying materials in the classroom makes the student motivated
to seek and explore, through the proposals, new options of knowledge around this subject.
This proposal is a collaborative game of questions and challenges related to economic
development and environmental preservation, that is, sustainable attitudes of each of the
sectors of society in relation to the maintenance of environmental quality.
Keywords: environmental awareness; preservation; sustainability; water.
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1 Introdução
A água é um elemento essencial à vida terrestre. Ela se faz presente em todas as
formas vivas de organismos, transporta nutrientes pelo do solo, move máquinas e
motores, além de ser imprescindível na produção de alimentos e saciar a sede de
pessoas e animais, entre outras inúmeras utilidades. Inclusive o surgimento da vida na
Terra está relacionado à água, ou seja, sua necessidade é universal e imprescindível
(BONACELLA,; MAGOSSI,1990, p. 05).
A água também é um tema que constantemente está em pauta no cotidiano das
pessoas, abordado pela mídia em geral, presente em documentos curriculares,
legislações, em livros didáticos e objeto de propostas pedagógicas. Mas, estudiosos
advertem que em consequência de ações decorrentes do crescimento populacional e do
avanço tecnológico a água potável não está sendo preservada. Assim, torna-se urgente o
desenvolvimento de ações para conservar e recuperar os recursos hídricos, já que tornase evidente que a água não é mais um recurso inesgotável. Diante disso, a humanidade
deve olhar este recurso com grandes preocupações, já que a escassez que vivemos vem
sendo o resultado do mau uso e poluição das águas (FREITAS; MARIN, 2015, p.235-239).
Há algumas décadas as crises socioambientais e os efeitos do sistema econômico
nos meios naturais começaram a ser percebidos como devastadores, deflagrando assim a
necessidade de se buscar medidas eficazes de conservação, sendo essas possíveis com
adoção de novas posturas. Diante esse contexto, surge na década de 70, a Educação
Ambiental (PÁDUA; TABANEZ; SOUZA, 2006, p.543).
Segundo BERNA (2001), a Educação Ambiental deve ter um pensamento crítico e
inovador, que promova a transformação e construção da sociedade, e tenha um propósito
de formar cidadãos com consciência local e universal. Ela deve, ainda, promover a
cooperação e o diálogo entre indivíduos e instituições, criando, assim, novos hábitos de
vida, que atendam às necessidades de todos sem distinções, desta forma, compartilhando
este planeta de maneira sustentável.
A Educação Ambiental em sala de aula apresenta-se como grande aliada à
preservação e conscientização, pois consiste em colocar em práticas ações que
transformem a vida das pessoas e seu comportamento em âmbito de sociedade, pois é de
nosso conhecimento que os impactos ambientais surgem de relações desfavoráveis do
homem com o meio. Uma abordagem escolar com visão crítica desses impactos e das
atitudes humanas, nos trará uma reflexão de como otimizar esta relação, de maneira que
ocorra o desenvolvimento sustentável (DIAS; LEAL; SALVADOR, 2016.p. 13).
O professor é figura de suma importância na contribuição para as práticas de
educação ambiental e de preservação dos recursos hídricos. Ao trabalhar meio ambiente,
o docente leva o aluno à compreensão da realidade global, a partir do seu ambiente local.
Portanto, espera-se do professor uma formação adequada e comprometimento para que
possa incentivar seus alunos a adquirirem saberes, habilidades e boas atitudes diante da
natureza (FREITAS; MARIN; 2015, p.236).
De acordo ainda com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), trabalhar com o
tema meio ambiente nas escolas contribui para a formação de cidadãos conscientes, que
estejam preparados para decidir e agir diante da realidade e a qualidade que se encontra
o ambiente em que vivemos. Em sala de aula, o desafio é diário para que sejam
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ensinados comportamentos a respeito da natureza, de cuidar dela, formar discentes com
atitudes, valores “ambientalmente corretos.” (BRASIL, 1997).
Ao trabalhar o tema Água na escola, assunto amplo, é imprescindível que o
docente apresente técnicas de ensino e abordagens criativas e dinâmicas, para
desenvolver métodos que envolvam todos os meios de se estudar esse tema. Apresentar
aos educandos atividades lúdicas voltadas às formas de uso racional da água é uma
alternativa divertida, que promove socialização e aprendizagem. Um bom exemplo desse
tipo de atividade são os jogos didáticos (DELEZOICOV; ANGOTTI, 2000, p. 19- 21).
O jogo é facilitador e incentivador da aprendizagem, estratégia que leva o aluno a
assimilar o conteúdo com maior rapidez e construir seu conhecimento com qualidade.
Este recurso de ensino também promove ao estudante entusiasmo, diante da
possibilidade de aprender de forma divertida (NICOLETTI,; SEPEL, 2013, p.1-3).
A incorporação de jogos nas atividades diárias da escola promove maior eficiência
no processo ensino-aprendizagem, e na construção do conhecimento de cada estudante,
desenvolvendo nesses, senso crítico, estimulando sua inteligência, respeito às regras e
socialização com a turma. Portanto, os jogos nunca serão simples atividades, mas sim
grandes ferramentas pedagógicas que integram o pensar e o fazer (GONZAGA,. et al,
2017, p.01); (BRANCO ,2010,p.05).
Neste sentido, este trabalho tem por objetivo descrever o desenvolvimento de um
jogo didático cooperativo sobre o tema água e preservação ambiental, bem como discutir
os resultados de sua aplicação para estudantes do ensino fundamental.

2 Material e Métodos
O jogo cooperativo “Amigos da Água” foi desenvolvido com base nas ideias e
discussões dos autores. Foram utilizados materiais de baixo custo, alguns reaproveitados.
A base foi construída com duas chapas de isopor reutilizado, unidos por cola quente, e
sobre ela, papel cartão lado verso, fixado também com cola quente. Sobre esse papel, foi
feita pintura com tinta guache de cor azul, representando o curso de um rio, batizado de
“Rio Pinhão”, nome dado por remeter árvore símbolo do Estado do Paraná, a Araucária.
Para a mata ciliar foi usada erva de chimarrão e cola branca para papel, assim como, em
sua nascente, a qual conta com pedras de rio naturais fixadas com cola quente. As casas
do jogo estão representadas por pedras no leito do rio, recortadas em papel canson de
tamanhos variados.
As figuras em geral foram recortadas e coladas em caixa de papel, conferindo-as
maior resistência, já que em seu verso possuem velcro para serem fixadas pelos
educandos durante o jogo e retiradas do tabuleiro após o término. Foram elaboradas
casinhas feitas com caixas de papel, coloridas com tinta guache e também foram fixadas
com cola quente e o telhado feito em E.V.A, assim como todas árvores, as quais possuem
folhas e caules neste mesmo material. Estas ainda possuem um suporte feito com massa
para biscuit de cor branca.
As torres de usinas eólicas que fazem parte do jogo também possuem base em
massa de biscuit, mas foram confeccionadas em lixa de unha e E.V.A.. As lixeiras foram
feitas de copos descartáveis limpos e reutilizados.
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As cartas do jogo foram recortadas em papel canson com medidas de 9,5/10 cm.
Em suas bordas foram fixadas fitas mimosas com cola em gel para papel, e nelas estão
as perguntas, desafios, mensagens ou música que fazem parte do jogo.
Em algumas cartas, todos deveriam resolver os desafios, um deles, recolher o lixo
espalhado pelo ambiente e direciona- lo às lixeiras corretas, a fim de que não chegassem
até o rio, evitando a poluição. O segundo, plantar árvores em diversos lugares para que a
erosão e o assoreamento fossem evitados. O terceiro desafio trata-se da escolha de uma
música referente a natureza, a qual os alunos devem cantar.
Ainda em uma das cartas, existe desafio para dois personagens, o agricultor e o
pescador, que devem proteger a nascente, plantando árvores ao redor da mesma.
Foram confeccionados crachás em E.V.A e cola em gel, e neles está a
identificação de cada personagem do jogo, bem como, suas ações sustentáveis citadas no
verso.
O bonequinho curinga, que representa todos os personagens durante o jogo,
avança cada casa de acordo com o cumprimento dos desafios e respostas às perguntas
que compõem o jogo.
Este jogo foi apresentado a alunos do 6° ano do Ensino Fundamental em uma
escola estadual no município de Coronel Domingos Soares-PR. Os estudantes já haviam
estudado o conteúdo referente a Educação Ambiental anteriormente. Os estudantes
desconheciam jogos cooperativos em sua rotina escolar, jogavam apenas jogos do tipo
competitivo. As regras do jogo foram explicadas: inicia-se com a escolha dos crachás,
para que cada aluno possa incorporar seu personagem no decorrer do jogo. Os
personagens do jogo são: estudante, biólogo, agricultor, pescador, vereador, empresário,
os quais deverão atuar baseados nas ações descritas no verso do seu crachá, lidas ao
iniciar o jogo.
Feito isso, o personagem referente a primeira casa (próximo a nascente), coloca o
bonequinho nesta, e retira uma carta a qual sua borda corresponde a cor com seu crachá,
exemplo, biólogo: cor azul, e assim, sucessivamente. O aluno então deve ler em voz alta,
responder a pergunta ou o desafio (caso necessite, poderá solicitar auxílio do professor ou
dos colegas), no caso de apenas mensagem, apenas leitura da mesma.
Quando chegar a uma casa em que estiverem dois personagens, o desafio deve
ser resolvido por ambos. Se houver a mensagem “todos”, os alunos devem trocar ideias e
propor sugestões para resolver tal desafio, ou ainda, juntos, escolher uma música, cuja
letra deve estar relacionada com natureza. No decorrer do jogo, eles ainda devem colar
as figuras, as quais estarão dispostas ao lado do tabuleiro, de acordo com a proposta das
cartas. O jogo acaba quando chegar a ultima casa, próximo à foz do rio, e todas, ou quase
todas as figuras, estiverem coladas.

3 Resultados e discussão
Jogos cooperativos, diferente dos jogos competitivos, não promovem a disputa,
nem a concorrência entre os jogadores. Neste tipo de jogo o colega não é adversário, ou
seja, nos jogos cooperativos o objetivo é trabalhar juntos, uns colaborando com os outros.
Os jogos cooperativos ainda são formas de instigar e desenvolver facilidade de trabalhar
em grupo, otimizando as relações interpessoais já que jogam com e não contra os outros,
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a fim de superar desafios em comum (COMPARIN; MENEGHETTI, 2015, p.02; SANTOS,
2017, p.52-53; PALMIERI, p. 245).
A recepção dos educandos ao jogo cooperativo “Amigos da Água” foi positiva.
Primeiramente, foi contextualizado brevemente os assuntos tratados no jogo, e sua
relação com as aulas que tiveram anteriormente em Ciências. O tempo total usado para
este jogo, considerando as explicações que o antecederam, foi aproximadamente 45
minutos, e a sala usada foi a biblioteca, a qual disponibiliza mesas maiores, e comporta
todos os alunos ao redor do jogo, como mostra a figura 1. A figura 2 demonstra como é o
jogo antes de sua montagem, os acessórios devem ficar dispostos em redor do tabuleiro.
Na figura 3, todos os recursos foram usados e o jogo está pronto após todas as ações
sustentáveis de cada personagem terem sido executadas.

Figura 1: Alunos do sexto ano do Ensino Fundamental jogando o jogo Amigos da água.
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Figura 2: Jogo Amigos da água antes de ser montado.

Figura 3: Jogo Amigos da água depois de montado.
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Segundo MEDEIROS e colaboradores (2011), ao tratar problemas nas escolas, as
crianças se tornarão adultos preocupados com questões ambientais. Durante a aplicação
do jogo Amigos da água, os alunos discutiram diversos assuntos relacionados a questões
ambientais que trazem as cartas, dentre elas: saneamento básico; políticas públicas;
fontes de energia; lixo; cadeia de produção industrial. Algumas doenças que são
transmitidas através da água ou tem relação com a mesma também foram tratadas, como
a dengue, cólera, hepatite e suas formas de prevenção. No município de aplicação do
jogo, o saneamento básico é precário, causando poluição nos córregos próximos, já que
em alguns casos é lançado esgoto na rede de águas pluviais. Portanto, o objetivo de
sensibilizá-los em relação a importância do saneamento foi alcançado, bem como, sua
relevância na prevenção de doenças e promoção de saúde.
Trocas de ideias acerca do descarte inadequado de pneus usados também foram
muito proveitosas, já que o aluno que representou o personagem “empresário” sugeriu
que fossem feitos vasos de plantas (ele colou a figura no tabuleiro) horta e balanços e,
juntos enfatizamos a importância de um sistema de logística reversa, de modo que pneus
usados sejam recolhidos e reaproveitados pelos fabricantes.
Na carta referente à separação do lixo, todos auxiliaram o personagem biólogo, a
buscar pelos lixos no tabuleiro e colocá-los em suas devidas lixeiras para reciclagem. Da
mesma forma, plantando árvores, formando mata ciliar e protegendo o rio do
assoreamento. Além destas atitudes, a importância de economizar água foi tema para as
cartas, e os educandos então refletiram sobre suas atitudes e de sua família em relação à
economia de água. Foram surpreendidos pelo impacto de atitudes simples, como a
diferença entre lavar o carro com balde e com mangueira e a quantidade de água
desperdiçada diariamente.
Outro assunto tratado nas cartas foram os agrotóxicos, e quais alternativas podem
ser usadas para minimizar o uso desses defensivos na agricultura familiar, já que quase
todos os alunos vêm da zona rural e possuem pequenos cultivos em sua propriedade,
mas que geralmente usa-se produtos químicos como inseticidas, os quais, se forem feitos
à base de plantas podem ser uma fonte também de economia. Da mesma forma, a partir
do óleo de fritura, o qual geralmente é lançado na pia, pode ser feito sabão em barra de
ótima qualidade, com grande rendimento, gerando também economia e minimizando
impactos aos cursos d’água. Enfatizando, nestas duas situações, que alternativas
sustentáveis deixarão de poluir os lençóis freáticos, citados em outra carta.
Em algumas cartas, os temas abordados foram o ciclo da água e reflexões sobre
economia de água nas atividades domésticas, demonstrando que com simples atitudes e
boas ideias podemos economizar muita água, como a instalação de uma cisterna, ou
mesmo caixas para captação de água da chuva, as quais têm muitas aplicações, lavar
carros e calçadas, irrigar, entre outras. Em um dos desafios, a cisterna foi então instalada
próxima a uma das casinhas. A importância da preservação e proteção das nascentes
também estava presente nas cartas, onde os estudantes representando “pescador” e
“agricultor” deveriam plantar árvores para protegê-la. Segundo o código florestal 4771/65,
art.2º(2013) estabelece que as nascentes, mesmo aquelas que aparecem apenas em
períodos de chuva, ou olhos d’água, devem ser considerados áreas de preservação
permanente. (ALMEIDA, M; CRISPIM, J, 2013, p.2).
O desastre de Mariana-MG causou uma destruição em grande escala do
ambiente natural, e o personagem “biólogo”, deveria pensar em uma maneira de amenizar
este problema, propondo alguma forma de recuperar parte da vegetação.
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A participação dos alunos e o interesse e entusiasmo por jogar pela primeira vez
um jogo cooperativo facilitaram o desenvolvimento do mesmo, bem como a busca por
responder os desafios baseado na tentativa de recordar os conteúdos que tinham
aprendido nas aulas teóricas anteriores.
Após o término do jogo, a opinião dos alunos sobre as perguntas e desafios não
foi divergente. Afirmaram que estavam ótimas, o grau de dificuldade não era muito alto e
que o fato de trabalharem em grupo, colaborando uns com os outros por um objetivo
comum era muito diferente e divertido. Os estudantes pediram para jogar novamente ou
que o jogo fosse levado ao colégio em outras datas, revelando o interesse despertado por
esta ferramenta didática.
Os jogos didáticos são experiências favoráveis no processo de ensino, mas não
podem substituir as aulas, nem ser usados sem planejamento, devem ser um apoio ao
professor, já que sozinho não pode garantir a aprendizagem dos temas propostos. A
introdução do tema que será tratado com o jogo, em alguns casos, é indispensável, pois o
aluno poderá usar os conhecimentos adquiridos anteriormente para ter sucesso nas
etapas do jogo, e não entendam o jogo como passatempo (MARCIANO, R; CRUZ,
L.2017, p.06).
A literatura apresenta outras iniciativas de jogos didáticos para o ensino de
Ciências. Assim como Amigos da Água, Biotrilha também é um tipo de jogo que trata de
questões relacionadas a problemas ambientais, mas de maneira competitiva, e não sendo
obrigatória a exploração do conteúdo antes do jogo, e o autor destaca a importância deste
recurso para assimilação e fixação do conteúdo, porém ele ainda destaca que apesar de
eficazes os jogos ainda são pouco utilizados em aulas de Ciências (MELO, A; ÁVILA, T;
SANTOS, D.2017, p.10).
Outro exemplo de jogo usado em Ciências aborda o conteúdo de zoologia. Este
foi apresentado uma aula após o conteúdo ser trabalhado, trata- se de uma trilha com
perguntas e respostas referentes ao Filo Echinodermata. Segundo as autoras, testes
foram aplicados antes e depois do jogo, sendo que no segundo teste as respostas dos
alunos sobre o tema foram mais satisfatórias que no anterior, revelando assim, a
importância do jogo no aumento da assimilação, já que o número de respostas erradas
diminuiu (Santos, A; Guimarães, C, 2010, p.08). O presente trabalho não teve como
objetivo uma caracterização quantitativa da aplicação do jogo, mas apenas uma avaliação
qualitativa da aceitação e para que ajustes pudessem ser propostos e sugeridos pelos
educandos.
A Constituição Brasileira (1988), menciona que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida. Desta maneira, é indispensável que os brasileiros desde sua infância
conheçam e se dediquem à questão ambiental e preservem os recursos naturais. Ou seja,
é dever de todos, e a aplicação deste jogo demonstrou que os adolescentes podem ser os
personagens de uma mudança futura, basta trabalhar e explorar esse desejo de mudar,
na escola.
Para que ocorra de fato a mudança, e o desenvolvimento ocorra de maneira
sustentável, faz-se necessário primeiramente uma intervenção do poder público, na
criação de leis e políticas públicas, para o setor produtivo vir a adequar-se e buscar
inovações que associe a produção e a preservação ambiental. Porém, é de nosso
conhecimento que apenas um setor da sociedade não alcançará este objetivo, cabe a
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cada indivíduo, sem exceções, fazer sua parte. O jogo cooperativo Amigos da água foi um
exemplo de como deve funcionar, na prática, essas ações. Quando os personagens
atuam por um objetivo em comum, e aos poucos vai se moldando um ambiente
equilibrado, os alunos então percebem o resultado e alcance do trabalho em cooperação.

4 Considerações Finais
O jogo “Amigos da água” representa uma réplica de um ambiente, com destaque
para a questão da água. Associa as demandas econômicas e industriais da sociedade
com qualidade ambiental. Apresenta situações problema, destaca a importância de ação
coletiva em favor de um objetivo em comum, neste caso buscando a preservação
ambiental, e principalmente dos recursos hídricos.
É notável como um material lúdico impacta positivamente no processo de ensino e
aprendizagem. Através do jogo observou-se que os alunos tinham total interesse em
entender e buscar soluções para os problemas ambientais mais comuns no contexto atual,
bem como, em colaborar uns com os outros para o cumprimento dos objetivos em relação
aos desafios. O jogo Amigos da água mostrou grande potencial para aprimorar e expandir
os conteúdos já trabalhados em sala de aula e fornece uma alternativa de baixo custo à
rotina diária das aulas lousa/caderno, introduzindo uma novidade que é o trabalho
colaborativo e não competitivo.
Diante disso, com a participação, as opiniões, e a interatividade dos educandos
com o jogo e entre si, pode-se considerar que o jogo didático cooperativo Amigos da Água
foi bem sucedido. Desta forma, confirma-se a eficácia do uso desta ferramenta didática no
Ensino Fundamental.
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RESUMO
O presente artigo é o resultado de uma série de estudos sobre o ensino superior na
cidade de Palmas Sudoeste do Paraná. Foi realizado com o objetivo de conhecer a
história e as intenções de se trazer tal modalidade de ensino a essa região. Esta pesquisa
é um estudo qualitativo de cunho bibliográfico e documental. Para Matos e Lerche (2001
apud Fonseca, 2002 p 34) define que: “A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas
por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos
localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e
dispersas, sem tratamento analítico”. Para a realização desse estudo foi necessário
buscar fontes sobre a educação superior no Brasil, o que vem ao encontro da idealização
das faculdades de Palmas. Tem como objeto de estudo artigos realizados por professores
da nossa região, principalmente em artigos de professores do sudoeste do Paraná:
Leandro Turmena (2010, 2012, 2016), Vania Maria Alves(2008), Teresa Jussara Luporini
(2008), Marlize R. Oliveira (2003), os quais enfatizam ensino superior Palmense como
pioneiro da região, fazendo com que varias pessoas em busca de mais conhecimentos se
dirigissem a Palmas, o que contribuiu para a expansão da de tal modalidade ampliando o
número de cursos bem como melhorias estruturais, passando de instituição confessional e
privada mantida pelo Centro Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos (CPEA) a
uma instituição publica federal.
Palavras Chave: educação, ensino superior, Palmas/Pr.

1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como objetivo principal compreender os aspectos históricos que
rodeiam a implantação do ensino superior em Palmas Pr. Para que possamos alcançar o
objetivo deste trabalho, o dividiremos em dois momentos.
No primeiro momento trataremos dos aspectos históricos da implantação do
Ensino Superior no Brasil, e em buscaremos conhecer a história que cerca a criação do
Ensino Superior Palmense até a atual situação do Ensino Superior local.
Esta pesquisa é um estudo qualitativo de cunho bibliográfico e documental para
Triviños (1987), a abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu
significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto. Ao definir
pesquisa bibliográfica Matos e Lerche (2001 apud FONSECA, 2002, p 31) esclarecem:
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A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como
livros, artigos científicos, páginas de web sites.

Já referente a pesquisa documental Matos e Lerche (2001 apud FONSECA, 2002
p 34) definem que:
A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa
bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído
basicamente por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas.

A pesquisa referida apoiou-se principalmente em artigos de professores do
sudoeste do Paraná Leandro Turmena (2010, 2012, 2016), Vania Maria Alves(2008),
Teresa Jussara Luporini (2008), Marlize R.Oliveira. (2003).
Através dos resultados obtidos durante a pesquisa desenvolvemos algumas visões
conclusivas com o objetivo de esclarecer quão importante foi a trajetória histórica do
ensino Superior em Palmas.

Conceito e Histórico do Ensino Superior Brasileiro
A educação superior é compreendida, no cenário internacional, como um bem
público (UNESCO, 2009).
A História da implantação de ensino superior no Brasil é cercada de muitas lutas,
onde a primeira tentativa de criar um ensino Superior, ocorreu no Séc. XVI por tentativas
dos Jesuitas, mas, o objetivo não foi alcançado, e os alunos que concluiam seus estudos
no Colégio Jesuita, dirigiam-se a Universidade de Coimbra
ou até mesmo em Universidades Eurpéias. Porém, o ideal não se encerra e segundo
Alves (2008, p. 54):
A segunda tentativa de criar uma universidade no Brasil se encontra nos
planos da Inconfidência Mineira, que queria transformar São Joao Del-Rei
em capital da Republica e criar ali uma universidade; não sendo mais
necessário ir a Coimbra, que exerceu, até o fim do Primeiro Reinado, uma
grande influência na formação de nossas elites culturais e políticas.

Em 1808 D. João VI concede a criação de Escolas Superiores, nesse sentido Alves
(2008, p. 55) define que as mesmas:
Apresentavam um nítido caráter profissionalizante e foram criadas e
organizadas como um serviço público, mantido e controlado pelo Governo,
com o objetivo de preparar profissionais para desempenhar diferentes
funções na Corte.

Com a proclamação da República, as discussões sobre a Educação,
especificamente sobre as universidades, surgem com mais força, pois nesse momento o
país contava com alguns estabelecimentos de ensino superior, mas, ainda não possuía
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nenhuma universidade. Alves (2008, p.55) afirma que “a primeira universidade a ser
criada no país foi a que veio a ser a Universidade Federal do Paraná, em 19 de dezembro
de 1912, a qual se tornou pública em 1950.
Anterior a esse momento Histórico na educação Superior, entre os anos de 19301934 durante o Governo Getúlio Vargas, criou-se o Ministério da Educação e Saúde
Pública, cujo primeiro ministro foi Francisco Campos, o qual instituiu uma reforma
intitulada com seu nome. A mesma foi elaborada após vários decretos, e entre eles estava
o número 19.851 de 11 de Abril de 1931, o Estatuto Das Universidades Brasileiras que foi
promulgado no mesmo ano, elevando a nivel superior a formação do proferssor
secundário. A condição politica da época não permitia que o então presidente Getulio
Vargas realizasse seu objetivo, como por exemplo, uma universidade aberta para todos,
porém serviu como base para uma critica mais profunda na decada de 60.
O sistema de ensino superior evoluiu lentamente até 1960, onde formou- se a rede
de universidades federais segundo Alves (2008, p. 59):
Foram criadas universidades federais em todo o Brasil, ao menos uma em
cada estado, além de universidades estaduais, municipais e particulares. A
descentralização do ensino superior foi a vertente seguida na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em vigor a partir de 1961.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 4.024, promulgada em
20 de dezembro de 1961, promoveu vários debates nos órgãos legislativos, onde se exigia
a presença obrigatória de uma faculdade de filosofia para a constituição de universidades
pela sua função integradora.
Com o golpe militar em 1964, a reforma universitaria que até o momento era
defendida por movimentos estudantis, começa a ser defendida pelo Estado mas de uma
forma contráriaO ensino superior privado tornou-se em 1980 um grande negócio, mas,
sem se ter nenhum comprometimento por parte dos empresários com a educação. Alves
declara que (2008, p. 61):
Tal movimento atendeu a pressão do setor voltado para o ensino de
massa, com finalidades lucrativas, sem, ou com pouco, interesse pelo
desenvolvimento das atividades de pesquisa e de qualificação dos seus
docentes. O surgimento de tão grande número de universidades privadas
representou a retração do estado e o fortalecimento do neoliberalismo,
fenômeno que se acirra na década subsequente.

Em dezembro de 1996 ocorreu a aprovação da LDB enquanto o país era governado
por Fernando Henrique Cardoso. Para Alves (2008, p. 61) o então Presidente:
Promoveu aquilo que podemos chamar de segunda grande onda de
privatização no setor. Entre 1994 e 2003 (Anteprojeto de Lei da Reforma
do Ensino Superior; MEC, 2005), as instituições privadas de ensino
cresceram de 74,4% para 88,9%, uma expansão rápida e monumental.
Paralelamente, a rede pública minguou; de 25,6% em 1994 foram
reduzidas a 11,1% em 2003.
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Turmena (2012, p. 72) enfatiza que “No ano de 2003 uma “nova” fase na política
brasileira se inicia. O uso das aspas se justifica pelo fato de que, politicamente, ocorre a
transição do governo FHC para o governo Lula.”. O governo atuante era considerado um
governo Popular democrático uma das primeiras iniciativas foi o decreto de 20 de outubro
de 2003 onde se institui:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA:Art. 1o Fica
instituído Grupo de Trabalho Interministerial encarregado de, no prazo de
sessenta dias a contar da publicação deste Decreto, analisar a situação
atual e apresentar plano de ação visando a reestruturação,
desenvolvimento e democratização das Instituições
Federais de Ensino Superior - IFES.Parágrafo único. O plano de ação a
que se refere o caput deverá contemplar, entre outros aspectos, medidas
visando a adequação da legislação relativa às IFES, inclusive no que diz
respeito às suas respectivas estruturas regimentais, bem assim sobre a
eficácia da gestão, os aspectos organizacionais, administrativos e
operacionais, a melhoria da qualidade dos serviços e instrumentos de
avaliação de desempenho.

Para Turmena (2016, p. 59):
Não se pode negar os significativos avanços na educação superior
brasileira nos últimos anos, com a criação e ampliação de universidades
federais por meio do REUNI; abertura de concursos públicos para docentes
e técnicos administrativos; ampliação dos recursos de custeio; criação dos
IF’s; aumento de bolsas de estudo (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação
Científica
–
PIBIC
e
PIBID);
mobilidade
estudantil/internacionalização (Programa Ciência Sem Fronteiras); políticas
de inclusão e assistência estudantil (PNAES), entre outras.

A História Do Ensino Superior de Palmas
De acordo com Luporini (2008) em 29 de outubro de 1965, ocorreu o primeiro
registro da intenção de se construir o Centro Pastoral, Educacional e Assistencial Dom
Carlos. Segundo Mendes, A. M.; Rodrigues, E. R.; O.; Rocha Filho, J. P (2002, p.441):
Tendo por finalidade atender obras sociais, instrução catequética, formação
da juventude e da família, e honesta recreação, ou seja, nas próprias
palavras de Dom Carlos ”local, meios e ocasião para ótima organização da
operosidade apostólica”. O ideário se expande.

Alguns dias depois, ocorreu a reunião do conselho da Fábrica, a qual tinha como
objetivo decidir como seriam os meios para custear a construção do Centro Pastoral, a
reunião foi presidida por Mons. Eduardo e secretariado pelo Pe. Leopoldo. Se faziam
presentes todos os membros da comissão, os quais permaneceram na reunião por três
horas.Para o funcionamento da mesma era necessário a elaboração de um estatuto, o
qual foi elaborado através de reuniões realizadas no GECA (Grêmio Estudantil Castro
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Alves) ou no antigo cinema. A comissão para elaboração do Estatuto era composta por,
José Dereti, Albino Kluge do Colégio Estadual Leonel Franca, e João de Oliveira do
Colégio Comercial Estadual.
Ao primeiro dia do mês de Julho de 1967 (LUPORINI 2008) no Grêmio Estudantil
Castro Alves ocorreu a primeira assembleia do CPEA, com intuito de aprovar os Estatutos.
Após a elaboração do Estatuto passou a ser elaborado o Regimento Interno, após seu
termino foram encaminhados ao MEC para que em 1968 se iniciasse o ano letivo.
Luporini (2008) declara que na data 11 de Fevereiro o MEC encaminhou um
documento informado que a faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Palmas estava
com parecer favorável e em Março ocorreu o recebimento do telegrama encaminhado pelo
deputado Arnaldo Busato, o qual comunicava que o Ministério estava expedindo
telegramas aos Inspetores Federais, após dois dias chegou a notícia que a inspeção
aconteceria no dia 30 de Março as 15 horas.
O Deputado Arnaldo Busato fez o comunicado no dia 11 de Março (Luporini 2008) o
qual declarou que o Processo da Faculdade de Filosofia, Ciências e letras de Palmas teve
o parecer favorável, logo em seguida no dia 13 foram indicados os nomes dos
responsáveis pela inspeção.
Quando todos os documentos, Estatuto e Regimento Interno estavam concluídos
inicia-se uma nova fase, a vistoria, a qual foi realizada por uma inspetora Federal de
Ensino Neusa Amaro a qual era esposa do doutor Adilson Amaro da comarca de Cornélio
Procópio.
A visita ocorreu no dia 30 de março de 1968 (Luporini, 2008) em uma comissão que
era composta por, inspetores Federais do Ministério de educação, professores
Catedráticos da Universidade Federal da Educação do Paraná, nesse momento segundo
Mendes, A. M.; Rodrigues, E. R.; O.; Rocha Filho, J. P (2002,p.459):
Após grande atividade das diversas comissões encarregadas da recepção
(comissão de convites; comissão de jogos; comissão de engalanamento
das ruas com faixas de saudação; comissão de lançamento de flores e
papel picotado), pelas 16 hrs aterrizavam no aeroporto da cidade dois
aviões conduzindo os Inspetores Federais e Catedraticos chefiados pelo
Sr. Secretário de saúde Deputado Dr. Arnaldo Faivro Busatto e
acompanhados pelo Prof.João Calisto de Medeiros e Dr Antonio Pazzinato.
Encontraram-se lá as Autoridades Locais chefiadas pelo Senhor Bispo
Diocesano Dom Carlos Eduardo Sabóia Bandeira de Mello, acompanhado
por Mons.Eduardo Machado, Mons.Jorge Guimarães, Clero da Cidade e da
Diocese, Prefeitos e Presidentes da Camara de muitos Municipios do
Sudoeste, Professores e todos os estudantes dos Estabelecimentos de
Ensino da Cidade.

O momento da implantação do ensino superior em Palmas foi um fato Histórico,
pois, corresponde os anos iniciais da ditadura militar onde vivemos em uma época de
arbítrios, de ausência do Estado de direito, de desenvolvimento econômico e social
associado ao capital internacional segundo Luporini (2008, p. 59):
No contexto da desmobilização dos Estudantes universitários do governo
ditatorial as medidas ensino profissionalizante ensino médio o que segundo
a visão dos militares de medir pressão por vagas no ensino superior a
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institucionalização da matrícula por disciplina do regime de crédito e desde
quarta mentalização extensões isso ocorre a criação de faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de Palmas Panorama mais diversos objetivos e
cumprir com a criação do curso de filosofia pura num período que a disciplina foi
varrida do currículo escolar no entanto a forma participativa o apoio do sistema de forças populares e
políticas presentes determinam as condições que permitiram a instalação de uma instituição de ensino
superior e região geográfica distantes dos centros produtores de conhecimento da região sul do país.

O sonho começou a tomar forma, Luporini (2008, p. 60):
A Faculdade de Palmas, autorizada a funcionar pelo Decreto Federal
nº63.583/68 e reconhecida pelo Decreto Federal nº 72.452/73, iniciou com
quatro cursos, como indicado por Deretti: Filosofia Pura, Pedagogia,
História e Letras com Habilitação em Português e Francês. O cargo de
diretor foi atribuído a Monsenhor Eduardo, que desde o princípio batalhou
pela implantação da Faculdade.

Os dois primeiros anos de aulas foram ministradas no Colégio Puríssimo Coração
de Maria atual Colégio Bom Jesus que atualmente tem como mantenedora o CPEA.
Dom Carlos Eduardo faleceu no dia 6 Fevereiro, vitimado por uma Parada
Cardíaca, o fato ocorreu dias antes da instalação oficial da Faculdade que aconteceu no
dia 22 do mesmo mês. Naquele momento quem coordena a Diocese foi o bispo de
Guarapuava Geraldo Micheletto Pelanda até que em 14 de Junho assumiu a Diocese Dom
Agostinho José Sartori (LUPORINI 2008).
A abertura das aulas foi em 10 de março de 1969 ,(Nazaro 2010)com a presença
de Clóvis Salgado, Dom Luciano José Cabral Duarte, Felipe Tiago Gomes, Cândido
Manuel Martins de Oliveira, Prof. João Calixto de Medeiros, Arnaldo Faivro Busato, Mons.
Eduardo Rodrigues Machado, primeiro Diretor da FAFI e Inspetor Regional. Contou,
portanto com a presença de dois membros do Conselho Federal de Educação, na época:
Clóvis Salgado e Dom José Cabral Duarte, este último foi o relator do processo desta
Faculdade.
Como já se previa em estatuto da Faculdade, em meados de 1972 o novo bispo
convocou uma assembleia extraordinária do CPEA para que se criasse uma universidade
com o objetivo de expansão do ensino. Tal proposta foi aceita pelos presentes, mas não
se concretizou.
Em 1979 (LUPORINI 2008) é criada a FACEPAL Faculdades Reunidas de Palmas.
a qual foi administrada pelo CPEA e possuía os seguintes cursos, Administração, Ciências
Contábeis e Ciências Econômicas – depois Licenciatura em Educação Física e em 1985,
Administração Rural e Licenciatura em Ciências – Habilitações: Matemática, Biologia e
Química.
Para que houvesse a ampliação das instalações houve a aquisição de uma área de
30 alqueires, com abertura dos primeiros caminhos no terreno e início da construção do
Campus II o qual era localizado na PRT 280.
Na década de 80, a IES começa a oferecer cursos de pós-Graduação lato sensu, e
no final dos anos 90 ofertava dois programas de mestrado, nas áreas de Educação e
Ciências sociais aplicadas.
Vale ressaltar, que a comunidade tinha como objetivo a criação de uma
universidade na região, para que isso acontecesse, em 1990 houve um grande esforço
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aonde, buscava-se a criação da Fundação Universidade Estadual do Vale do Iguaçu –
UNIVALE, essa por sua vez integraria as instituições FAFI e FACEPAL de Palmas, FAFI e
FACE de União da Vitória, FUNESP de Pato Branco e FACIBEL de Francisco Beltrão, as
quais eram localizadas no Sul e Sudoeste do Paraná, governo impossibilitou essa ação,
segundo Luporini (2008, p.12):
O desgaste desencadeado por esse processo e a insensibilidade do
governo, a falta de compreensão sobre a legitimidade do pleito e o descaso
quanto à construção do processo, ao longo de quase trinta anos, com a
efetiva participação popular, permitiram que as IES percebessem a falta de
garantia quanto à continuidade da parceria com governos futuros. Assim,
ocorreu a fragmentação de intenções, resultando na busca de alternativas
individuais, embora institucionais, sendo que cada IES buscou os próprios
caminhos.

Mas a proposta em tornar as Faculdades de Palmas em uma Universidade regional
não se encerra. Foi protocolado em Brasília um novo Processo, solicitando via
reconhecimento do CFE/MEC, a implantação da Universidade Católica do Sudoeste do
Paraná. Mas devido ao fechamento do Conselho Federal de Educação, pelo então
Presidente da República isso foi interrompido.
A comunidade e o CPEA não desistem da criação de uma Universidade em
Palmas. Investindo ainda mais na instituição. Naquele momento, a Facipal atende em
torno de 120 cidades abrangendo três Estados, oferecendo cursos de graduação, cursos
de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão. Atendendo naquele momento em torno de
4.100 alunos segundo Kruger (2002,p.152 ):
Com uma estruura de 35.000m2, um acervo geral na Biblioteca de 34.839
Titulos e 59.156 volumes, Laboratório de Linguas, informática, Anatomia,
Quimica, Biologia, Matematica, Fisica, Escritório modelo, Empresa Junior,
oferecendo todos os recursos tecnológicos disponíveis no mercado para a
área educacional, como softwares específicos para cada curso, data show,
vídeos, retroprojetores, equipamentos de som, slides, entre outros.

Estruturado em 1998, o novo Conselho Nacional de Educação estava pautado em
Políticas Nacionais, as quais tinham como base a Lei 9394/96, nesse momento é
encaminhado um processo para que ocorresse a transformação da FAFI/FACEPAL em
Centro Universitário. Segundo Turmena (2010,p.139) o processo ocorre da seguinte
maneira:
No dia 23 de junho de 2000, houve a transferência da Mantenedora da
FACEPAL, da Municipalidade para o CPEA sob a Portaria no. 889,
publicada do DOU no. 122-E de 27 de junho de 2000. Em 2001, por meio
da Portaria 285 de 15 de fevereiro de 2001 (publicada no DOU no. 35-E de
19 de fevereiro de 2001) houve a junção da FAFI e da FACEPAL, surgindo
as Faculdades Integradas de Palmas.

O processo foi aprovado em 15 de fevereiro de 2001 – Portaria MEC 285/2001
declara que:
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Foi aprovado o credenciamento das Faculdades Integradas de Palmas, por
transformação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas e
das Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e
Ciências Econômicas de Palmas, com base no Parecer CNE/CES 46/2001.

Turmena (2016, p.139,) descreve que em “Em 23 de outubro de 2002, sob a
Portaria no. 2.993, publicada no DOU no. 207 de 24 de outubro de 2002, passou a
denominar Faculdades Integradas Católicas de Palmas (FACIPAL)’. A partir da Portaria do
MEC 2993/2002, definiu-se que as Faculdades Integradas de Palmas, passaram a
denominar-se Faculdades Integradas Católicas de Palmas e em maio
de 2004 pela Portaria Ministerial 1274/04 – são transformadas em Centro Universitário
Diocesano do Sudoeste do Paraná – UNICS, e posteriormente com alteração para Centro
Universitário Católico do Sudoeste do Paraná. A administração do CPEA/UNICS começou
a empenhar-se na inclusão da IES no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Paraná, um programa novo do Governo Federal de Expansão do Ensino Superior,
Técnico e Tecnológico, o qual foi lançado em dezembro de 2008, e tinha como meta a
expansão do ensino superior, contando com o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), o qual buscava ampliar o
acesso e a permanência na educação superior. A meta era o de dobrar o número de
alunos nos cursos de graduação em dez anos, a partir de 2008, e permitir o ingresso de
680 mil alunos a mais nos cursos de graduação. Essa meta é evidenciada no Decreto Nº
6.096, de 24 de Abril de 2007:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, e considerando a meta de
expansão da oferta de educação superior constante do item 4.3.1 do Plano
Nacional de Educação, instituído pela Lei no 10.172, de 9 de janeiro de
2001,DECRETA:Art. 1o Fica instituído o Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, com o
objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na
educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da
estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades
federais.§ 1o O Programa tem como meta global a elevação gradual da taxa
de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por
cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por
professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início de cada
plano.

Esta iniciativa contou, desde o princípio, com a integração de lideranças políticas
locais, regionais e nacionais, pessoas representativas de diversos movimentos,
associações e outras, que deixando de lado ideologias e agremiações partidárias se
uniram em torno da causa da Federalização do UNICS, por entenderem que esta
conquista seria uma importante alavanca para o desenvolvimento de Palmas e Região.
Em março de 2010, aconteceu no Campus II, do Centro Universitário Católico do
Sudoeste do Paraná – UNICS, o ato oficial de desapropriação dos bens imóveis e
laboratoriais do UNICS e a Instalação do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Paraná – IFPR – Complexo Tecnológico D. Agostinho José Sartori.
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No dia 14 de junho de 2010, a Secretaria de Educação Superior do Ministério de
Educação, através da Portaria nº 728/2010, publicada no DOU nº112 de 15 de junho de
2010, aprovou a incorporação dos cursos e alunos pelo IFPR, e declarou extinto o Centro
Universitário Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS.

2 Considerações Finais
Ao final dessa pesquisa cujo objetivo era fazer um apanhado histórico do ensino
superior de Palmas, é evidente que o mesmo acompanhou o avanço educacional no
Brasil, o qual também acontecia no cenário, estadual e nacional, mas, quase sempre com
um diferencial propositivo e inovador – com uma lógica de pioneirismo.
Palmas se destacou a partir do momento que instalou uma Faculdade em uma fase
da história que o País passava por imensas transformações, as quais retiravam os direitos
dos cidadãos, mas mesmo assim não desistiu, mesmo com toda a pressão militar que
muitas vezes adentravam as salas de aulas, foram fortes pois o objetivo sempre foi maior
que os obstáculos.
Uma instituição criada com ajuda de todos que desde o princípio tinha como
objetivo a formação humana, não poderia ter outra meta a não ser uma educação para
todos, e depois de muitas mudanças o sonho se realiza, chega o dia que a instituição vira
pública.
Palmas é uma cidade com grande desigualdade social, o que aumenta a
importância do Instituto Federal aqui, a partir do que vemos, de forma mais contundente a
inserção da camada trabalhadora, pobre e negra na instituição, tendo acesso ao ensino
técnico e superior público.
O momento atual - de grandes incertezas, tal pesquisa histórica nos torna capazes
de compreender ainda mais o legado que temos no Instituto Federal – campus Palmas,
legado esse de ensino, de desenvolvimento e de inclusão social. A história do ensino
superior em Palmas nos deixa cônscias da importância da luta constante para manter viva
a memória de tantos desafios vencidos e, mais do que isso, de ampliar a atuação de
políticas públicas de ensino superior no município.
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Resumo: A inserção das tecnologias modificou comportamentos visíveis entre gerações.
Este estudo tem por objetivo conceituar o que são imigrantes e nativos digitais, bem como
apresentar as principais características e diferenças dessas gerações e cuidados que
escola deve ter ao oportunizar aos alunos a aprendizagem com uso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. Metodologicamente a pesquisa se configura como
bibliográfica e traz autores da área, como Marc Prensky (2001), Jose Moran
(2000),(2012), além de abordar sobre a inserção de tecnologias no ensino orientada pela
Base Nacional Comum Curricular para incentivar a modernização de recursos e de
práticas pedagógicas para formar as habilidades e competências necessárias no aluno e
no professor do século XXI. O artigo divide-se em três seções, onde a primeira, apresenta
a conceituação de nativos digitais e imigrantes digitais e as dificuldades principalmente
dos educadores em utilizar-se das tecnologias para aperfeiçoar suas aulas. A segunda
seção aborda sobre as competências 4 e 5 da BNCC no que diz respeito ao uso de
tecnologias, e a terceira seção traz discussões a respeito da aplicabilidade das
tecnologias no processo de ensino aprendizagem.
Palavras-chave: Tecnologias; Imigrantes digitais; Nativos digitais; Aprendizagem.
Abstract: The insertion of the technologies has modified behaviors visible between
generations. This study aims to conceptualize what are immigrants and digital natives, as
well as to present the main characteristics and differences of these generations and care
that school must have when giving students the learning using Information and
Communication Technologies. Methodologically the research is set up as a bibliography
and brings authors of the area, such as Marc Prensky (2001), Jose Moran (2000), (2012),
besides addressing the insertion of technologies in teaching guided by the National
Curricular Common Base to encourage modernization resources and pedagogical
practices to form the necessary skills and competences of the student and the teacher of
the 21st century. The article is divided into three sections, where the first presents the
conceptualization of digital natives and digital immigrants and the difficulties mainly of
educators in using technologies to improve their classes. The second section deals with
BNCC competencies 4 and 5 regarding the use of technologies, and the third section
discusses the applicability of technologies in the teaching-learning process.
Keywords: Technologies; Digital immigrants; Digital natives; Learning.
1. INTRODUÇÃO
Atualmente muitas das crianças que frequentam o ensino fundamental já sabem
manusear, desde bem pequenas, diversos dispositivos móveis, como smartphones e
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tablets. São capazes de instalar e desinstalar aplicativos, jogar, fazer e editar fotos,
acessar vídeos e redes sociais, ou seja, são bastante familiarizadas com a tecnologia
touch. Essas crianças nasceram e cresceram na chamada era digital, caracterizada pela
disponibilidade de computadores e Internet.
A geração nascida na era digital, após a década de 1980 foi denominada por Marc
Prensky (2001) como nativos digitais. De forma geral, eles têm comportamento e
habilidades diferentes das anteriores, sendo capazes de realizar diversas tarefas ao
mesmo tempo e com perfil imediatista. Por outro lado, são criativos e se adaptam
facilmente a mudanças. Nesse contexto estão os educadores que, vivem na perspectiva
do velho paradigma educacional, insatisfeitos com sua prática de anos atrás, que já não é
eficiente para este tipo de aluno.
Este artigo tem por objetivo apresentar a significativa distância que há entre as
gerações de nativos digitais e os imigrantes digitais, em uma perspectiva reflexiva sobre a
tríade escola, tecnologias e novas gerações. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica
em obras de autores da área, artigos e plataformas digitais, além de documentos da
Educação vigentes e de suma importância, como a Base Nacional Curricular Comum.
Espera-se que este estudo possa servir como meio de reflexão e entendimento sobre a
importância de aliar tecnologias ao ensino para atender as necessidades das novas
gerações.

2 METODOLOGIA
Esta pesquisa pauta-se em uma abordagem exploratória sobre a temática de
educação e tecnologias. A fim de obter conhecimentos sobre conceitos relacionados ao
estudo, realizou-se um estudo de caráter qualitativo envolvendo pesquisa documental na
Base Nacional Curricular Comum e bibliográfica em obras de autores da área e periódicos
recentes.
Como critério de busca utilizou-se as palavras-chaves: Tecnologias, imigrantes
digitais, nativos digitais; aprendizagem. A partir dos resultados foram selecionados obras
recentes e de interesse dos autores para configurar o referencial teórico desse artigo.

3 NATIVOS E IMIGRANTES DIGITAIS: PERFIS E NECESSIDADES DIFERENTES
No contexto de sala de aula da atualidade, convivem, diariamente, duas gerações
com perfis bastante diferentes, são os nativos digitais e os imigrantes digitais. Estes
termos, difundidos pelo autor Marc Prensky (2001) denotam a diferença daqueles que
nasceram imersos na era digital (nativos) e aqueles que se adaptaram (imigrantes), sendo
estes últimos, pessoas nascidas antes dos anos 1980, os quais, por sua faixa etária,
compõem grande parte do quadro de professores ativos no mundo inteiro.
No outro lado da sala de aula estão as gerações mais recentes, os nativos digitais,
que por serem nascidos após 1980, foram criados, majoritariamente, imersos na era
digital, acompanhando o desenvolvimento tecnológico frenético doas últimas décadas.
Essa geração tem peculiaridades em seu perfil, que de forma direta ou indireta, afetam
seu comportamento, por exemplo, escrevem menos em papel, consideram suficiente
blocos de notas em smartphones ou mesmo fotografias do livro ou a lousa. Ações como
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essa, entram em conflito com a forma de pensar do imigrante, que tem maior necessidade
de objetos físicos como caneta, livro e papel. Ainda assim, tentam aproximar-se e adaptarse nesse meio físico e digital; sendo expostos a uma enxurrada de novas informações em
um curto espaço de tempo, mostrando seu “sotaque” em suas ações cotidianas.
O “sotaque do imigrante digital” pode ser visto em coisas como
recorrer a internet para buscar informações em segundo lugar e, não
em primeiro momento, ou ler o manual de um programa ao invés de
assistir o que o próprio programa vai nos ensinar a usá-la. As
pessoas mais velhas se socializaram de uma forma diferente de seus
filhos e estão em processo de aprendizagem de uma nova língua. E
uma língua aprendida mais tarde os cientistas confirmam vais para
uma parte diferente do cérebro (PRENSKY, 2001, p. 2).

Para Marc Prensky os nativos digitais constroem conhecimentos de maneira
totalmente diferente que os imigrantes. Enquanto os imigrantes aprendem de forma linear
(começo, meio e fim), os nativos por usarem constantemente a internet e navegarem
pelos hipertextos aprendem de forma não linear. Assim é importante pensar em novos
modelos de ensino que sejam adequados a este perfil.
Embora haja diferenças entre essas gerações que falam “linguagens” diferentes,
sabe-se que as tecnologias podem ser importantes aliadas no ensino e, por isso, trata-se,
atualmente sobre a importância do desenvolvimento da competência digital. Para isso,
documentos norteadores da educação básica já foram reformulados, considerando a
relevância da implementação das tecnologias na educação, entre estes está a Base
Nacional Comum Curricular, descrita na próxima seção.

4 A BNCC E AS NOVAS TECNOLOGIAS
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo
que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito
das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica. Normatizado pela
resolução CNE/CP nº 2 escolar, publicada em dia 22 de dezembro de 2017, determina os
conhecimentos essenciais que todos os alunos da educação básica devem aprender, os
quais devem ser base de todos os currículos das instituições escolares tanto de redes
públicas quanto privadas.
Este documento, publicado por primeira vez no Brasil como norteador da educação
básica, define o currículo e objetiva padronizar as aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de
modo a que tenham asseguradas seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em
conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento
de caráter normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o §
1º do Artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996),
e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação
humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como
fundamento nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).
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Elaborada a partir da delimitação de 10 competências gerais que servem de base
para o trabalho nas escolas, a BNCC dá valor ao uso de tecnologias, mencionadas de
forma direta nas Competências números 4 e 5 (Quadro 1). Nelas, a tecnologia não é
percebida como um objeto de estudo, mas sim como proposta de intervenção social que
contextualiza seu uso a conteúdos aplicados. Mais que isso, este documento orienta para
que a escola possibilite ao aluno compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais. Isso é importante porque dessa forma será possível produzir
conhecimento e outras formas de acesso e disseminação de informações, de maneira
autônoma e ética.
Quadro 1- Competências 04 e 05 BNCC
Competência 4 - Comunicação

Competência 5: Cultura Digital

Utilizar diferentes linguagens – verbal
(oral ou
visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal,
visual, sonora e digital –, bem como
conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se
expressar e
partilhar informações, experiências,
ideias e
sentimentos em diferentes contextos e
produzir
sentidos que levem ao entendimento
mútuo.

Compreender, utilizar e criar tecnologias
digitais
de informação e comunicação de forma
crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas
sociais (incluindo as escolares) para se
comunicar, acessar e disseminar
informações,
produzir conhecimento, resolver
problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida
pessoal e
coletiva.

Fonte: BNCC, 2017.

A Competência 4 apresenta o objetivo de uso de diferentes linguagens, entre as
quais se insere a linguagem digital. Entende-se que esta é híbrida, utilizada em
diferentes mídias e formatos de expressão e plataformas. Este destaque de linguagens é
importante porque o entendimento de mundo se dá pelas linguagens e a expressão oral
e escrita é forma de manifestação individual que deve ser incentivada desde os anos
iniciais.
A Competência 5 se detém na compreensão e uso das tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma a percebê-las como práticas sociais utilizadas para
a produção e difusão do conhecimento. Cabe ressaltar que através do desenvolvimento
da competência de cultura digital o estudante será capaz de compreender o universo
digital, considerando os impactos da tecnologia na sociedade.
De forma geral, estas competências se complementam e assim, como as demais,
destacadas na BNCC, têm grande importância. Ao pensar eticamente sobre o uso de
tecnologias e percebê-las como novas maneiras de acesso à informação, o estudante
será capaz de fazer uso das linguagens e desenvolver seu senso crítico para o
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protagonismo pessoal. Para sintetizar essas ideias, descrevemos na seção a seguir, as
relações entre tecnologias e educação.

5 TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO
Como já mencionado, a geração atual tem bastante interesse por tecnologias,
especialmente dispositivos móveis, como celulares, tablets e outros para fins de
entretenimento como computadores e videogames. Fazer uso das tecnologias da
informação na prática educacional já é uma necessidade reconhecida por grande parte
dos docentes que desejam promover um ensino atualizado e atrativo. Nesse sentido, a
motivação tem importante papel para uma mudança no formato da educação, como
destaca Moran (2000):
As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos
curiosos e motivados facilitam enormemente o processo, estimulam
as melhores qualidades do professor, tornam-se interlocutores
lúcidos e parceiros de caminhada do professor-educador. Alunos
motivados aprendem e ensinam, avançam mais, ajudam o professor
a ajudá-los melhor. Alunos que provêm de famílias abertas, que
apoiam as mudanças, que estimulam afetivamente os filhos, que
desenvolvem ambientes culturalmente ricos, aprendem mais
rapidamente, crescem mais confiantes e se tornam pessoas mais
produtivas. (MORAN, 2000, p.17-18).

Relacionando-se ao perfil dos alunos, descritos na primeira seção deste artigo, o
uso de tecnologias educacionais pode contribuir muito pois promove maior interação e
permite a expressão de diferentes conhecimentos pelo uso de mídias, explorando os
saberes e experiências prévia dos educandos. Também, vale explorar o potencial da
Internet para acesso à informações de qualquer parte do mundo, contribuindo com
qualquer tipo de conteúdo que esteja sendo ensinado, através de diferentes mídias,
corroborando o que tratam as Competências 4 e 5 da BNCC. “A exploração das imagens,
sons e movimentos simultâneos ensejam aos alunos e professores oportunidades de
interação e produção de saberes” (MORAN, 2012, p. 13).
Contudo é muito importante que o professor entenda seu papel no processo de
ensino da era contemporânea-digital, onde a interação vai além da relação professoraluno, se expande para professor-aluno-tecnologias. Assim, ele age como mediador do
conhecimento, curador de objetos de aprendizagem adequados ao nível e necessidade de
seus educandos. Assim, a tecnologia não deve ser usada como fim em si mesma, seu uso
deverá promover o protagonismo do aluno para explorar novas possibilidades no seu
percurso de aprendizagem.
Para finalizar, destacamos que as tecnologias da informação e comunicação são
meios que estarão cada vez mais presentes no cotidiano do docente. Programas e
aplicativos estão sendo aprimorados cada vez mais para apoiar o processo de ensino e
aprendizagem e facilitar e qualificar a ação docente.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação é indispensável para qualquer sociedade, para tanto ela deve
acompanhar as necessidades de cada época. Vivemos, atualmente, na era digital, que
pela facilidade de acesso às tecnologias da informação e comunicação e sua
implementação na educação, tem modificado modelos e estratégias de ensino. Nesse
meio, estão os nativos e imigrantes digitais, que são os nascidos nesta era e os que estão
se adaptando à velocidade das informações.
Este artigo apresentou a estreita relação existente entre escola, tecnologias e
novas gerações, destacando os perfis das gerações, conflitos existentes e
complementando com a cultura digital, destacadas nas competências da BNCC que
entende o novo paradigma que vivemos. Assim sendo constatamos que a BNCC pode ser
um importante pilar para uso efetivo das tecnologias na educação básica.
Deste modo constata-se a presença e a importância das tecnologias digitais na
educação, como meio de motivação e engajamento dos alunos para atender as
demandas da sociedade contemporânea.
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Resumo: As Tecnologias da Informação e Comunicação são recursos tecnológicos que
podem ser usados nas mais diversas áreas. Considerando sua inserção e aplicabilidade
na Educação este artigo apresenta um estudo sobre sua disponibilidade e uso na prática
docente nas unidades que ofertam Ensino Fundamental I na rede municipal de ensino de
Palmas/PR. Partindo de algumas inquietudes sobre educação e tecnologias este estudo
tem por objetivo identificar o contexto local a partir das seguintes questões: Quais
recursos tecnológicos para fins pedagógicos são disponibilizados na rede municipal de
Ensino? A quantidade disponível atende à demanda? Há algum tipo de resistência e/ou
dificuldades para seu uso por parte dos docentes? Para obter estas respostas realizou-se
uma pesquisa qualitativa sobre as relações de educação e tecnologias, e quantitativa com
levantamento e análise de dados obtidos por aplicação de questionário respondido de
forma voluntária por 90 professores que atuam na rede municipal. Os principais resultados
demonstraram que há uma significativa disponibilidade de TICs para uso nas instituições
de ensino e que a maioria atende as necessidades de cada local. Identificou-se também
que os professores consideram importante o uso das TICs na sua prática docente, porém
grande parte possui conhecimento insuficiente, mesmo com as ações de formação
ofertadas pela Secretaria de Educação. Espera-se que a partir desse estudo seja possível
as identificar necessidades locais e suas especificidades para promover ainda mais ações
de formação continuada para a qualificação docente da rede municipal de ensino PalmasPR.
Palavras-chave: TICS. Educação. Rede Municipal Palmas/PR.

1 Introdução
Para atender as mudanças da sociedade contemporânea, as instituições de ensino
devem acompanhar os avanços tecnológicos, os quais, devido sua variedade e
abrangência, podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem que integra o meio
físico e o digital. Assim, o professor pode utilizar-se também de diferentes recursos e
dispositivos em sala de aula para promover maior interação e, possivelmente, maior
engajamento e interesse entre seus aprendizes. Para isso estão as denominadas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS), que são aparatos tecnológicos que
podem ser utilizados desde a Educação Básica até o Ensino Superior.
Considerando a perspectiva de uso de TICS no âmbito educacional, este artigo
apresenta a realidade da rede municipal de Ensino de Palmas-PR no que se refere à sua
disponibilidade para uso pedagógico nas unidades que ofertam Ensino Fundamental I,
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visto que esta é etapa que compete aos municípios, conforme a Lei nº 9.394/96 de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Este estudo partiu de algumas inquietudes
sobre o contexto local, que culminaram nas seguintes questões-problema: Quais recursos
tecnológicos para fins pedagógicos são disponibilizados na rede municipal de ensino? A
quantidade disponível atende a demanda? Há algum tipo de resistência e/ou dificuldades
para seu uso por parte dos docentes?
A partir destes questionamentos, delimitou-se objetivo dessa pesquisa, a qual
consiste em identificar o contexto local no que se refere a disponibilidade de TICS para
uso pedagógico na rede municipal de ensino de Palmas-PR e identificar se estas são
utilizadas ou não pelo corpo docente das unidades escolares de Ensino Fundamental I
avaliadas. No intuito de se obter dados e alcançar com os objetivos propostos, o modelo
metodológico utilizado foi uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e quantitativa
com levantamento e análise de dados obtidos por aplicação de questionário respondido de
forma voluntária entre 90 professores da rede municipal.
Assim, este artigo está organizado da seguinte maneira: Primeiramente apresenta
uma contextualização sobre TICS e no contexto escolar; na sequência, delimita a rede
municipal de ensino de Palmas/PR com relação ao uso de TICS. Na seção metodologia
são descritos os procedimentos que conduziram esta pesquisa e, posteriormente, são
apresentados os dados com discussão de resultados, os quais configuram os resultados
iniciais desse estudo. Por fim, são apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa
e incluem projeções de continuidade que denotam a importância deste estudo.

As Tecnologias da Informação e Comunicação e a Educação
A definição de tecnologia é muito ampla, contendo vários significados dependendo
do contexto, Lorenzetti, et al., explica que:
Para muitos, tecnologia é entendida como máquinas, equipamentos e
aparelhos. Para outros, é sinônimo de técnica. Há ainda os que a
consideram como ferramenta, como instrumento. Tecnologia também é
entendida como processo, compreendendo certos saberes constituídos
para a geração e utilização de produtos e para organizar as relações
humanas. (LORENZETTI et. al., 2012, p. 434).

Especificamente falando das TICS, segundo Belloni (2003, p. 289) conceitua como
“integração dos meios de comunicação mais contemporâneos”. Essa integração promove
o uso de ferramentas tecnológicas a fim de facilitar a informação e comunicação e pode se
inserir no contexto escolar.
Há tempos que a educação básica está sendo repensada para que os processos
educacionais se tornem mais tecnológicos. Nesse sentido, Moran, (2015, p. 16) afirma “o
que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. Essas
transformações estão seguindo uma tendência que aconteceu em outros setores, serviços
e processos de produção de bens que incorporam os recursos das tecnologias digitais.
(BACICH, TANZI NETO, TREVISANI, 2015).
Nesse contexto, o ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica
profunda e constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Nessa era,
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novas metodologias e novos recursos estão sendo cada vez mais aprimorados para
auxiliar desenvolvimento dos alunos e, também, apoiar ou auxiliar o trabalho do professor;
porém, esse processo de mudança ocorre e traz novos desafios para todos os envolvidos.
A educação formal está num impasse diante de tantas mudanças na
sociedade: como evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos
aprendam de forma competente a conhecer, a construir seus projetos de
vida e a conviver com os demais. Os processos de organizar o currículo, as
metodologias, os tempos e os espaços precisam ser revistos. (MORAN,
2015, p.15).

Uma opção para contemplar essa a necessidade de mudança da escola e o perfil e
desenvolvimento dos alunos é fazer maior uso de TICs em atividades de sala de aula.
Além de diversificada e, muitas vezes, lúdica, a aula torna-se mais atrativa e prazerosa,
fazendo com que os alunos tenham maior interesse, engajamento e melhor
aproveitamento. Segundo Paiva e Costa, (2015, p. 08), “o pressuposto revela que quando
a tecnologia é usada de forma correta traz benefícios para as crianças a longo prazo ao
utilizarem este recurso se sentirão estimuladas a ler e desperta a curiosidade para
descobrir o mundo [...]”.
No âmbito da educação, as Tecnologias da Informação e Comunicação têm
assumido um importante papel enquanto ferramentas pedagógicas que podem
potencializar os processos de ensino e de aprendizagem (MACHADO, et. al., 2018). Elas
fazem parte de um processo de desenvolvimento que ocorreu em outras áreas e agora
estão disponíveis nas instituições de ensino, fazendo com que alunos e professores
possam estar se desenvolvendo de forma coletiva, no conhecido aprendizado em rede.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 (LDB), no seu artigo 35, trata que
os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizadas de tal forma
que ao final do ensino médio o educando demonstre domínio dos princípios científicos e
tecnológicos que regem a produção moderna. A mesma LDB, no seu artigo IV, trata que a
educação básica é obrigatória dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, abrangendo PréEscola, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. (BRASIL, 1996). O
Ensino Fundamental I, foco dessa pesquisa, trata das series iniciais da educação básica
tendo seu início no primeiro ano e término no quinto ano.
As crianças da era digital são consideradas “nativas digitais”, termo que se refere
àqueles nascidos após 1980 e que tem habilidade para usar as tecnologias digitais.
(SANTOS, SCAROBOTTO, MATOS, 2011). Antes mesmo de serem alfabetizadas, grande
parte das crianças têm o contato com instrumentos tecnológicos, tais como computadores
ou smartphones, mesmo sem ter um objetivo específico ou educativo. Elas estão cada vez
mais interessadas no uso de tecnologias, afinal estão apresentando maior facilidade no
aprendizado tecnológico, menos resistência e maior aderência ao conteúdo online. Paiva
e Costa (2015, p. 02) discorrem que:
As crianças do século XXI nasceram em período no qual a tecnologia é o
alicerce da manutenção das relações sociais, por conseguinte, torna-se
quase uma tarefa impossível viver sem ela, pois, as crianças antes
mesmas de serem alfabetizadas aprendem a utilizar a maioria dos recursos
disponíveis pelos aparelhos eletrônicos.
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Certamente que o uso sem orientação ou em excesso de TICs possui prós e
contras. Souza e Souza (2010, p. 128), enfatizam que “as novas tecnologias ajudarão de
forma efetiva o aluno, quando estes estiverem na escola e nesse momento eles se
sentirão estimulados a buscar e socializar com esses recursos de forma a melhorar seu
desempenho escolar”. Entende-se assim que estas tecnologias podem auxiliar sim na
aquisição de novos conhecimentos e, também, na socialização destes em qualquer lugar.
Segundo Silva, Fagundes e Menezes (2018, p. 02):
Por meio de uma única ferramenta portátil, que comporta diversas mídias
é possível que os conteúdos educacionais, assim como informações,
revistas, games, apps e artigos possam ser acessados a qualquer tempo e
em qualquer lugar.

Também as TICs quando inseridas na prática pedagógica de forma planejada e
orientada, têm facilitado a aprendizagem, acessando o conhecimento de forma
diferenciada. Para Souza e Souza (2010, p. 129) “O uso da tecnologia como recurso
disponível para atender ao aluno que tem necessidade de aprender, utilizando formas que
modifiquem e transformem o aprendizado é uma das formas de diminuir essa dificuldade
que os alunos têm em aprender na sala de aula”. Embora, nem sempre estejam
disponíveis, é importante que os docentes busquem formas de utilizá-las como forma de
apoio no processo, adequadas aos interesses de aprendizado.
Por outro lado, estudos mostram que o uso exagerado de tecnologias pode
ocasionar problemas físicos e psicológicos, causando enfermidades que podem requerer
tratamento a longo prazo.
A exposição exacerbada a esses meios pode também ocasionar algumas
adversidades à saúde das crianças, a título de exemplo: problemas de
visão (por muito tempo expostas bem próximas à luz das telas); distração
das tarefas cotidianas, como ir tomar banho, dormir e se alimentar na hora
certa e problemas de socialização, afastando-se das outras crianças e
adultos em troca do uso contínuo dos aparelhos digitais. (CANAAN,
RIBEIRO, PAOLLA, 2017, p. 04).

Este estudo não pretende discutir sobre vantagens ou desvantagens sobre o uso
de TICS, entretanto, é preciso reconhecer que o uso deve ser orientado, por isso a
necessidade de qualificação docente para esse fim. Assim, este estudo contextualiza a
realidade da rede municipal de ensino de Palmas-PR no que tange a disponibilidade e
interesse pelas TICS nas seguintes seções.

Rede Municipal de Ensino De Palmas-PR
A cidade de Palmas foi o primeiro município a ser formado na região sudoeste do
Paraná. Segundo dados obtidos no último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, mostrou que a cidade possuía 42.888 habitantes
e na atualidade estima-se aproximadamente 50 mil habitantes. A rede municipal de ensino
é mantida pela Prefeitura Municipal de Palmas e coordenada pela Secretaria Municipal de
Educação. Fazem parte da rede, Escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais, rurais e
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urbanas, e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), contemplando as
modalidades de: i) Creche, de 0 a 3 anos; ii) Educação Infantil, de 4 a 5 anos; iii) Ensino
Fundamental Anos Iniciais, a partir de 5 anos.
A rede municipal possui um total de quinze escolas (09 na zona urbana e 06 na
zona rural) e 09 CMEI’s com o total de 288 professores atuando entre todas as
modalidades de ensino (INEP, 2019). Para o presente estudo foram selecionados apenas
as Escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais da zona urbana.

Quadro 1 - Instituições de Ensino que fazem parte da Rede Municipal de Ensino da zona
urbana. (INEP, 2019).
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A rede municipal contava, no ano de 2018 , com um total de 5694 alunos
matriculados, sendo destes 826 em CMEIs, 946 na Educação Infantil, e 3711 no Ensino
Fundamental Anos Iniciais. (INEP, 2019).

Uso de TICS na Rede Municipal de Ensino
Na rede municipal de ensino de Palmas as escolas contam com alguns
instrumentos tecnológicos, que podem auxiliar o desenvolvimento das aulas e o
aprendizado dos alunos.
A partir da disponibilidade das TICS nas escolas, os alunos, com auxílio do
professor, podem utilizar os diversos recursos para realizar pesquisas, fazer o uso de
aplicativos, jogos pedagógicos, entre outros, conforme sua, faixa etária necessidade, e
fase do desenvolvimento.
No ano de 2018 foi implantado em toda a rede municipal Mesas Interativas PlayTable, que é uma mesa digital interativa e multidisciplinar, semelhante a um tablet,
que tem fins lúdicos e educacionais para crianças a partir de 03 anos de idade.
Desenvolvida para trabalhar habilidades cognitivas e de coordenação motora. Os
aplicativos instalados nessa mesa são fundamentados nas diretrizes curriculares do MEC,
tanto para a educação infantil quanto para os anos iniciais do ensino fundamental para
desenvolver o raciocínio lógico, a memorização, a atenção, a criatividade, as linguagens
entre outros, deixando os alunos que a utilizam mais curiosos, observadores,
concentrados. Todas elas possuem conexão Wi-fi e podem ser montadas em pé ou com o
suporte na parede. (PLAYMOVE, 2019).
No ano de 2019, a Secretaria Municipal de Educação está implantando, em todas
as escolas da rede, um projeto para o ensino de robótica, o BrinkRobótica – Laboratório
de Educação Tecnológica. Este projeto de educação tecnológica, é organizado por faixa
etária e destina-se a atender aos anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil.
Cada kit é acompanhado de um material didático específico destinado a alunos e
professores como Roteiro Exploratório (sugestões de textos, desafios, montagens e
curiosidades), Registro do Cientista (material para registrar as atividades executadas) e
Guia de Montagem (apresenta um passo a passo das montagens). Fazem parte peças
diversas como motores, sensores e peças de encaixe quem podem ser controlados por
Software conforme a faixa etária das crianças. (BRINKMOBIL, 2019).
Para que toda a rede possa ter acesso as TICS disponibilizadas pela Secretaria
Municipal de Educação há um setor responsável pela oferta de capacitações para todos
os professores da rede, denominado setor de Formação Continuada e Eventos.
Geralmente estas atividades formativas são realizadas em semanas pedagógicas, e visam
qualificar o corpo docente para utilização dos recursos entre outras demandas para
contribuir no processo de ensino. Essas capacitações são de suma importância pois a
formação inicial muitas vezes não é suficiente para lidar com a diversidade das
tecnologias que surgem cotidianamente.
1 Ano utilizado como base, pois os dados do Censo 2019 são colhidos no ano de 2018.
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Compreendemos que somente a formação inicial não dá conta de
aprofundar todas essas questões, trazendo para a formação continuada a
responsabilidade de realizar os aportes necessários para a integração das
TIC na prática pedagógica dos professores visando à superação do
problema e promovendo a tão desejada inclusão digital. (HASPER; PIJAK
JUNIOR; SILVA, 2016).

Como bem citam os autores, para a tão desejada inclusão digital são necessárias
diversas ações. Nesse sentido a gestão atual tem investido significativamente,
disponibilizando uma assessoria pedagógica e de formação aos docentes. Ciente dessa
postura positiva este estudo busca identificar o contexto local no que se refere às TICs,
seu uso e aceitação pelos docentes, para tanto realizou-se uma pesquisa qualitativa
descrita na seção metodológica e, com resultados apresentados e discutidos na
sequência.

2 Metodologia
Buscando atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, realizou-se um estudo
descritivo, quantitativo e de levantamento de dados (MINAYO, 2007). Inicialmente
pesquisou-se sobre temas relacionados à educação e tecnologias para a composição do
referencial teórico deste estudo. Assim, foram consultadas obras de autores da área, e
periódicos recentes.
Para identificação do contexto da rede municipal de ensino do município de
Palmas-PR, que atuam com o Ensino Fundamental I na zona urbana, no total de nove
escolas, realizou-se um questionário estruturado respondido de forma voluntária por
professores da rede. De um total de 288 professores, 90 responderam.
O questionário apresenta 11 questões e foi disponibilizado em formato físico para
ser respondido de forma presencial no local de pesquisa. As questões tratam dados sobre
perfil, como gênero, idade, formação, tempo de serviço na rede; sobre formação
tecnológica, e também sobre disponibilidade, uso, grau de conhecimento e sentimento em
relação ao uso das TICS.

3 Resultados e Discussões
As informações obtidas por meio dos questionários, serão apresentadas a seguir
de modo a promover uma discussão do perfil de professores e do uso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. O quadro 2 apresenta dados gerais sobre o perfil do quadro
docente do município de Palmas-PR.
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Quadro 2 – Perfil do Quadro de Professores da Rede Municipal de Ensino
DADOS GERAIS

Faixa etária
(em anos)

Menos de
18
1,1%

Gênero

Titulações

29 a 39

13,3%

Acima de 40

34,4%

51,1%

Masculino

Feminino

91,1%

8,9%

Magistério

Ens.

Especialização

Mestrado Doutorado

Superior

Acadêmicas
31,1%
Tipo de

18 a 28

96,6%
Estágio

87,7%

2,2%

0,0%

Efetivo CLT/Estatutário

vínculo na
Rede

11,2%

88,8%

Municipal de
Ensino

Tempo de
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20%
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13,3%
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16 a 20

21,1%

anos)

Mais de 20

25,5%

Rede
Municipal de

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Os dados coletados sobre o perfil do quadro docente da rede municipal denotam
que há uma predominância do gênero feminino e com faixa etária maior de 40 anos.
Mostram também que há uma significativa variedade no tempo de atuação na rede com
uma variação predominante em quatro grupo, sendo mais expressivos aqueles que estão
há mais de 20 anos e, por outro lado, aqueles que atuam mais recentemente, com menos
de 10 anos, sendo destes, possivelmente, maior parte estagiários
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Com relação às titulações acadêmicas, a maioria dos professores possuem
somente graduação, porém muitos possuem também especialização. Vale ressaltar que
há exigência de formação mínima para contratação ou efetivação de professores, que
pode ser Magistério ou Ensino Superior, a qual é considerada também para sua
permanência e elevação no plano de carreira. Sobre o vínculo com a rede municipal de
ensino mais de 88% são estatutários, ou seja, funcionários efetivos do governo cujos
direitos e deveres estão previstos em leis municipais, ou CLT, que são aqueles
contratados com base na Consolidação das Leis do Trabalho. Há apenas 10 estagiários
na Secretaria de Educação com contratos temporários vigentes no ano de 2019.
Em relação a disponibilidade de Tecnologia de Informação e Comunicação nas
escolas para uso na prática docente, os participantes deveriam assinalar se os recursos
mencionados estavam disponíveis em quantidades que consideram suficiente, insuficiente
ou se a escola não possuía. Para melhor intepretação dos dados, as respostas foram
agrupadas em gráficos conforme predominância, considerando quantitativamente
respostas com mais de 50%.
Gráfico 1 – Disponibilidade de TICS com predominância de Quantidade Suficiente

Ao analisar os objetos do gráfico, podemos relacionar a maior disponibilidade de
instrumentos básicos e de fácil acesso, como a TV e Vídeo/DVD. As mesas interativas e o
Kit Robótica tiveram implementação nas escolas nos dois últimos anos, foram implantados
conforme a necessidade de cada escola, tendo assim, essa disponibilidade.
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Gráfico 02 - Disponibilidade de TICS com predominância de Quantidade Insuficiente

Logo, a predominância de quantidade considerada insuficiente, se deu com relação
à disponibilidade de Internet e impressora, porém a impressora encontra-se na quinta
colocação dos mais usados na prática docente, o que supostamente, precisaria ser dada a
devida atenção afim de suprir a demanda. Quando analisamos as informações referentes
ao Data Show e ao Projetor Multimídia, verificamos que há um maior índice na opção de
quantidade suficiente, porém ao comparar os dados com a opção quantidade insuficiente
percebemos que a diferença é mínima, ou seja, muitas escolas possuem essas
tecnologias em quantidades suficientes, mas também há muitas escolas que possuem em
quantidade insuficiente.
Gráfico 03 - Disponibilidade de TICS com predominância de Não Possui
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Tablet e Smartphone estão entre as tecnologias que menos se encontram
disponíveis na escola, seguindo de Câmera Digital, Notebook/Computador e Scanner. Ao
compararmos com o Gráfico 5 percebemos novamente a correlação entre a baixa
disponibilidade e o pouco uso.
Na questão referente ao uso de Tecnologia da Informação e Comunicação na
prática docente foi solicitado para que assinalassem as opções de maior uso, conforme a
análise, obtivemos o seguinte resultado:
Gráfico 5 – O uso de TICS na prática docente

Percebe-se a correlação entre a disponibilidade e o uso das tecnologias de
informação e comunicação, pois se assemelham aos resultados dos gráficos 1,2 e 3. Ou
seja, quanto maior a disponibilidade, maior o uso.
Ao serem questionados se já tiveram alguma formação relacionada ao uso de
tecnologias 71,1% afirmaram que já tiveram alguma formação, enquanto 28,9% não
lembram ou não tiveram formação. Dentre os professores que tiveram formação 93,7%
fazem parte do quadro efetivo, mostrando o alto índice de professores efetivos que
participam de formação inicial e continuada.
O número de professores que já tiveram formação é elevado, mas em relação ao
grau de conhecimento sobre a utilização Tecnologias da Informação e Comunicação na
prática docente muitos professores acreditam possui conhecimento insuficiente para o
uso. Dos entrevistados 51,1% acreditam que possuem conhecimento suficiente e 46,6%
acreditam possuir conhecimento insuficiente para o uso na prática docente, apenas 2,2%
acreditam ter conhecimento elevado. Ao cruzarmos os dados relacionando idade x
conhecimento não foram encontrados resultados significativos em relação a isso.
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Gráfico 06 – Importância do Uso de Tecnologia na Prática Docente

Sobre a importância do uso de tecnologia na prática docente, a maioria concorda
totalmente ou concorda em parte em relação ao despertar interesse dos alunos, tornar a
aprendizagem significativa, auxiliar na aprendizagem, enriquecer o trabalho do professor e
desenvolver competências e habilidades do ensino fundamental I. O que significa que eles
sabem da importância e da valorização do uso de TICS na sua prática.
Gráfico 07 – Sentimento em Relação ao Uso de Tecnologia de Informação e
Comunicação na Prática Docente

Sobre o sentimento do professor em relação às TICS, os resultados mostraram que
61,1% consideram que trabalhar com tecnologias é estimulante e 45,6% dos sujeitos
alegam gostar de trabalhar com diferentes tecnologias. Os 24,4% que concordam em
parte e 8,9% que concordam totalmente que a ideia de trabalhar com a tecnologia deixa
tenso e/ou inseguro demonstram insegurança e tensão, pois a falta de conhecimento
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sobre os equipamentos prejudica a utilização refletindo no posicionamento do professor
frente as TICS.
Esta seção apresentou os resultados quantificados em relação à pesquisa, como o
perfil do quadro de professores da rede municipal de ensino e as suas percepções em
relação a disponibilidade de Tecnologias de Informação e Comunicação na prática
docente.

4 Considerações Finais
Este artigo apresentou conceitos básicos sobre o as Tecnologias de Informação e
Comunicação disponíveis para a prática docente nas escolas municipais do município de
Palmas-PR. A pesquisa realizada com os professores da rede municipal de ensino
forneceu uma base de dados capaz de traçar o perfil docente, bem como a
disponibilidade, uso, grau de conhecimento e sentimento em relação a disponibilidade e
uso das TICS.
As Tecnologias de Informação e Comunicação mostram-se como uma ferramenta a
mais para dar suporte aos professores na sua prática docente e também para auxiliar no
desenvolvimento de alunos.
Na rede municipal de ensino, são disponibilizados diversos recursos tecnológicos,
entre eles estão Mesa Interativa, TV, Rádio Portátil, Vídeo DVD, Impressora, Robótica,
Notebook/Computador, Data Show, Internet e Projetor Multimídia. Os que estão
disponíveis em quantidade suficiente para atender a demanda aluno/professor são
principalmente Mesa Interativa, TV, Rádio Portátil, Vídeo DVD, obviamente que também
são utilizados por maior parte dos entrevistados. Impressora, Internet, Data Show e
Projetor Multimídia são disponibilizados em quantidades insuficientes, não tendo o seu
uso efetivo.
Os entrevistados, em grande maioria, sabem da importância do uso tecnológico na
prática docente, respondendo de forma positiva às questões referentes a aprendizagem
dos alunos. Esse dado corrobora para o incentivo de implantação de mais tecnologias de
informação e comunicação nas escolas municipais. Os dados não mostram resistência
dos professores ao uso tecnológico, pois grande parte concordou totalmente ou em partes
que gostam de trabalhar com tecnologias. Essa consciência positiva por parte dos
entrevistados, mostram que a utilização de TICS seria um acréscimo nas aprendizagens
dos educandos.
O presente estudo, juntamente com as informações obtidas através dos
professores, contribui para que possam ser implementadas novas tecnologias nas escolas
e novos cursos de formação continuada para o desenvolvimento dos docentes para que
as TICS sejam utilizadas dentro das possibilidades na prática educativa. Em trabalhos
futuros, sugere-se uma pesquisa sobre as experiências produtivas na utilização das TICS,
juntamente com a metodologia utilizada pelos educadores e o uso de forma a contribuir
para o desenvolvimento integral dos educandos.
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Resumo: O presente artigo trata dos processos de morte, envolvendo a dignidade, a
autonomia e a liberdade da pessoa humana, bem como suas responsabilidades
concernentes a quebra dos paradigmas existentes na sociedade brasileira a respeito do
assunto. Do mesmo modo, leva consigo o objetivo de discutir o tema abordado, tendo em
vista a despenalização da eutanásia, além do esclarecimento a respeito da ortotanásia e
distanásia, as quais são lícitas no país. Também visa explicar que a eutanásia é ilícita e
malvista na sociedade brasileira, mesmo abrangendo uma morte digna com cuidados
paliativos na terminalidade da vida do paciente incurável; mas na medida em que este
necessita da ajuda de terceiros para a realização da prática da eutanásia, a mesma é vista
como um homicídio privilegiado. Portanto, com auxílio de leis e argumentos válidos, irá ser
feita uma discussão a respeito da ilicitude da eutanásia no Brasil, além de discutir o que
seria necessário para ocorrer a despenalização da mesma. Dessa forma, a discussão
para o desenvolvimento deste artigo, partirá de diversas pesquisas e estudos de filósofos
e autores juristas, os quais estudaram e abordaram temas sobre esse assunto, já que o
mesmo é de extrema pertinência para a sociedade, a qual o repudia o tema abordado.
Palavras-chave: Morte digna. Autonomia. Despenalização.
Abstract: This article deals with the processes of death, involving the dignity, autonomy
and freedom of the human person, as well as their responsibilities regarding the
breakdown of existing paradigms in Brazilian society regarding the subject. Likewise, it
carries with it the objective of discussing the topic addressed, in view of the
decriminalization of euthanasia, as well as the clarification regarding orthothanasia and
dysthanasia, which are lawful in the country. It also aims to explain that euthanasia is illicit
and viewed negatively in Brazilian society, even covering a dignified death with palliative
care in the terminality of the incurable patient's life; but insofar as it requires the help of
third parties to carry out the practice of euthanasia, it is seen as a privileged homicide.
Therefore, with the help of valid laws and arguments, a discussion will be made on the
illegality of euthanasia in Brazil, as well as discussing what would be necessary to
decriminalize it. Thus, the discussion for the development of this article will be based on
several researches and studies by philosophers and jurist authors, who studied and
approached themes on this subject, since it is extremely pertinent to society, which
repudiates euthanasia descriminalization.
Keywords: Dignified death. Autonomy. Decriminalization.
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1 Introdução
Este artigo é referente aos tabus da sociedade brasileira relacionados às variadas
formas de morte, à dignidade e à liberdade da pessoa humana, e a responsabilidade
sobre a mesma. As variadas formas de morte das quais este artigo tratará são a morte
natural, a distanásia e a morte digna como, por exemplo, a eutanásia e ortotanásia.
Algumas formas de morte geram tabus na sociedade, pois muitos desconhecem os
conceitos de morte, ou têm seu pensamento embasado em questões religiosas e
culturais. Desta forma, as pessoas mais religiosas acreditam que somente alguma
divindade pode dar e retirar a vida de um indivíduo; já por uma perspectiva mais cultural,
as pessoas acreditam que os médicos devem prolongar ao máximo a vida dos seus
pacientes, tendo sua função principal os cuidados paliativos.
Além disso, visa refletir sobre os tabus que a sociedade criou sobre a eutanásia e
as suas implicações jurídicas existentes hoje no Brasil. Para tanto, será feita uma análise
e discussão crítica a respeito de tais tabus, contendo argumentos embasados em
pesquisas bibliográficas e em sites. Após a análise de pesquisas, sabe-se as implicações
jurídicas sobre a eutanásia a classificam como um homicídio privilegiado prevista no
Código Penal Brasileiro no art. 121 em seu § 1°: “Se o agente comete o crime impelido por
motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em
seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um
terço”, pois envolve a ajuda de terceiros para sua realização, e por conta disto, esta é
penalizada. Por outro lado, outras formas de morte, como a ortotanásia e a distanásia, são
permitidas pelas normas brasileiras, visto que estas não antecipam a morte do paciente e,
portanto são mais bem-aceitas pela sociedade.
Como exposto e mencionado acima, os objetivos gerais desta pesquisa são discutir
sobre os paradigmas da sociedade referente à eutanásia e também distinguir os diferentes
conceitos dos processos de morte, sendo estes, a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia.
Portanto, os objetivos mais específicos são discutir sobre a qualidade de vida na
terminalidade dos pacientes e debater a despenalização da eutanásia no Brasil. Sabe-se
que, antigamente, a medicina era precária e, assim, os indivíduos morriam por conta de
qualquer doença infecciosa. Considerando os avanços da medicina, os tratamentos
médicos se tornaram então mais acessíveis e com isso a morte foi se tornando algo
distante e abstrato. Sendo assim, os indivíduos se acostumaram com a ideia de que a
morte é abominável, porém algumas pessoas que estão em estados terminais ou
irreversíveis desejam e buscam uma morte mais acessível, por este motivo, neste artigo,
propõe-se a despenalização da eutanásia como uma possível solução para o fim do
sofrimento do paciente.
Os motivos que levaram a escolher o assunto e o tema desta pesquisa foram a
dignidade, a liberdade e a autonomia da pessoa humana. Entende-se que este assunto é
pertinente para ser estudado e pesquisado, pois a dignidade, a liberdade e autonomia da
pessoa humana são de interesse de todos, sendo que este é um direito inerente ao
indivíduo. Todavia, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) prevê o direito à vida, que é
um direito máximo do qual não se pode reivindicar, em razão disso este artigo se
contrapõe a um direito fundamental, à vida. Trata-se, portanto, de um assunto polêmico na
medida em que trata do desfecho da vida, e a defesa da despenalização da eutanásia,
visa defender a liberdade e a autonomia da pessoa humana, para que um enfermo possa
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decidir sobre si mesmo e o desfecho de sua vida, ou seja, decidir se dará continuidade ou
irá finalizá-la.
Tratando mais especificamente da dignidade da pessoa humana, pode-se citar a
ética e a moral para explicar o pensamento de cada indivíduo e do coletivo sobre as
formas de morte. Em virtude disso, Peter Singer, filósofo que atua na área de ética, diz em
seu livro:
A Ética existe em todas as sociedades humanas, e, talvez, mesmo entre
nossos parentes não humanos mais próximos. Nós abandonamos o
pressuposto de que a Ética é unicamente humana. A Ética pode ser um
conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que guiam, ou
chamam a si a autoridade de guiar, as ações de um grupo em particular
(moralidade), ou é o estudo sistemático da argumentação sobre como nós
devemos agir (filosofia moral). (SINGER, 1994, apud GOLDIM, 2000).

Já, Marilena Chauí diz a respeito da moral:
Toda cultura e cada sociedade institui uma moral, isto é, valores
concernentes ao bem e ao mal, ao permitido e ao proibido e à conduta
correta e à incorreta, válidos para todos os seus membros. Culturas e
sociedades fortemente hierarquizadas e com diferenças de castas ou de
classes muito profundas podem até mesmo possuir várias morais, cada
uma delas referida aos valores de uma casta ou de uma classe social. No
entanto, a simples existência da moral não significa a presença explícita de
uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma reflexão que discuta,
problematize e interprete o significado dos valores morais. [...] A filosofia
moral ou a disciplina denominada a ética nasce quando se passa a indagar
o que são de onde vêm e o que valem os costumes. [...] A filosofia moral ou
a ética nasce quando, além das questões sobre os costumes, também se
busca compreender o caráter de cada pessoa, isto é, o senso moral e a
consciência moral individual. (CHAUI, 2008, p.310).

Compreendendo que a moral diz respeito aos valores da sociedade e a ética a
interpretação de cada indivíduo a respeito dos mesmos, entende-se que cada pessoa
possui um caráter diferente do outro. Portanto, há uma visão coletiva e individual sobre
assuntos como a eutanásia. No entanto, como a sociedade brasileira é majoritariamente
religiosa e conservadora, cria-se uma moral negativa a respeito da eutanásia, portanto, a
ética da maioria dos indivíduos também será negativa referente à mesma.
Logo, espera-se que este artigo possa contribuir para uma melhor compreensão
deste assunto, ajudando a quebrar paradigmas e tabus criados pela sociedade por conta
de sua moral. Sabe-se que a moral da sociedade brasileira foi construída ao longo de
muito tempo, com uma influência fortemente conservadora e religiosa. No entanto, não é
algo pétreo, que não possa ser modificado. Assim, o intuito deste texto é fazer os leitores
refletirem a respeito dessas construções sociais, que podem vir a alienar o pensamento
das pessoas sobre determinados assuntos, como a eutanásia. Portanto, é de extrema
importância que a população
venha a se informar sobre o assunto, a partir de fontes confiáveis para que se possa ter
um pensamento crítico, filosófico e jurídico para compreender e debater com sabedoria a
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respeito de assuntos pertinentes para a sociedade, desconstruindo pensamentos
alienados.

2 Desenvolvimento
Alega-se que, desde o início da civilização grega, existe um entendimento sobre a
morte e como esta pode ocorrer, pois se sabe que na mitologia grega existia um deus
chamado Thanatos, o qual era a personificação da morte. E, pode-se compreender que,
hoje, existe um ramo da ciência denominado tanatologia que está direcionado a estudar
os aspectos da morte, dividindo-se em dois grupos. O primeiro grupo é direcionado a
estudar especificamente as causas e circunstâncias da morte, ou seja, a medicina
forense. Já o segundo grupo tem como objetivo estudar o processo e o significado da
morte e do morrer, tratando dos familiares do indivíduo ou do próprio indivíduo, que está
em fase terminal ou já se encontra falecido.
Atualmente, considera-se que existam vários conceitos sobre o que é morte, dentre
estes, estão presentes neste artigo a percepção do dicionário, da biologia e do direito.
Segundo o Dicionário Aurélio de Português (2018), morte significa: “Ato de morrer. O fim
da vida. Cessação da vida, animal ou vegetal”. Já para a biologia, entende-se que a morte
é o fim do ciclo da vida, ou seja, todos os seres vivos alcançarão esta etapa, sendo por
causas naturais ou não, a morte natural também pode ser associada ao envelhecimento
celular.
Entretanto, há também uma visão jurídica, que relata a personalidade civil do
indivíduo, a qual está prevista no Código Civil, em seu art. 2°: “A personalidade civil da
pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os
direitos do nascituro”. Sendo assim, o óbito de um indivíduo é comprovado com a morte
encefálica do mesmo, desta forma, o falecido perderá todos os seus direitos e obrigações
personalíssimas, assim, os não personalíssimos passarão aos seus descendentes, como
prevê o art. 6°: “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta,
quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva”.
Com base na exemplificação acima sobre o conceito de morte, coloca-se a seguinte
dúvida a ser respondida: “Quando uma morte é digna?”. A resposta para este problema
variará de pessoa para pessoa, pois leva em consideração a ética de cada indivíduo e a
moral de cada sociedade em que se encontra. Com isso, o problema em questão deve ser
ligado diretamente ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana, o qual está previsto no
artigo primeiro da Constituição Federal de 1988, uma vez que este é inerente à pessoa e
pode ser relacionado à morte digna, pois este se associa diretamente com a liberdade e a
autonomia do indivíduo.
Ademais, para os filósofos Platão e Aristóteles, a dignidade do homem seria
proporcional à sua capacidade de pensar e conduzir a própria existência, desde a razão.
Sendo assim, uma pessoa em estágio terminal ou em estágio irreversível, não teria
autonomia e muito menos a capacidade de conduzir a sua existência, pois a sua razão
estaria comprometida, com isso, seria necessário a ajuda de outrem para que fosse
possível ser realizado o procedimento da eutanásia, devendo ser este, o médico.
Consequentemente, com a realização da eutanásia o homem que estaria em estágio
irreversível não prolongaria seu sofrimento, tendo sua razão comprometida, logo, sua
dignidade estaria intacta com o fim consentido de sua vida.
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Todavia, a eutanásia é ilícita no Brasil, pois está descrita no art. 121, § 1º do
Código Penal, o qual prevê que:
Matar alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos. § 1º Se o agente
comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação
da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Em face disso, pacientes terminais são obrigados a sofrer e se submeter a
tratamentos dolorosos até que seus dias cheguem ao fim. Sendo que para estes
pacientes que desejam uma morte digna, os cuidados paliativos até a terminalidade da
vida seriam uma forma de tortura, pois prolonga-se a vida do paciente, o qual é incurável.
Em vista disso, o presente artigo defende a despenalização da eutanásia no Brasil.
Sabe-se que a eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor
para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Para tanto, a
despenalização desta é necessária para que haja a liberdade e a autonomia do paciente,
pois uma morte digna cessaria o sofrimento deste e não prolongaria uma vida de maneira
artificial.
Atualmente, admite-se que existem diversas formas de morte, aqui será somente
sobre três destas: a distanásia, a ortotanásia e principalmente, a eutanásia e sua
despenalização. Compreende-se que a distanásia e a ortotanásia são lícitas no Brasil,
pois estas não antecipam a morte, no entanto, a eutanásia, que proporciona uma morte
digna, é ilícita, sendo assim, se coloca a seguinte indagação “Por que esta ainda é ilícita e
tão criticada pela sociedade?”.
A princípio, verifica-se que a distanásia tem como significado, no Dicionário Aurélio
(2018), “Morte lenta com excesso de dor e angústia”. Apesar de a palavra não ser muito
conhecida pela maioria da população, é extremamente comum à realização desta,
diferentemente do que a tão repudiada eutanásia. Os norte-americanos usam a
denominação “futilidade médica” (medical futility) enquanto outros usam o termo
“obstinação terapêutica” (Pessini,1995.). Já falando de forma popular, a distanásia trata de
um procedimento em que a assistência médica, centrada exclusivamente no
prolongamento da vida do enfermo incurável, prolonga irracionalmente o processo da
morte.
Por outro lado, a ortotanásia que significa, de acordo com o Dicionário Aurélio
(2018), “Morte que ocorre de maneira natural; Morte tranquila e, supostamente sem
sofrimento.”, é a situação em que se reconhece a inutilidade do tratamento para manter
vivo o paciente. Neste caso, recorre-se aos cuidados paliativos, nos quais a assistência
médica visa o alívio do sofrimento do paciente incurável, sem, contudo, ocorrer a
interferência para abreviar a vida deste. Pode-se dizer que esta é a situação intermediária
entre a eutanásia e a distanásia, pois a eutanásia antecipa a morte e a distanásia
prolonga de forma cruel a vida, sendo que a ortotanásia seria uma morte natural, sem
antecipar a morte ou prolongar a vida.
Em vista desses fatores, entende-se que a palavra Eutanásia, do grego euthanatos,
significa "Boa morte", eù=bom e thanatos=morte, apesar deste termo ter tal significado, a
sociedade por desconhecer o real sentido da palavra acabou adquirindo um sentido
pejorativo à mesma. Portanto, a eutanásia ocorre quando, no uso de suas faculdades
mentais, o paciente solicita ao médico que coloque fim à sua vida. Esse tipo de eutanásia
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também é conhecido como eutanásia voluntária, ativa e direta. É voluntária porque foi
solicitada pelo próprio paciente, é ativa, pois se realiza uma ação positiva para pôr fim a
uma vida e é direta porque há intenção explícita de cessar uma vida.
Normalmente, para a realização da eutanásia, que é um procedimento indolor, o
paciente recebe, primeiramente, um remédio para provocar sono. Quando este já está
dormindo, aplica-se um analgésico muito potente que atua no cérebro causando a perda
da consciência. Então, por meio venal, o médico injeta altas doses de substâncias como,
por exemplo, o cloreto de potássio, as quais atuam diretamente sobre as células do
miocárdio, músculo cardíaco. E, por fim, ocorre uma arritmia no paciente e entre um e três
minutos o coração para de bater, com isso, o sangue oxigenado deixa de ser enviado ao
cérebro e o indivíduo cessa seu sofrimento, é o que esclarece o programa televisivo SBT
Repórter, exibido em 2013.
Nesse sentido, como se sabe, os valores religiosos tendem a condenar as opções
de adiantar a morte do paciente, mesmo o Brasil sendo um país laico, que segundo a
CF/88 em seu artigo 5° […] VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção
aos locais de culto e suas liturgias. Apesar de o país ser considerado laico, acaba
prevalecendo a moral cristã que condena a eutanásia, tanto que a população acredita que
somente quem deu a vida pode tirar, ou seja, uma divindade. Dessa forma, os religiosos
veem a eutanásia como um suicídio, sendo este caracterizado como um pecado,
acreditando também que o médico é um ser que deve preservar a vida de seu paciente e
não abreviar sua vida.
Possivelmente, como reflexo dessa forte influência moral religiosa na cultura
brasileira, a sociedade estabelece o pensamento de que o médico deve preservar a vida
do paciente até seu último suspiro, prolongando sua vida ao máximo; para que isso
aconteça é necessária a realização dos cuidados paliativos, os quais permanecem até a
terminalidade da vida do paciente. Em razão disso, a sociedade repele a ideia de adiantar
o fim da vida, ou seja, a eutanásia, e não a veem como uma forma de abreviar o
sofrimento do paciente incurável.
Apesar de haver questões morais enraizadas em nossa sociedade contra a prática
da eutanásia, que são embasadas em fatores religiosos e culturais, reconhece-se que os
indivíduos que possuem este posicionamento contrário à despenalização utilizam
argumentos como a vida ser um elemento essencial e que não se deve retirá-la. Portanto,
sabe-se que a eutanásia é penalizada no Brasil, pois a vida é um bem juridicamente
protegido e irrenunciável, sendo que também é necessário a ajuda de terceiros para a
realização da mesma e por isso se caracteriza como um homicídio privilegiado.
Para tanto, considerando as implicações jurídicas acima, sabe-se que a eutanásia
ainda é um tabu e pouco debatida pela sociedade como uma questão a ser averiguada.
Bem como, leva em consideração três princípios: o da autonomia, o da dignidade e o da
inutilidade do sofrimento do ser humano. Para que esta prática seja possível é necessário
que a sociedade e, consequentemente, o Congresso Nacional reconheça sua importância
e deixem de repudiá-la, para que, com isso, os enfermos terminais ou incuráveis possam
realizá-la.
Sendo assim, entende-se que a despenalização e o aprofundamento sobre a
eutanásia deveriam ser mais debatidos, pois se sabe que o direito à vida não é absoluto,
já que a CF/88, mesmo que excepcionalmente, permite a pena de morte nos casos de
guerra declarada, nos termos do seu art. 5° e 84:
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Art. 5° [...] XLVII - não haverá penas:
a. de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84,
XIX;
Art. 84 [...] XIX: „„Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira,
autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando
ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições,
decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional‟‟.

Também, se pode observar no Código Penal (1940) em seus artigos 24 e 25
permitem o estado de necessidade e a legítima defesa, que são casos em que a morte
pode ocorrer sem ser penalizada.

•
•

Art. 24 Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para
salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de
outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas
circunstâncias, não era razoável exigir-se.
1º-Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de
enfrentar o perigo.
2º-Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena
poderá ser reduzida de um a dois terços.
Art. 25 Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos
meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu
ou de outrem.

Em suma, a eutanásia é ilícita no Brasil, porém em vários países a mesma é
permitida ou não penalizada, pois se reconhece que esta é uma prática digna para
aqueles que estão em constante sofrimento, então, para que se possa compreender que a
despenalização é eficaz e benéfica, apresentam-se aqui alguns países que permitem a
prática da mesma. Sabe-se que, na América do Sul, o Uruguai, desde 1934, tolera a
eutanásia, permitindo que a justiça não penalize o médico que a realizou, apesar disso, a
prática neste país não é legalizada. Já na Colômbia, desde 1997, a eutanásia era
tolerada, porém há pouco tempo legalizou-se a mesma para qualquer paciente terminal ou
incurável.
Ademais, o Continente Europeu é onde há mais países que permitem a eutanásia.
Em 2002, a Bélgica passou a permitir a prática da eutanásia em menores de qualquer
idade, desde que o paciente compreenda o fato de que a morte é irreversível, o qual é
analisado por um grupo de psicólogos e médicos, além de ser exigido o consentimento de
ambos os pais. Na Holanda, a idade mínima do paciente para optar pela morte digna é de
doze anos. Vários outros países também já legalizaram a eutanásia, como a Alemanha, a
Áustria, Luxemburgo, o Canadá, os Estados dos EUA de Oregon, os Estado dos EUA do
Colorado, Washington, o Havaí, o Estado de Nova Jersey, os EUA-estado de Maine,
Montana, a Colômbia, o Taiwan e a Suíça, na qual existe uma organização denominada
"D IGNITAS - Viver dignamente – Morrer dignamente", que foi fundada em 17 de maio de
1998, em Forch.
Haja vista das informações acima, as quais são fatores apoiadores da
despenalização da eutanásia, surge o seguinte posicionamento: que a mesma é de
extrema importância para os pacientes em estágios terminais ou irreversíveis, e também
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para a família dos mesmos. Visto que a despenalização desta visa acabar com o
sofrimento inútil e também preservar a autonomia e a dignidade do ser humano, não
tratando mais a morte como algo abominável e sim como uma forma de manter a
liberdade de escolha do indivíduo.

3 Considerações finais
Evidencia-se, a partir dos temas abordados no artigo a respeito da eutanásia, que a
mesma é de extrema relevância, sendo que é necessário compreender os estudos
bioéticos e juristas sobre a morte para que se possa buscar a despenalização deste
assunto tão pertinente a todos. Pois com a inclusão da eutanásia no Brasil, serão
realizadas mortes dignas aos enfermos que se encontram em estágios terminais ou
irreversíveis, sendo que os familiares destes terão o devido amparo.
Considera-se que a eutanásia tem grande importância social, visto que a mesma é
pertinente para os enfermos e seus familiares, os quais buscam e necessitam de um
recurso para acabar com o sofrimento em vão. Além disso, também é necessário dar a
chance de levar as outras pessoas uma consciência moral de que esta prática é um fator
bom, e não deve ser repudiado, pois se sabe que os cuidados paliativos, por mais que
visem o bem do paciente terminal e incurável, acabam por ser um prolongamento muitas
vezes inútil da vida de quem não pretende continuar a sofrer.
Entretanto, foi visto que a eutanásia ainda é penalizada no Brasil, pois um terceiro
antecipa a morte de alguém, porém sabe-se que em outros países a prática permitida e
não repudiada pela sociedade. Se a mesma fosse permitida no Brasil, seria aplicado às
diretivas antecipadas de vontade:
Conjunto de vontades, prévia e expressamente manifestadas pelo paciente,
acerca dos cuidados e tratamentos que deseja ou não receber, no
momento em que estiver incapacitado de expressar sua vontade de forma
livre e autônoma. (BENNEMANN, 2018).

Sendo que seria algo muito bem organizado pela lei e pelos médicos, sempre com
a ajuda e acompanhamento psicológico aos pacientes que desejassem realizar a
eutanásia.
Para tanto, deixa-se aqui a seguinte frase para que se possa fazer uma reflexão
acerca da distanásia e da eutanásia: “Ó doçura de vida, que nos fazes preferir morrer de
hora em hora as dores da morte a de uma vez morrer de todo!”. (SHAKESPEARE, 2000,
p.186), esta frase relaciona-se indiretamente a distanásia, a qual faz com que o paciente
fique em agonia em seu leito final, prolongando o seu sofrimento ao invés de ter a chance
de realizar a eutanásia, já que por vezes é melhor antecipar a morte do que prolongá-la
em um sofrimento constante e até desnecessário.
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Experiência Estética, Produção Partilhada do Conhecimento e
Pós-Humanismo: A Arte Mural em Terra Kaingang
Vicini, Magda (magda.vicini@ifpr.edu.br)
Bairon, Sergio (sbairon@gmail.com)

Resumo: Este projeto de pesquisa visa realizar uma composição mural real e ou virtual
como experiência estética coletiva com os índios Kaingang de Palmas (PR). A produção
de conhecimento científico é colocada em questão no sentido de rever as formas pelas
quais o mundo ocidental, branco e europeu, representou e representa o outro/Outro igual
a mim e diferente de mim. Questiona-se a maneira pela qual a experiência estética
(Dewey, 1980; Gadamer, 1999; Heidegger, 2000) pode influenciar o sentido e a produção
de “representação” ou “apresentação” artística dessa etnia indígena no mural produzido
pelos próprios Kaingang. A partir da metodologia de produção partilhada do
conhecimento (Bairon, Lazaneo, 2012; Bairon, Batistella, Lazaneo, 2017; Lazaneo, 2012)
os indígenas não se diferenciam como objetos de pesquisa, mas sim como sujeitos de
pesquisa. Essa integração parte de uma concepção pós-humana de inclusivismo situado
(Ferrando, 2013; Braidotti, 2013), em relação às mudanças simbólicas culturais, nas
quais, o coletivo e o singular possam ser incluídos, sem perdas culturais.
Palavras-chave: Mural. Kaingang. Experiência Estética. Produção partilhada do
conhecimento. Pós-humanismo.

Abstract: The aim of this project is to create a real and/or virtual mural composition as a
collective aesthetic experience with the Kaingang indigenous group from Palmas (PR).
The production of scientific knowledge is put into question in a sense of reviewing the
forms in which the Western, white and European world represented and represents the
other/Other equal to me and different than me. The form the aesthetic experience
(Dewey, 1980; Gadamer, 1999; Heidegger, 2000) can influence the meaning and the
production of artistic "representation" or "presentation" of the indigenous ethnicity on the
mural made by the Kaingang themselves is examined. From the production methodology
shared by knowledge (Bairon, Lazaneo, 2012; Bairon, Batistella, Lazaneo, 2017;
Lazaneo, 2012), the indigenous people do not distinguish themselves as research
objects, but as research subjects. Such integration is made under the post-human idea of
situated inclusivism (Ferrando, 2013; Braidotti, 2013), related to the symbolic cultural
changes in which the collective and individual dimensions can be combined without
cultural losses.
Key-words: Mural. Kaingang. Aesthetic Experience. Shared production of knowledge.
Post-humanism.

1 Introdução
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Propomos neste artigo uma reflexão e uma ação “outra”, pautadas na interação
visual, cultural, antropológica e filosófica que, no decorrer do tempo, foram criadas e
absorvidas por meio da convivência com indígenas brasileiros, especificamente neste
estudo, com a etnia Kaingang do município de Palmas, Paraná. Essa proposta faz parte
de práticas constantes em nossas atuações de pesquisa, quanto ao ser da cultura e
suas ausências forçadas a uma invisibilidade em nosso país. Para muitos de nós tornase mais fácil não tocar neste assunto, pois extrapola a compreensão de que não
gostamos de ser vistos como os outros nos veem, mas recusamos a ver o outro/Outro
que é igual a mim e diferente de mim. Assim, principalmente a Arte, foi a linguagem
geralmente responsável por “representar”, na pintura, na gravura, na escultura e em
desenhos as “excentricidades” e “novidades” em figuras humanas, plantas, animais,
pássaros, comportamentos, etc. do novo mundo ao conhecimento do velho mundo
(Beluzzo, 1994). Naquele período, estávamos vivendo (na Europa) a plenitude do
Renascimento e do Humanismo. Este Humanismo que nos coloca sempre,
pretensiosamente, seres humanos, no centro de tudo. Mas, leia-se, seres humanos
brancos, europeus, masculinos e heterossexuais. A filosofia pós-humana (Braidotti,
2013; Ferrando, 2013; 2015) vem questionar este posicionamento central o qual, nós,
humanos, nos colocamos, mesmo após termos fracassado como seres responsáveis
pela vida, pelo universo, em inúmeras ações como Aushwitz, Hiroshima e Nagasaki,
extermínios indígenas, insustentabilidade ambiental, violências diárias contra
homossexuais, negros, imigrantes ou o outro/Outro que possa ser diferente da
hegemonia europeia.
A produção partilhada do conhecimento compartilha desta necessidade de
multiplicar as perspectivas, aproximando-se das noções de perspectivismo e
multinaturalismo defendidas por Viveiros de Castro:
Propor um conceito de perspectivismo ameríndio para refigurar um
complexo de ideias e práticas cujo potencial de perturbação intelectual
ainda não havia sido devidamente apreciado (se é esta a palavra que
convém) pelos especialistas, não obstante sua vastíssima difusão no
Novo Mundo. (33)
A ele veio se somar o conceito de multinaturalismo, que apresenta o
pensamento ameríndio como parceiro de alguns programas filosóficos
contemporâneos, seguindo novas bandeiras teóricas como “realismo
especulativo” ou da “metafísica experimental”. (Viveiros de Castro, 2015,
p.33)

Portanto, como princípio teórico-filosófico a produção partilhada do conhecimento
vem nos oferecer um espaço de democracia, de respeito mútuo pautado na experiência
estética de ver, ouvir, sentir, construir e amalgamar a teoria com o saber oral ameríndio.
Com o propósito de desenvolver uma pesquisa sobre as etnias e culturas da
cidade de Palmas (PR), optamos por iniciar o primeiro enfoque na Terra Indígena da
Aldeia Kaingang. Começamos os primeiros contatos com esta etnia a partir de breves
reuniões com a liderança do Cacique e Vice-cacique, Joaílson e Claudecir, assim como
algumas reuniões com os professores e diretoria da Escola Sengsõ Táhn Sá, para
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estabelecer a parceria entre os pesquisadores, a comunidade escolar e indígena. O
estudo está localizado na cidade de Palmas (Paraná), que faz parte da região
conhecida historicamente como “Campos de Palmas”, na qual as expedições
exploratórias chegaram no início do século XIX. A aldeia de Palmas é uma das 17
aldeias Kaingang no Estado do Paraná e abriga também a Aldeia de Abelardo Luz (SC),
com uma população de aproximadamente 755 índios, segundo o Portal Kaingang.
Somente em 27/09/2002 - A FUNAI – Fundação Nacional de Apoio ao Índio - reconhece
a terra Kaingang de Palmas, com área de 3.770 hectares e 31 km. Na aldeia Kaingang
de Palmas existe a Escola Estadual Indígena Sēngsó Tánh Sá, com aproximadamente
250 alunos desde a Educação Infantil ao Ensino Médio. A Aldeia se localiza a sete
quilômetros da cidade de Palmas, facilitando o acesso para realizar a pesquisa, mesmo
sendo uma estrada de chão de terra.
Nesses encontros nos quais aconteceram reuniões com professores e líderes
indígenas, percebemos o cuidado que esses possuem em conhecer a proposta
verdadeira de uma pesquisa, uma vez que afirmam nunca terem acesso às pesquisas
realizadas pelas universidades, tanto em relação às investigações realizadas com os
indígenas quanto com os professores na escola. Esta questão sobre a metodologia de
pesquisa científica para investigações em terras indígenas será abordada no decorrer
deste artigo, a partir das reflexões sobre o perspectivismo ameríndio que elegeu o
próprio perspectivismo interespecífico, o multinaturalismo ontológico e a alteridade
canibal como os vértices de uma “alter-antropologia indígena”: “O que obriga-nos a
concluir que, a despeito de uma igual ignorância a respeito do outro, o outro do Outro
não era exatamente o mesmo que outro do Mesmo.” (Viveiros de Castro, 2015, p.36)
Dessa forma, esta aproximação é de muita importância para o desenvolvimento
de nossa proposta metodológica tanto para a Produção Partilhada do Conhecimento,
como para o Pós-humanismo e a experiência estética que nos fundamentam.

2 Aporte Teórico
2.1 A Terra Indígena Kaingang
Ao realizar as pesquisas preliminares sobre esta Terra Indígena da Aldeia
Kaingang de Palmas (PR), encontramos textos e livros de alguns autores bem como a
existência de monografias que abordam os Kaingang do sul do Brasil. Desde os
etnólogos teuto brasileiros Herbert Baldus (1889-1970) e Curt Nimuendajú (1883-1945),
como também o político e pesquisador dos indígenas do Paraná, Telêmaco Borba
(1840-1918), o catequizador paranaense Padre Chagas Lima (1757-1832), outros
pesquisadores mais contemporâneos como o professor da Universidade de Montreal
Robert Crépeau, e dezenas de teses, dissertações e artigos objetivando conhecer a
cultura da etnia Kaingang do sul do Brasil.
Em nossa primeira reunião com os professores da Escola Kaingang Sénsgõ,
entregamos para o Vice-cacique Claudecir Viri que também é coordenador pedagógico
e professor bilíngue desta escola, uma reprodução do artigo de Herbert Baldus,
Sprachproben des Kaingang von Palmas (Dicionário dos Kaingang de Palmas),
publicado em 1935 na revista Anthropos: Revue Internationale d´Ethonologie et
Linguisthique e também os textos de Roberto Crépeau, sendo que deste último,
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especialmente o artigo “Mito e Ritual entre os Índios Kaingang do Brasil Meridional”
(1997). Ao visualizarem este texto, imediatamente os professores indígenas
reconheceram a figura do indígena Kóikáng, o qual Crépeu apresenta em uma citação
longa do diálogo entre aquele e o pesquisador Baldus no ano de 1933. Este
“reconhecimento” deixa os professores com outro aspecto, que não aquele de não saber
sobre o que se fala sobre sua própria etnia mundo afora. O indígena Kóikang é ancestral
do Professor de História da escola Séngsõ, professor Sadi, e neste momento, os
professores Kaingang presentes na reunião começam diálogos de cumplicidade em
relação ao texto.
Sendo o Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas sido formado a partir de
uma universidade já existente nesta cidade, a Biblioteca é um acervo de monografias
sobre as questões indígenas, mas conseguimos encontrar poucos exemplares, sendo
os dados mais significativos encontrados na dissertação realizada em 1998, por Lucy
Salete Bortolini Nazaro. Nazaro foi professora universitária e atualmente é professora de
Educação Básica. Na dissertação “História e histórias dos Kaingang de Palmas –
Paraná. Uma Literatura para a Escola Indígena” (Unicamp/Unicentro, 1998), a
pesquisadora realiza entrevistas com alguns anciãos da Aldeia Indígena, relatando suas
histórias como proposta metodológica para uma possível utilização dessas histórias na
escola, como material didático na então Escola Rural Marechal Cândido Rondon, que
possuía alunos indígenas, e situava-se na Aldeia Kaingang. Na época da pesquisa o
espaço geográfico da Aldeia era denominado Posto Indígena Fioravante Esperança.
Atualmente se denomina Terra Indígena Kaingang, sendo coordenada pelo Fundação
Nacional do Índio – FUNAI – com sede em Chapecó (SC).

2.2 Produção Partilhada do Conhecimento e Pós-humanismo
Com o objetivo de oferecer o conhecimento científico já escrito sobre esta etnia,
estamos entregando pesquisas que encontramos sobre os Kaingang de Palmas,
sempre que possível, nos encontros de aproximação com a Escola e Comunidade
indígena. Esta atitude de possibilitar o acesso sobre o que se fala sobre o “objeto
indígena de pesquisa” nas pesquisas científicas, vem ao encontro do que os
pesquisadores Bairon e Lazaneo (2012) argumentam como “reflexividade”, o ver-se do
sujeito pesquisado, não apenas como objeto de pesquisa, mas como sujeito de
pesquisa propondo os indígenas no caso de nossa pesquisa, o poder de decidir, de
avaliar e de contribuir sobre o que está sendo apresentado em imagem e texto sobre
aquele que em nossa proposta é também sujeito da pesquisa. Em sua dissertação de
mestrado , Lazaneo define:
Nesta pesquisa, [...] a definição metodológica de “objeto” é alvo de uma
constante reformulação. Destarte, procuraremos empreender um
processo no qual fosse possível elaborar estratégias de desenvolvimento
de pesquisa com uma comunidade em que esta, não mais atuando como
“objeto”, participe como sujeito da partilha do processo de produção de
conhecimento, seja através de propostas que envolvem um grande
número de participantes das respectivas comunidades ou,
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pormenorizadamente, através do trabalho específico de alguns de seus
interlocutores (Lazaneo, 2012, p.36).

O compartilhamento de ideias abre para uma pesquisa dialógica e não para uma
pesquisa na qual somente o ser científico, a partir de sua mediação, de sua tradução
como sujeito culturalmente e individualmente diferente de outro sujeito que é
pesquisado, tenha mais valor do que o dito “objeto de pesquisa”, que é Outro/outro ser
humano cultural e individual, mas sim, dialogando sobre o que se escreve, o que se
reflete, o que se mostra como imagem do Outro/outro, que supostamente é igual a mim,
mas diferente de mim. Nesse aspecto, o conceito de inclusivismo situado, adotado pela
filósofa e professora da Universidade de Nova Iorque, Francesca Ferrando (2012;
2016), poderá nos auxiliar a pensar e agir no sentido de não se resolver as
transformações simbólicas humanas em um coletivo hegemônico, sem respeitar as
características individuais de um grupo étnico, de um sujeito inserido em uma
coletividade.
A pesquisadora Ferrando (2013), propõe um olhar sobre a diversidade humana.
Para ela, o pós-humano pretende desconstruir o humano, no sentido de revisitar a teoria
do especismo, ou seja, o privilégio de alguns em detrimentos de outros: principalmente o
privilégio do ser humano diante de todas as outras espécies. Segundo Ferrando (2013),
o termo pós-humano é rizomático, permite diversas definições dentro do mesmo
movimento. Ainda segundo a autora, o pós-humano reflete sobre o significado amplo do
progresso tecnológico, mas não pode se restringir a isso, quando se tem populações no
mundo ainda preocupadas em sobreviver; se não houvesse esse tipo de preocupação,
este se restringiria ao aspecto técnico científico e classista (Ferrando, 2016, p.24), o que
se distancia da concepção do pós-humanismo. Segundo a filósofa,
Para orientar a sua própria perspectiva para esse efeito, o póshumanismo deve estar enraizado em um extenso estudo crítico sobre o
que significa ser/ humano, oferecendo uma fronteira (terminus a quo)
estratégica a partir do qual se possa imaginar uma próxima póshumanidade que exponha em discussão o discurso tradicional de poder
“neutro” e vir a ser incluído para um número crescente de subjetividades
localizadas. (Ferrando, 2013, s/p)

O pós-humanismo se apresenta como descendente do pós-modernismo, e nesse
sentido, acredita na defesa da diversidade e da valorização do outro/Outro, como forma
de alteridade e inclusão (Ferrando, 2013). O caráter que chama a atenção no conceito de
pós-humanismo para esta pesquisa está ancorado na visão das filósofas italianas
Francesca Ferrando (2012, 2013) e Braidotti (2013). Para a filósofa italiana Ferrando
(2013), o sentido do pós-humanismo pretende ir além dessa relação entre seres
humanos e tecnologias, propondo uma forma de rever posicionamentos ocidentais e
fragmentários que foram as práticas do humanismo.
Pós-humanismo reflete sobre termos de sustentabilidade humana, mas
não ignora o significado de sobrevivência humana: não rejeitando direitos
humanos ou individuais, pós-humanismo é diferente de anti-humanismo.
A semântica dos dois termos apresenta outra discrepância: mais do que
um anti, Pós-humanismo é um pós/meta/trans. Na tentativa de evitar
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polarizações simplistas, pós-humanismo não negligencia meta-narrativas
ou metafísica, mas reconhece o seu uso instrumental para investigações
intelectuais e existenciais. [...] O pós-humanismo oferece uma revisitação
do ser como imanência transcendental, interrompendo uma das divisões
fundadoras do pensamento ocidental, entre transcendência e imanência,
que simbolicamente se refere a todos os outros tradicionais dualismos,
tais como: a mente/corpo, sujeito/objeto, eu/outro, masculino/feminino,
humano/ animal – alien - robô. (Ferrando, 2013, p.10-11)

Para a professora da Universidade de Ultrecht (Holanda), Rosi Braidotti (2013,
p.12), seu interesse no pós-humanismo é devido ao fato de estar frustrada com o
humano, demasiado humano que limita nossas possibilidades intensas e criativas a
nível individual e coletivo. Braidotti (2013, p.37) acredita nas possibilidades e limitações
que podem originar um posicionamento positivo e pró-ativo em relação aos destinos de
nosso mundo, tendo como legado o pós-colonialismo, o pós-estruturalismo e o antihumanismo (como antecedente ao pós-humano), acreditando que o pós-humanismo
crítico pode levar a uma compreensão maior sobre o humano mais complexo e subjetivo
(Braidotti, 2013, p.26).
A crise do Humanismo significa que as demais estruturas humanísticas
do sujeito moderno surgem com força total na pós-modernidade. É um
fato histórico que os grandes movimentos emancipatórios da pósmodernidade são conduzidos e alimentados pelos “outros” ressurgentes:
movimentos dos direitos da mulher; os movimentos anti-racistas e de
descolonização; os movimentos anti-nucleares são as vozes das Outras
estruturas de modernidade. Eles inevitavelmente marcam a crise do
antigo “centro” humanista ou a posição do sujeito dominante e não são
meramente anti-humanistas, mas movem-se além dele em direção a uma
inovação total, o projeto pós humano. (Braidotti, 2013, p.37).

A noção de pós-humanismo não se restringe à relação entre homem e tecnologia,
mas sim, reflete sobre as alteridades excluídas e fragmentadas a favor de um ser
humano dominante branco, europeu, rico, heterossexual, homogeneizando culturas que
sobrevivem à margem da classe dominante. Alicerçados no pós-humanismo crítico,
visualizamos a produção do mural real ou virtual, no sentido de compreender as práticas
culturais como experiência estética explorando a pluralidade de uma cultura a partir da
colaboração individual de cada participante da proposta, como defende o inclusivismo
situado, da filósofa Francesca Ferrando (2013).
O “inclusivismo situado” significa a prática pós-humana da constante
reformulação simbólica humana, que se propõe não resolver no coletivo
a perspectiva individual, mas que a reconheça em um pluralismo situado
e não disciplinável. O risco dessa prática seria uma universalização
acrítica e exclusiva, que impossibilitaria este conceito. (Ferrando, 2013,
s/p)

Outro argumento utilizado nesta pesquisa é o sentido de representação de
imagens nas produções artísticas sobre os indígenas ao longo da história de nosso
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país, como por exemplo, as pinturas de Albert van der Eckhout (1610-1666).
Questionamos a maneira pela qual há representações de etnias brasileiras ou afrobrasileiras nas pinturas, ou seja, indígenas e negros, mediadas ou traduzidas pela
estética colonizadora europeia, em relação à realidade de uma imagem desses grupos
étnicos naquela mesma época. Nesse mesmo sentido, em pinturas atuais, como o
indígena se vê sendo representado por artistas que não conhecem seu cotidiano ou sua
maneira de ser no mundo? Essa questão nos instiga a buscar respostas a partir desta
pesquisa, de uma possível representação a ser realizada pelos próprios indígenas,
propondo que eles criem e realizem um mural sobre sua própria etnia como produção
partilhada do conhecimento, bem como a produção de vídeos e textos sobre os
Kaingang de Palmas (PR).
Nessa visão, questionamos a ausência de experiência estética entre o sujeito
artista e o sujeito outro representado nas imagens sobre os indígenas produzidas por
artistas europeus ou até mesmo brasileiros, nas quais a qualidade de experiência
estética acontece somente com o artista no momento de criação e execução da pintura,
e o “objeto de pesquisa” ou o outro representado é relegado a segundo plano, a favor
de uma estética da arte dominante. Nos propomos assim, a pensar qual o possível
desvelar sobre a cultura e vivência estética dos índios Kaingang da cidade de Palmas
(PR), realizando uma pintura mural coletiva fundamentada na produção partilhada do
conhecimento e na filosofia pós-humana? Qual o sentido de representação e autoapresentação que pode “vir a ser”, partindo-se de uma reflexividade e produção estética
a partir do olhar e da vivência de uma cultura tradicional indígena que tem sido
representada em diversas formas de imagem pictórica, fotográfica ou textual por um
sujeito que não compartilha de uma mesma experiência estética cotidiana?
A pesquisadora, professora e artista Vicini, junto com colegas professores do
IFPR Campus Palmas realizou um projeto de pesquisa e extensão no Instituto Federal
do Paraná, Campus Palmas, finalizado em dezembro de 2016, no qual foi desenvolvido
um mural em 10 painéis somando a dimensão de 5,50 x 4,40m, denominado “Etnias e
Culturas Formadoras de Palmas (PR). Nesse projeto, a grande dúvida pairou sobre a
questão ideológica dos muralistas mexicanos: uma arte social que buscou distanciar-se
da modernização capitalista (artesanato/arte; cultura popular/cultura culta) e enfatizar as
representações culturais populares, regidas por uma necessidade de integração
nacional. De que maneira essa revisitação ao muralismo poderia se aproximar das
questões contemporâneas de experiência estética da arte, considerando-a como
inclusão e integração cultural? De que maneira artistas brasileiros trabalham o
muralismo a partir do tema da diversidade cultural na atualidade? Como se estabelece
uma reflexividade entre pesquisador artista e objeto de pesquisa na elaboração de uma
pintura mural? Como aponta Lazaneo (2017), expondo sobre a produção partilhada do
conhecimento, e que apontamos como possibilidade de relação com o pós-humanismo
e o conceito de inclusivismo situado:
Poderíamos de algum modo refletir que, em Produção Partilhada, o
pesquisador também é um “nativo” para o “nativo”, e o habitualmente
considerado “nativo” é também ele um “pesquisador”. [...] Esta premissa
porém, não fundamenta-se nem sob uma ideia de homogeneização do
conhecimento (supostamente entre o pesquisador e o nativo, um binômio
insuficiente como vimos) e nem, tampouco, de exclusão da diferença
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mas, de outro modo, da conjugação dos sentidos, afetos e diferentes
formas possíveis de formação do conhecimento inauguradas pelo
encontro. (Lazaneo, 2017, p.117)

Ao olharmos as representações em pintura das nações nativas brasileiras, no
decorrer de cinco séculos de colonização, sugere-se uma breve observação sobre os
primeiros artistas que utilizaram como tema de suas obras os indígenas e os negros, no
sentido de questionar o conceito de “representação” e “reflexividade” dessas culturas.
Albert van der Eckhout (1610-1666), artista que esteve na região nordeste do país a
convite de Maurício de Nassau, governador-geral do Brasil holandês, realizou centenas
de desenhos e pinturas que conceituam a visão eurocêntrica em suas obras (Figura 1 e
2).

Figura 1 – Índia Tupi – Eckout – 1641 - 274.00 cm x 163.00 cm – Acervo
Nationalmuseet (Copenhague, Dinamarca)
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10299/albert-eckhout
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Figura 2 - Mulher Africana – Eckout – 1641 –Dimensões 267.00 cm x 178.00
cm Acervo Nationalmuseet (Copenhague, Dinamarca)
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10299/albert-eckhout
Conforme visualizado nas imagens, é a visão de um artista europeu sobre os
nativos brasileiros, na qual as influências da pintura holandesa de gênero, bem como a
estética idealista do corpo humano advinda do Renascimento, Barroco e Maneirismo
adquirem força de representação na pintura. A representação dos nativos brasileiros
nessas obras segue um ideal de beleza e estética europeus, distante da aproximação e
reflexividade da cultura indígena brasileira, uma vez que a interação entre artista e
nativos se daria de forma distanciada e não dialógica, cujo papel do artista era “retratar”,
a seu modo de ver, o novo mundo descoberto pelos europeus. Cabe-nos lembrar que
este projeto de pesquisa não se pretende fundamentar os aspectos da estética da arte,
mas sim, arte como experiência estética a partir da vivência entre
pesquisadora/conhecimento científico e comunidade indígena/conhecimento tradicional.

2.3 A arte Mural a Experiência Estética e a Cultura
Os murais, tendo sua origem na arte mexicana, foram referências para outras
manifestações ideológicas, contestadoras, como também decorativas. Os murais
tiveram uma força política e uma atuação reveladora de conflito religioso na Europa,
Irlanda do Norte, quando protestantes e católicos ou na linguagem irlandesa, os
“lealistas” (protestantes) e os “republicanos” (católicos), comunicavam-se a partir dos
murais realizados em muros, paredes de casas e empresas. Segundo Gerry Adams,
presidente dos “Sinn Féin” (Católicos-Republicanos) no Documentário “Arte do Conflito:
murais na Irlanda” (2012) de Valeri Vaughn, produtor americano, eles utilizaram a arte
na linguagem do mural como forma de expressar a violência e a repressão, pois eram
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censurados pela televisão; os jornais de ambos grupos eram invadidos entre si e por
policiais, e o mural funcionava como uma forma de comunicação com o mundo e entre
eles próprios.
No México, o artista Santos della Torre, artista Huichol (de Wixarika, México),
desconhecido do mundo, cuja obra está no metrô de Paris, foi apresentado no
documentário “Eco de la montana” (2014), do diretor mexicano Nicolás Echevarría
(1947), lançado em 2015, que relata em seus murais toda a cosmologia do povo
Huichol, em grandes dimensões. Em suas obras, della Torre desenha e pinta, refletindo
conscientemente e esteticamente sobre símbolos e signos da cosmologia nativa. É um
trabalho solitário que às vezes tem a presença de alguns de seus familiares, no qual se
apresenta uma profunda relação de experiência estética entre a cultura representada, a
obra artística finalizada e o artista que a produziu (Documentário, 2015). É preciso levar
em conta que, no caso da Cooperativa Feminina africana, as próprias mulheres foram a
Barcelona, ao Museu Miró realizar a pintura mural levando sua presença e cultura, já no
caso do artista della Torre, a sua pintura foi levada para ser colocada na estação de
metrô de Paris, e sua frustração como artista e ser cultural foi documentada pelo Diretor
Echeverría (autor do documentário sobre este artista), sobre o mural de Paris:
Eu não estava lá. Iam me convidar mas não me convidaram. Em vez de ir à
França, fui à minha lavoura fazer a colheita. Aliás, o mural não foi bem
instalado porque não fui eu que montei” (o mural de Santos de la Torre,
artista Huichol, que foi colocado no Metro Palais-Royal de Paris, 1997 ). [...]
Eu nunca me esqueci. Não me deixaram aleijado nem ferido, mas na alma
sim. Assim foi. (De la Torre, 2014 apud Documentário, 2015).

Analisamos que o ser da cultura não pôde estar apresentando sua própria cultura
elaborada por uma vivência secular de sua própria arte e cultura, da mesma forma que
aos indígenas, quando pesquisados, não tem acesso ao conhecimento que foi elaborado
a partir deles mesmos, diminuindo-os enquanto sujeitos que produzem uma cultura. Ao
mesmo tempo, vê-se o reconhecimento do brasileiro Eduardo Kobra (1976), grafiteiro e
muralista, tendo sua obra reconhecida pelo mundo, em seus murais de grandes
dimensões, cujos temas envolvem, por exemplo, a história de São Paulo, nos “Muros da
Memória” (2012); e as pinturas de indígenas nos três mil metros de pintura no Rio de
janeiro, denominado de “Etnias” (2014) entre outros murais. Kobra pintou “Muros da
memória” a partir de imagens fotográficas provenientes da década de 1950 de São Paulo,
sendo que o artista, nascido em 1976, não vivenciou esse período paulista. Da mesma
forma, as imagens que Kobra pintou no mural “Etnias” dos diversos povos nativos do
mundo, no período das Olimpíadas no Rio de Janeiro (2014) não resultaram do contato ou
vivência com esses grupos. Que tipo de representação ou experiência estética sem uma
forma de compartilhamento pode produzir uma obra sobre esses grupos/outros
representados nas pinturas?
A noção de cultura está geralmente implícita à de identidade do “ser humano” e
suas relações com o modo de se relacionar entre si e seus objetos contemporâneos,
sua subjetividade, seu contexto, suas crenças, no sentido de que há um sujeito em
determinado espaço que produz sinais e símbolos (CASSIRRER, 2005, p. 48-49) para
se comunicar, para se proteger, para se alimentar e se expressar em diversas formas.
Como pensar o conceito de cultura para a pós-humanidade?
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Pretendemos relacionar em nossa pesquisa a estética que, em sua tradução
proveniente do grego, “Aisthetikós”, significa o que é percebido pelos sentidos; e
“Aísthesis”, do latim, sensação, sensibilidade, neste projeto torna-se relevante, pois é na
essência da “produção” de algo que se desenvolve a experiência que envolve os
sentidos, e não apenas no fruir dessa produção de forma coletiva ou individual. Essa
experiência estética do ser/fazer/sentir/existir chama a atenção para o modo pelo qual
as culturas são faladas/expostas/exploradas/ pela arte em suas diferentes linguagens: o
texto, a pintura, o vídeo e outras. Como desvelar essa experiência estética, a partir da
vivência da etnia Kaingang de Palmas, nas linguagens de textos, de fotografias, de
pinturas e de imagens em vídeo?
Experiência estética que se concebe a partir de Dewey (1980), Heidegger (2000)
e de Gadamer (1999). Inicialmente em Dewey:
Tentei mostrar que o estético [...] é o desenvolvimento clarificado e
intensificado de traços que pertencem a toda experiência normalmente
completa. A concepção de experiência consciente enquanto relação
percebida entre o fazer e o padecer torna-nos aptos para a compreensão
da conexão que a arte, enquanto produção e percepção, e a apreciação,
enquanto gozo, mantêm uma relação com a outra, porque todo o fazer
artístico envolve um fazer com o corpo, com instrumentos, produzindo
algo visível. (Dewey, 1980, p.98)

Para Dewey (1980), todo o fazer pode significar uma experiência estética, desde
que percebida conscientemente em seu caráter intelectual, emocional e estético, e isso
pode ser realizado cotidianamente, não apenas no que se denomina arte que está nos
museus, a obra do artista. É a obra que é produzida em um espaço geográfico qualquer,
que produz a experiência estética tanto daquele que a produz como daquele que venha
a contemplar essa obra, a percepção do padecer, deixar-se envolver por essa
experiência, amadurecer esta experiência.
Para Gadamer (1990), ao construir uma relação entre o jogo e a obra de arte, ele
propõe que da mesma forma que no processo do jogo, entre os jogadores acontece
uma representação, há igualmente uma representação entre a obra de arte e o
espectador que irá frui-la, e acontece nessa relação um despojamento diante da obra de
arte (jogo), mesmo que inconscientemente, proporcionando a quem está diante dela um
encontro com algo que não é de seu domínio. Essa vivência, ou melhor, “dasein” (estar
contínuo do ser), é a experiência estética promovida pela obra de arte.
Como desenvolvido nos projetos de Lazaneo (2012, 2017), os vídeos produzidos
e criados pelos índios Bororo e Xavante, acreditamos que a metodologia utilizada para o
desenvolvimento de seus projetos pode ter uma relação com o conceito de inclusivismo
situado proposto pelo pós-humanismo crítico, partindo da metodologia de produção
partilhada do conhecimento e a relação dialógica entre os grupos étnicos e os próprios
pesquisadores envolvidos. Essa hipótese relacional entre esses conceitos é o que
pretendemos investigar nesse projeto de pesquisa.
Em seu profundo pensamento sobre o sujeito pós-humano, Braidotti (2013, p.49)
propõe uma recomposição do humano, um vínculo afirmativo que localiza o sujeito no
fluxo de relações com múltiplos outros. É para esse sentido do pós-humanismo crítico
que esta pesquisa se volta, na perspectiva de evidenciar uma das culturas do município
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de Palmas, reconhecendo e expressando o olhar múltiplo entre os seres humanos, meio
ambiente natural e científico no qual se estamos inseridos como professores e
pesquisadores.
Assim, direcionamo-nos a rever a participação desses sujeitos culturais e sociais
que atuam em uma pesquisa científica com o distanciamento histórico e fragmentado
entre sujeito de pesquisa e objeto de pesquisa. Por mais que houvesse interação, trocas
culturais e afetivas entre esses sujeitos de pesquisa, há um distanciamento após a
finalização dos projetos, um vazio que instiga a uma resposta a esta angústia de
transformar não apenas o autor da pesquisa – saberes científicos, reflexões estéticas,
participações em eventos científicos – mas que possa transformar e agregar um sentido,
uma significação àqueles que fizeram parte dos processos de pesquisa. Nesse caminho,
acreditamos que o trabalho de pesquisa junto ao Núcleo Diversitas poderia promover
essa integração de sentidos entre objeto e sujeitos de pesquisa, da forma como
apresentam Bairon e Lazaneo (2012, s/p): “A mudança propiciada no contexto das
autorias múltiplas na produção partilhada do conhecimento apresenta uma alternativa à
assimetria tradicional das representações monológicas” ao dissertarem sobre a
produção de hipermídia com índios bororos, “Boé Ero Kurireu”, na qual, “[...] a produção
de conhecimento questiona as estruturas rígidas e formais da produção do
conhecimento científico, que elege as narrativas acadêmicas como o protagonista do
Saber” (Bairon, Lazaneo, 2012, p.67).
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Resumo: A sociedade está passando por constantes transformações no que se refere ao
avanço tecnológico, o qual abrange diversas áreas, sobretudo áreas da saúde e
educação. A cada dia algo novo é construído, reinventado ou atualizado, para que as
necessidades da humanidade sejam atendidas. No âmbito da educação, o tensionamento
encontra-se diretamente ligado ao fazer pedagógico que, diante de tantas transformações
necessita de um reposicionamento do professor, que, nesse contexto, assume papel de
mediador do conhecimento, utilizando-se das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação disponíveis para conduzir o processo de ensino. Este redimensionamento
da função docente na era digital requer um perfil de autonomia, criatividade e
alfabetização digital, entretanto, há uma lacuna no que diz respeito a formação docente
para uso das tecnologias digitais de comunicação e informação como recurso pedagógico.
Assim, este estudo tem por objetivo averiguar a disponibilidade de TDICs em escolas da
rede estadual da zona urbana no município de Palmas/PR e identificar o perfil dos
docentes que ali atuam, bem como sua percepção sobre o uso dessas tecnologias na
prática pedagógica. Para tanto, realizou-se uma pesquisa empírica, através de aplicação
de questionário com docentes que atuam na Educação Básica de seis colégios da rede
estadual. Este estudo justifica-se pela necessidade de realizar um panorama sobre
aspectos que relacionam a formação docente e o uso de tecnologias de modo que, se
possa, a partir desses dados, realizar ações afirmativas que possam suprir as
necessidades locais e individuais do corpo docente, e por conseguinte, qualificar sua
práxis.
Palavras - chave: Educação. Formação Docente. Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação. Qualificação.

Abstract: Society is undergoing constant changes with regard to technological
advancement, which encompasses several areas, especially health and education. Every
day something new is built, reinvented or updated so that the needs of humanity are met.
In the field of education, the tension is directly linked to the pedagogical practice that, in
view of so many transformations, needs a repositioning of the teacher, who, in this context,
assumes the role of knowledge mediator, using Digital Information and Communication
Technologies. available to conduct the teaching process. This resizing of the teaching
function in the digital age requires a profile of autonomy, creativity and digital literacy,
however, there is a gap regarding teacher training for the use of digital communication and
information technologies as a pedagogical resource. Thus, this study aims to verify the
availability of ICTs in schools of the urban state network in the city of Palmas / PR and
identify the profile of teachers who work there, as well as their perception on the use of
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these technologies in pedagogical practice. To this end, an empirical research was
conducted through the application of a questionnaire with teachers who work in Basic
Education of six state schools. This study is justified by the need to provide an overview of
aspects related to teacher education and the use of technologies so that, based on these
data, affirmative actions can be taken that can meet the local and individual needs of the
faculty, and therefore qualify your praxis.
Keywords: Education. Teacher training. Digital Information and Communication
Technologies. Qualification.

1 Introdução
Com o avanço tecnológico e a expansão do uso de tecnologias diversas, surge a
emergente necessidade de desenvolver habilidades para acompanhar era digital,
habilidades estas que vão desde o simples manejo de aparelhos, até uma alfabetização
digital mais profunda. Nesse contexto estão também os professores que, inevitavelmente,
estão inseridos na era digital e precisam fazer uso de tecnologias diversas tanto para
ações cotidianas de seu trabalho, como lançar notas, quanto para a promoção de
atividades diferenciadas em sua prática docente.
A partir da implementação de tecnologias digitais da informação e comunicação no
âmbito educacional foram necessárias algumas ações formativas, sendo, primeiramente,
realizada uma reorganização de forma técnica para compreender e utilizar os
computadores, principais instrumentos inicialmente disponibilizados nos conhecidos
Laboratórios de Informática. Posteriormente, foram surgindo outras necessidades as quais
implicavam na compreensão das mudanças proporcionadas no contexto escolar, exigindo
uma ressignificação do papel do professor diante do acesso facilitado a informações.
Kenski (2007, p.92) destaca que “professores e técnicos começam a compreender que,
além da fluência no uso da tecnologia digital, é preciso ter formação específica para o uso
pedagógico do computador”.
Considerando-se a problemática da ausência e/ou insuficiência de formação
continuada para docentes para uso de TDICs, e a inquietude pessoal vivenciada pela
pesquisadora que atua como pedagoga na rede estadual de ensino na cidade de PalmasPR, optou-se por realizar este estudo que tem por objetivo fazer um mapeamento sobre a
formação continuada dos docentes ativos na rede. Para tanto, realizou esta pesquisa de
caráter qualitativo, incluindo pesquisa bibliográfica para levantamento de referencial
teórico da área de Informática na Educação, e quantitativo, realizado através de pesquisa
de entrevista estruturada com professores que atuam em 06 escolas da rede estadual de
Palmas-PR.
Este estudo está dividido em seis seções. Na primeira, apresentamos conceitos
sobre tecnologias na visão de alguns estudiosos, e discutimos suas relações com a
educação. Em seguida, abordamos sobre formação inicial e continuada de docentes, e na
sequência, formação para o uso das TDICs. Na quarta seção descrevemos os
procedimentos metodológicos desta pesquisa e na sequência, apresentamos os dados
mais relevantes e discutimos resultados. Nas considerações finais são feitas reflexões
sobre a formação e disponibilidade de TDICs no contexto da pesquisa e projeções de
continuidade de estudos a partir das informações obtidas nesse momento.
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2. Desenvolvimento
2.1 Tecnologias e suas relações com a Educação
Para tratar sobre a relação entre tecnologias e educação é necessário entender o
que são tecnologias e como são aplicadas na educação. O conceito de tecnologia é
amplamente difundido como algo “novo”, entretanto, ela sempre esteve presente no
âmbito educacional, com as devidas possibilidades de cada época. O quadro, o giz, o
livro, o mimeógrafo, o projetor, e tantos outros objetos são considerados tecnologias que
até hoje se fazem presente em muitas escolas. A evolução destas tecnologias e sua
substituição por outras consideradas “novas” é um processo natural. Para Vieira Pinto
(2005, p.338) “A nova tecnologia de algum modo tem de apoiar-se na antiga, mesmo
quando entre ambas ocorra um salto qualitativo dialético.
Ao descrever sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs)
devemos ter como ponto de partida não somente os instrumentos, os espaços físicos
abarrotados destes aparelhos, como afirma Kenski (2007, p.23) “a expressão “tecnologia”
diz respeito a muitas outras coisas além de máquinas”. Precisamos vislumbrar as
facilidades e/ou vantagens proporcionadas por estes recursos, os quais que podem
contribuir para uma mudança no processo educacional.
Difundiu-se uma ideia acerca da “invasão” tecnológica nas salas de aula e qual
seria o papel do professor, distorcendo, de certa forma a sua real função educacional
Para Cysneiros (2003, p.96)“Será uma tecnologia educacional quando for parte de alguma
práxis na escola, no lar ou noutro local, com objetivo de ensinar ou aprender, envolvendo
uma relação com alguém que ensina ou aprende.”
Com a inserção das tecnologias na sociedade e na escola, o papel se
redimensiona novamente e o conhecimento, passa a ser construído coletivamente em
uma nova perspectiva de maior autonomia ao aluno. Sobre este redimensionamento,
discorre Lévy (1999, p.158):
A partir de agora devemos preferir a imagem de espaços de
conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se
reorganizando de acordo com os objetivos e contextos, nos quais cada um
ocupa uma posição singular e evolutiva. (LÉVY 1999, p.158)

O professor ao desenvolver metodologias permeadas com a tecnologia deve se
preocupar, prioritariamente, com o conhecimento a ser construído, com o estímulo e
aperfeiçoamento das habilidades de seus alunos, como cita Bonilla (2205, p.12) “Não se
trata, portanto, de fazer a mesma educação que sempre se fez, agora com o acréscimo
de uma nova tecnologia.” A necessidade de superar os modelos de educação onde o
professor era o detentor do conhecimento e o aluno receptor perpassa por uma nova
forma de pensar. Pensamento este, que considere a influência direta das tecnologias nos
meios culturais, organizacionais, sociais, e na linguagem os quais os indivíduos estão se
construindo historicamente.
Apesar de toda esta expansão de TDICs, há neste contexto significativo número de
docentes que, muitas vezes, não tem conhecimento suficiente para explorá-los em sua
prática. Para Bonilla (2005, p.12) “os professores não poderiam se posicionar e construir
um processo pedagógico para uso de inovação na sala de aula sem estarem em contato
184
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

com a tecnologia”. Este redimensionamento de olhar e da atuação do professor estão
diretamente ligadas a sua formação e de como percebem o currículo de suas disciplinas.
É preciso considerar também a existência da exclusão digital que afeta os professores e
alunos. Como destaca Pischetola (2016, p.39) “o acesso à tecnologia não chega ser um
processo de inclusão quando os sujeitos carecem das habilidades necessárias para
aproveitar os benefícios.”
Assim, a formação inicial e continuada de professores para o uso das TDICs
precisa se expandir, avançando num espaço de discussão de necessidades e contextos
para verificar as lacunas neste processo formativo.

2.2 Formação Docente para o uso de Tecnologias no contexto local
Recentemente foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) documento
norteador, a qual possui dez competências gerais que devem nortear as práticas
pedagógicas no país. Nestas competências gerais, destacamos a Cultura Digital que
objetiva “Compreender utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica significativa e
ética.” Assim, a formação para os professores foi contemplada neste documento baseada
em três dimensões, (BRASIL,2017, s/p): “conhecimento, prática e engajamento.”
Nesta nova formação exigida, o professor deve assumir também o papel de
aprendiz. Promover metodologias que permeiam as tecnologias digitais, necessitam de
uma mudança no modelo atual de sala de aula, repensar dos espaços e dos significados
do conhecimento. Para tanto, o professor precisa compreender não somente a técnica dos
instrumentos, mas os objetivos que possuem ao expor aos alunos a situações de
aprendizagem envolvendo as tecnologias digitais, de acordo com as habilidades e
autonomia dos alunos. Para desenvolver estas atividades a flexibilização, o estímulo à
cooperação, o compartilhamento de conhecimentos deve permear as ações educativas
inserindo as tecnologias digitais como instrumentos facilitadores para estas ações. Neste
contexto destaca Lévy(1999, p.171)
[...] a principal função do professor não pode ser mais uma difusão de
conhecimentos, que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios.
Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a
aprendizagem e o pensamento. O professor torna-se uma animador da
inteligência coletiva dos grupos que estão a seu encargo.[...] o incitamento
à troca de saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem
personalizada dos percursos de aprendizagem. (LÉVY 1999, P.171)

Na rede de ensino do Estado do Paraná, algumas escolas, foram selecionadas
para fazer parte do programa de governo “Conectados 2.0” uma iniciativa da Secretaria de
Estado da Educação que objetiva favorecer e ampliar a discussão sobre o uso das
tecnologias educacionais. Este projeto visa atender o Plano de metas do governo do
Estado do Paraná (2015-2018) na sua ação 6 do Programa Minha Escola tem Ação
(META) acerca de elaboração de diretrizes para uma política de inovação e tecnologia
digital. Os dados foram extraídos de uma pesquisa realizada na rede estadual de
educação do Paraná através do Guia Edutec que é “uma ferramenta diagnóstica gratuita
idealizada pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira – Cieb”(PARANÁ,2019),
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desta forma foram elencadas as prioridades e traçado plano para atender as
necessidades relacionadas ao uso de tecnologias educacionais, sendo a formação
continuada dos profissionais da educação na Cultura Digital uma das necessidades
destacadas. Como cita a pesquisa “a avaliação do Guia Edutec indicou as fragilidades
existentes nos campos relacionados à visão e às competências, considerando-se a
utilização de tecnologias digitais por parte dos docentes e da gestão escola” (PARANÁ,
2019).
Com isso, foram realizados planejamentos para adesão das escolas no Projeto
Conectados 2.0 que instrumentaliza as escolas com cabeamento para acesso a internet,
disponibiliza computadores para setor administrativos, laboratório de informática e net
books para os alunos e professores, número de equipamentos disponibilizados depende
do porte da escola, número de alunos e profissionais. Também faz parte do projeto, a
formação continuada aos profissionais da educação para utilização dos equipamentos e
das tecnologias digitais educacionais.
A formação continuada, no estado do Paraná, através da Secretaria de Educação,
proporciona encontros presenciais aliados a recursos para formação online, onde se
destaca a Cultura Digital, programa em parceria com instituições de ensino superior. Na
forma presencial, acontece através de encontros por áreas específicas de atuação não
relacionadas ao uso de tecnologias digitais. Outros momentos, através dos núcleos de
tecnologias, acontecem oficinas de tecnologias, atividades através dos programas como
SEED LAB e projetos de iniciação a programação contribuindo para o desenvolvimento de
ações permeadas pela tecnologia digital nas escolas do estado. A periodicidade das
formações presenciais são estabelecidas em calendário específico pela Secretaria da
Educação, e as online estão disponíveis no site da Secretaria de Educação com períodos
de início específicos.

3 Resultados e discussões
Realizou-se esta pesquisa em seis colégios da rede estadual de ensino de
Palmas/PR, localizados na zona urbana, os quais fazem parte do Núcleo Regional de
Educação de Pato Branco, subordinados a Secretaria Estadual de Educação do Paraná,
órgão que compete adequar a oferta à demanda por escolaridade básica de forma
prioritária e por escolaridade profissional, de acordo com a política governamental, de
maneira autônoma ou em cooperação com os municípios.
Os colégios da rede estadual de Palmas/PR conforme dados (PARANÀ, 2019)
contam com aproximadamente 6.000 alunos matriculados do ensino fundamental séries
finais, Ensino Médio e profissionalizante. Conta com 33 pedagogos que atuam na equipe
pedagógica e aproximadamente 200 professores de sala de aula, distribuídos nestes seis
colégios do contexto da pesquisa.
Os dados coletados possibilitaram a identificação do perfil docente, sua postura e
sentimento com relação ao uso de TDICs na prática pedagógica. Esta seção apresenta de
forma quantitativa os resultados e, na sequência, análises descritivas sobre os dados
mais relevantes. Como já mencionado, o questionário foi enviado a um total de 200
professores de seis escolas da rede estadual de ensino de Palmas, porém apenas 48 o
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responderam de forma completa. O início da pesquisa se referia à identificação pessoal e
profissional conforme mostra figura abaixo:
Variáveis
Gênero

Tabela 1- Identificação pessoal e profissional
Características
Frequências
Absoluta
Feminino
44
Masculino
4

Percentual
91,7%
8,3%

18 aos 25
25 aos 34
35 aos 42
43 aos 51
52 aos 60
Acima de 60

1
4
16
20
6
1

2,1%
8,3%
33,3%
41,7%
12,5%
2,1%

Tipo de vínculo na rede
Estadual

QPM
PSS

32
16

66.7%
33,3%

Tempo de atuação

0 a 5 anos
5 a 10 anos
10 a 15 anos
15 a 20 anos
20 a 30 anos

8
13
8
11
8

16,7%
27,1%
16,7%
22,9%
16,7 %

Séries Finais
Ensino Médio
Pedagogo
Direção/Auxiliar direção

27
24
8
3

56,3%
50%
16,7%
6,3%

Faixa etária

Área de atuação

Titulação acadêmica

Ensino Superior
4
Especialização
35
PDE
2
Mestrado
6
Doutorado
1
Fonte: elaborada pela autora

8,3%
72,9%
4,2%
12,5%
2,1%

A maioria dos professores está na faixa etária dos 43 a 51 anos, demonstrando que
fazem parte de um grupo de extremos ao que se refere à fase de implementação de
tecnologias digitais na educação. Os que estão na faixa dos 35 anos são considerados os
imigrantes digitais e estão em transição neste processo tecnológico. Nasceram numa fase
em que a tecnologia, no Brasil, estava sendo apresentada ao setor educacional, mas não
fortemente nas escolas públicas. Ao que se refere à formação superior destes
professores, considerando a época que nasceram até sua formação, pouco se abordava
sobre a questão tecnológica no contexto da educação e quando se fazia não era de forma
contextualizada.
1

Na Tabela 1 no item Área de atuação, a soma totaliza 62, porém o número de respondentes da pesquisa foi de 48
professores. Esta discrepância quanto aos números ocorre devido o fato do questionário ter sido aplicado no formato
online, onde os respondentes, que desempenhavam função em mais de um nível puderam registrar esta dualidade.
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Os professores que se encontram na faixa etária dos 50 anos, pode-se elencar
como um grupo que recebeu a tecnologia digital como uma ferramenta de difícil domínio,
encara como desafio que não se pode superar devido a rápida evolução que ocorre e o
maior contato das novas gerações com esta ferramenta, podendo ser este, um dos pontos
de negação ao uso nas suas práticas pedagógicas.
Apesar de que a formação acadêmica mostra que o número de professores
especialistas é considerável, levando-nos a entender que deveriam possuir maior
flexibilização acerca das novas metodologias no âmbito educacional especificamente, em
relação as tecnologias digitais.
O Gráfico 1 apresenta os colégios de atuação e o percentual de participantes nesta
pesquisa.
Gráfico 1- Colégio de atuação

Fonte: elaborada pela autora

Em relação a maior participação dos professores no questionário se concentrarem
nos colégios Alto da Glória e Sebastião Paraná existem duas hipóteses a serem
abordadas. A primeira se refere à intensificação do uso da tecnologia nos fazeres
pedagógicos destes dois colégios. Ambos possuem uma prática de efetivação de préconselhos através de formulários online, o que permite uma familiarização maior dos
professores com esta tecnologia. Outra hipótese se refere a presença da pesquisadora
nestes ambientes para abordagem acerca da pesquisa, o que permitiu uma relação mais
pessoal com os professores. No colégio Sebastião Paraná foi possível conversar com um
grande número de professores pessoalmente, além de contar com maior disponibilidade
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da direção para esta pesquisa, assim como no colégio Alto da Glória contamos com o
apoio da direção e contato diário com os professores.
Nos gráficos 2 e 3 verificamos a relação entre a formação e a utilização dos
recursos tecnológicos. Quando abordamos a questão da formação para o uso das TDICS,
no gráfico 2, percebe-se que a maioria dos respondentes participou apenas de momentos
ofertados pela SEED, o que corresponde a poucas formações, pois o planejamento do
governo estadual, no que se refere à intensificação do uso das tecnologias, é recente.
São disponibilizados cursos online, mas não capacita para a utilização da tecnologia em
práticas pedagógicas. O percentual de professores respondentes que nunca participaram
de formação para este fim mostra um dado preocupante, considerando a pouca formação
disponibilizada para a área, os que utilizam as tecnologias o fazem de forma dedutiva sem
aprofundamento das possibilidades que os recursos oferecem para enriquecer ainda mais
as práticas pedagógicas.
Gráfico 2 - Participação em
formação para uso das TDICS

Gráfico 3 – Utilização dos recursos
tecnológicos

Fonte: elaborada pela autora
No gráfico 3 retrata o posicionamento dos docentes, onde na sua maioria
consideram importante a utilização dos recursos tecnológicos no ambiente escolar mesmo
que na questão anterior os dados terem demonstrado que não possuem formação
específica para sua utilização pedagógica.
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Gráfico 4 – Recursos disponibilizados pela SEED

Fonte: elaborada pela autora
O gráfico 4 apresenta dados sobre os recursos disponibilizados pela Secretaria de
Educação do Estado (SEED). Percebe-se que os docentes possuem maior conhecimento
do recurso portal dia-a-dia educação. Uma das hipóteses em relação à familiaridade com
este portal se deve por ser o ambiente onde se encontram todas as informações sobre o
histórico funcional do servidor, editais de convocação, links de avaliação, acesso as
informações do setor de RH, bem como informações do calendário escolar do estado.
Outro item destacado, foi o e-mail institucional, que devido à atualização dos dados
realizado recentemente para a utilização do Livro de Registro de Classe online, todos
servidores tiveram que acessar com maior frequência seu e-mail institucional, o que não
significa que utilize de forma pedagógica, já que os alunos também possuem o e-mail
institucional e não é explorado pelos docentes esta ferramenta. Assim como o canal do
youtube - Conexão Professor que foi lançado este ano para formação online dos
professores, substituindo as formações disciplinares presenciais, o que reforçou a
necessidade de acesso.
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Gráfico 5 – Recursos disponíveis e utilização pedagógica

Fonte: elaborada pela autora

No contexto que se apresenta, podemos observar que a maioria dos docentes tem
conhecimento de pelo menos um recurso disponível para sua utilização, mas o maior
número nem sempre efetiva em suas práticas de sala de aula. Durante as formações
continuadas são efetivadas algumas práticas de exploração dos recursos disponíveis
como forma de instigar o aprofundamento de suas funcionalidades e posteriormente
aplicar em suas práticas pedagógicas, que normalmente não é efetivo.
No gráfico 6 podemos perceber o conhecimento acerca de algumas ferramentas.
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Gráfico 6- Grau de conhecimentos sobre a utilização de algumas ferramentas
proporcionadas pelas tecnologias digitais

Fonte: elaborada pela autora

Estes dados mostram certa familiaridade, dos respondentes, na utilização das
ferramentas de fácil acesso, das tecnologias digitais. Trabalha-se coma hipótese que após
obter conhecimento necessário a sua aplicação, os docentes poderão efetivar o uso das
tecnologias digitais com os alunos. O e-mail destacado com maior utilização se tornou
ferramenta de trabalho assim como o uso de aplicativos de navegação na mudança do
livro de registros de classe físico para o livro de registro de classe online (LRCO).
Quanto à postura dos docentes em relação as TDICs, o gráfico 7 representa os
dados coletados. As respostas apontam que a maioria demonstra necessidade e intenção
de participar de formações que abordam as tecnologias digitais.
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Gráfico 7 – Postura em relação as TDICS

Fonte: elaborada pela autora

Podemos verificar que os docentes apresentam insegurança quanto a efetivação do
uso da tecnologia digital com os alunos, uma das hipóteses, apontadas inclusive na
revisão bibliográfica demonstra que o medo de perder a autoridade, demonstrar pouco
conhecimento no que se refere às especificidades da tecnologia diante dos discentes,
impede o docente se redimensionar seu papel em sala de aula. Este fator está ligado à
resposta direcionada diante do erro, de como reagimos a esta situação, remete-se a uma
posição pessoal e também de formação profissional.
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Gráfico 8 – Interesse em relação à formação continuada

Fonte: elaborada pela autora

Os resultados indicam que os docentes reconhecem a importância e possuem
interesse em formações na área de tecnologias digitais. Também verifica-se que a grande
maioria tem conhecimento destas ferramentas e gostaria de aprimorar a utilização de
forma pedagógica, inclusive de recursos, que em dados coletados nas questões
anteriores, mostram ser utilizados com frequência. Os respondentes que não possuem
interesse teve número abaixo do que se possa quantificar. Consideramos que o dado
coletado nos permite retratar a importância do uso das tecnologias digitais de informação
e comunicação bem como mensurar as possibilidades de formação para os professores
de acordo com os interesses demonstrados.

4 Considerações finais:
No que se refere aos dados que é possível analisar neste momento, o
levantamento do número de profissionais atuantes nas escolas estaduais do município é
de aproximadamente 200 professores, ao efetivar a pesquisa obtivemos a participação de
apenas 48 professores o qual nos permite levantar algumas hipóteses.
A primeira se refere à disponibilidade em participar, o qual depende de
envolvimento e de valorização do tema no seu cotidiano. Nos contatos que tivemos com
os docentes percebeu-se certo distanciamento quanto à tecnologia digital na sua prática
pedagógica. Outro fator é em relação à familiaridade no uso de ferramentas digitais, como
o questionário era online, exigia certa segurança quanto ao uso desta técnica para
participar. Fato que se comprova, quando o número maior de professores, que
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responderam atuarem em colégios que possuem maior efetividade no uso das tecnologias
digitais. Também podemos destacar a questão da humanização da relação com a
tecnologia, à importância do contato pessoal com os professores refletiu na maior
participação. O envio do questionário para os grupos de WhatsApp sem contato
pessoalmente não teve bom resultado, foi necessário o envio individualizado, no contato
particular de cada professor. Houve esta possibilidade nos colégios onde os diretores
foram receptivos a pesquisa e possuíam interesse referente a questão.
Apesar da maioria dos professores que responderam o questionário demonstrarem
interesse na participação de formações para o uso das tecnologias digitais isso não reflete
diretamente a efetividade nas suas práticas pedagógicas, pois ainda demonstram
insegurança em relação a este tema e deve-se considerar que as tecnologias digitais
necessitam ser melhor exploradas em formações continuadas, situação que não se
resolveria, caso o docente não se disponibilize redimensionar seu papel e arriscar-se o
uso, das mesmas em alguns momentos no seu fazer pedagógico
Consideramos importantes os dados elencados, os quais permitirão prosseguir a
pesquisa em outras abordagens e perspectivas. Assim, a importância de proporcionar aos
docentes formações na área é um dos pontos principais a serem destacados e que devem
ser considerados para ações propositivas futuras. Percebe-se que o docente tem papel
fundamental em todo o processo de transformação humana, e que é peça fundamental
para uma revolução educacional permeada por TDICs.
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Resumo: A produção orgânica vem crescendo nos últimos anos em relação a
convencional devido à preocupação com aspectos socioambientais. O objetivo foi realizar
o levantamento de doenças incidentes em sistemas orgânico e convencional de produção
de alface em cultivo protegido e avaliar o impacto destas na rentabilidade final do
produtor. O trabalho foi desenvolvido em duas propriedades comerciais situadas no
município de Palmas/PR no ano de 2017, sendo que cada propriedade adotava um
sistema diferente de produção. O monitoramento da incidência das doenças aconteceu
semanalmente. Paralelamente foram coletados dados de temperatura e umidade relativa
do ar, bem como realizado levantamento dos custos de produção e preço de venda da
alface. A propriedade orgânica foi a mais afetada por problemas fitossanitários, tendo sido
observados sintomas de Podridão mole (Pectobacterium carotovorum subs. carotovorum),
Oídio (Oidium spp), Fusariose (Fusarium oxysporum) e Mofo branco (Sclerotinia
sclerotiorum), com incidência de 3,54%, 1,9%, 0,71%, 0,3%, respectivamente. Na
propriedade convencional foram observados sintomas de Oidium spp. e F. oxysporum,
com incidência de 0,93% e 0,23%, respectivamente. A maior incidência de doenças no
sistema orgânico deve-se à presença de hospedeiros secundários, permanência dos
restos culturais nos canteiros, molhamento excessivo do solo e existência de inóculo
primário na área. Embora o sistema orgânico tenha tido maior custo para o controle de
doenças, foi mais lucrativo quando se analisou todos os fatores de produção, com
exceção do custo de mudas pois um dos produtores realizava produção própria. O
sistema orgânico apresentou lucratividade 49,6% maior do que o sistema convencional,
ocorrido principalmente pelo maior valor da venda do produto.
Palavras-chave: Lactuca sativa, plasticultura, fitossanidade, lucratividade.

Abstract: Organic production has been growing in recent years in relation to conventional
production due to the concern about socioenvironmental aspects. The objective was to
carry out the survey of diseases incident on organic and conventional systems of lettuce
production in protected cultivation and assess their impact on the ultimate profitability of
the producer. The work was developed in two commercial properties located in the
municipality of Palmas/PR in the year 2017, with each property adopting a different
production system. Monitoring of disease incidence occurred weekly. At the same time, air
temperature and relative humidity data were collected, as well as a survey of production
costs and lettuce sales price. The organic property was the most affected by phytosanitary
problems, and it was observed symptoms of soft rot (Pectobacterium carotovorum subs.
carotovorum), Oídium (Oidium spp), Fusarium (Fusarium oxysporum) and White mold
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(Sclerotinia sclerotiorum), with incidence of 3.54%, 1.9%, 0.71%, 0.3%, respectively. In the
conventional property were observed symptoms of Oidium spp. and F. oxysporum, with
incidence of 0.93% and 0.23%, respectively. The higher incidence of diseases in the
organic system is due to the presence of secondary hosts, the permanence of cultural
remains in the beds, excessive wetting of the soil and the existence of primary inoculum in
the area. Although the organic system had a higher cost for disease control, it was more
profitable when all the factors of production were analyzed, except for the cost of
seedlings, since one of the producers had its own production. The organic system
presented profitability 49,6% higher than the conventional system, mainly due to the higher
value of the product sale.
Keywords: Lactuca sativa, plasticulture, phytosanitary, profitability.

1 Introdução
A participação das olerícolas na produção agropecuária do estado do Paraná de 6%
(2,88 bilhões de reais), gerando cerca de 50.000 empregos (DERAL/SEAB, 2010, p.1).
A alface (Lactuca sativa) é uma hortaliça folhosa pertencente à família Asteraceae
(FILGUEIRA, 2003, p.7). O ciclo de produção da alface é curto (45 a 60 dias) o que
permite que sua produção seja realizada durante o ano inteiro (MALDONADE, MATTOS e
MORETTI, 2014, p.7).
O cultivo convencional de hortaliças é o modo mais prático de produção. Esse sistema
baseia-se na monocultura, aplicação de defensivos químicos e utilização de diferentes
tecnologias para acelerar o processo e aumentar a produtividade. Porém o uso abusivo de
defensivos químicos, vem atraindo a atenção do mundo para esse método de produção.
Segundo HENKES & MARIANI (2014, p.2) a população brasileira está consumindo uma
alta dosagem de agrotóxicos em sua alimentação, mostrando que essa forma de produção
ainda não atinge a sustentabilidade desejada.
O cultivo de hortaliças em sistema orgânico é uma atividade em constante expansão,
devido à grande atenção do mundo sobre os malefícios dos agrotóxicos e a necessidade
de se proteger a saúde, tanto de quem produz, como de quem consome os produtos.
Esse sistema de produção é muito difundido na agricultura familiar, por conta da
adequação que as propriedades têm às características necessárias a produção de
orgânicos como: adoção do policultivo, menor dependência de recursos externos, maior
disponibilidade de mão de obra (família) e menor necessidade de capital (SEDIYAMA,
SANTOS e LIMA, 2014, p.2).
As hipóteses do trabalho são de que o cultivo orgânico de alface apresentará mais
problemas fitossanitários em relação ao cultivo convencional, isso pode ser suposto
devido a estudos realizados por GOMES et al (2006, p.2). Porém supõe-se que a
lucratividade desse sistema será maior do que o observado no sistema convencional,
devido ao maior preço de venda do produto.
Os objetivos do estudo foram avaliar a incidência de doenças nos sistemas de
produção orgânico e convencional de alface e realizar um levantamento de custos para a
produção de alface em ambos os sistemas, verificando a lucratividade de cada um e
indicando pontos passíveis de melhora.
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2 Metodologia
O trabalho foi realizado no município de Palmas-PR, localizado no sudoeste
paranaense em uma altitude média de 1.115 metros. Segundo dados do IAPAR (2017,
p.1) a cidade tem clima temperado, com médias de 20,3º no verão e 11,6º no inverno, e
uma alta quantidade anual de chuvas (2.250 mm).
O experimento foi conduzido em duas hortas comerciais com diferentes sistemas
de cultivo protegido (orgânico e convencional), no período entre 01 de agosto e 05 de
dezembro de 2017.
A propriedade orgânica contava com 12 estufas, com 2,75 m altura x 4,70 m de
largura e comprimento variando entre 20 a 33 m. As estufas tinham formato de arco (180º)
e eram cobertas com plástico transparente, com espessura de 150 micras (Figura 1A). O
sistema de irrigação utilizado era o gotejamento, em um turno de rega de 15 a 20 minutos
ao dia. As estufas eram abertas nas laterais durante o ciclo das culturas e descobertas
totalmente no período de entressafra. Os canteiros continham diferentes culturas
intercaladas.

Figura 1 - Modelos de estufa utilizadas na propriedade orgânica (A) e
convencional (B).

No sistema convencional haviam 10 estufas, algumas abertas (sem a presença de
plástico), outras em formato de arco (feitas com canos de pvc) e algumas em formato
retangular (feitas de madeira). As estufas tinham 2,20 m de altura x 5,30 m de largura e
comprimento variando de 18,5 a 28 m. O sistema de irrigação era por gotejamento, com
turno de rega de 20 minutos por dia no verão e 15 minutos a cada 3 dias no inverno.
Diferente do sistema orgânico, os canteiros não eram intercalados e geralmente havia
apenas 2 ou 3 espécies de hortaliças diferentes em uma estufa. Apenas as plantas que
estavam nas estufas fechadas (Figura 1B) foram avaliadas durante o estudo.
No período de realização do trabalho, foram feitas avaliações semanais do
aparecimento de doenças em ambas as propriedades, com uso de identificação visual e
amostragem, e posterior análise em laboratório de sintomas desconhecidos ou não
característicos. Os dados foram registrados em planilhas, contendo a data da observação,
a incidência, a estufa e canteiro em que foram observados o(s) sintoma(s). Analisou-se
também o conjunto de fatores que levou ao aparecimento das mesmas, como:
temperatura, umidade, fertilidade do solo, condições de manejo do canteiro, possíveis
fontes de inóculo das doenças, período de irrigação, abertura de estufas, histórico de
doenças na área e presença de hospedeiros secundários.
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A incidência das doenças foi medida em porcentagem, contabilizando o total de
plantas atacadas em relação ao número de plantas de alface presentes em toda a
propriedade.

3 Resultados e Discussão
Na cultura da alface foram observados sintomas de Fusariose, Mofo branco, Oídio
e Podridão mole.
A Fusariose (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersic) foi identificada nos meses de
setembro no cultivo convencional e em outubro na propriedade orgânica. Na chegada às
propriedades, foram visualizadas reboleiras de plantas com sintoma de murcha, e que
segundo os produtores, só eram encontradas dessa forma nas horas mais quentes do dia,
além disso, outros sintomas que chamaram atenção foram o amarelecimento das folhas
basais e o escurecimento das nervuras (Figura 3A), o que de acordo com LOPES, DUVAL
e REIS (2010, p.24), são sintomas característicos de ataque do patógeno. O
amarelecimento das folhas basais ocorre devido a maior umidade e à sobrevivência do
fungo no solo, desta forma o mesmo entra na planta por meio de fissuras ou ferimentos
nas raízes e se locomove pelo xilema, afetando primeiramente os órgãos inferiores da
planta (NELSON citado por ANDRADE, SOUZA e ASSIS, 2008, p.4). Após a visualização
à campo, algumas folhas de plantas atacadas foram retiradas e foi realizado o corte das
nervuras para verificar a condição do xilema. Após o corte verificou-se que o xilema
estava escurecido, decorrente da morte celular e oxidação dos compostos, o que segundo
BEDENDO (2011, p.452) é o principal sintoma da doença.
Acredita-se que a infecção por F. oxysporum ocorreu devido à uma associação de
fatores. O primeiro foi a temperatura, sendo que nos meses de setembro e outubro,
segundo dados do IAPAR (2017, p.1), foram registradas médias de 18,6ºC e 16,8ºC
respectivamente (Figura 2). Estas temperaturas não são favoráveis ao desenvolvimento
do patógeno, porém o aumento da temperatura, ocasionado pelo cultivo protegido,
permitiu que a temperatura se elevasse até os valores ideais, que estão entre 21ºC e 33ºC
(KUROZAWA & PAVAN citado por ANDRADE, SOUZA e ASSIS, 2008, p.5).

Figura 2 - Temperatura e Umidade relativa médias mensais no ano de 2017 no município de
Palmas/PR (IAPAR, 2017).
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Figura 3 – Sintomas de doenças encontradas em plantas de alface durante o estudo. Sintoma de
ataque de Fusariose (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersic) (A). Sintoma de ataque de Mofo
branco (Sclerotinia sclerotiorum) (B). Sintoma de ocorrência de Oídio (Oidium spp.) (C). Sintoma
de ataque de Podridão mole (Pectobacterium carotovorum subs carotovorum) (D e E).

O segundo fator determinante foi a alta umidade relativa, uma vez que, segundo
dados do IAPAR (2017, p.1), os valores de umidade relativa do ar (UR) estiveram acima
de 66,9% (Figura 2), fornecendo assim uma condição favorável ao desenvolvimento da
doença (BEDENDO, 2011, p.453).
O terceiro fator, e mais significativo, foi a presença de inóculo nas áreas. De acordo
com informações dos produtores, ambas as propriedades já haviam apresentado
infestação da doença em anos anteriores em outras culturas (rúcula e repolho), indicando
a presença do patógeno na área, uma vez que o mesmo pode sobreviver por vários anos
no solo, por meio de seus clamidósporos (estruturas de resistência) (BUENO, AMBRÓSIO
e SOUZA, 2007, p.3).
Ao todo, houve uma incidência de fusariose de 0,71% no sistema orgânico e 0,23%
no sistema convencional. Nenhum tipo de tratamento fitossanitário foi realizado.
O Mofo Branco (Sclerotinia sclerotiorum) é uma doença causada por fungos do
gênero Sclerotinia. Ela ocorreu no mês de agosto apenas em uma pequena reboleira no
sistema orgânico de produção, atingindo incidência de 0,30%. A doença ocorreu em
reboleira devido a dependência de água que o patógeno tem para conseguir se
movimentar no solo, assim, em áreas de declividade reduzida, como era o caso da
propriedade orgânica (6% de declividade), a movimentação do patógeno se tornou restrita
a pequenas distâncias, não sendo capaz de atingir uma grande quantidade de plantas
(CADORE e TORMEN, 2015, p.1).
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A identificação da doença ocorreu devido a necrose de toda a região central das
plantas (Figura 3B), acompanhado da presença de um pequeno micélio branco na
superfície da área infectada (PAVAN, KRAUSE-SAKATE e KUROZAWA, 2005, p.28).
Um dos fatores responsáveis pelo aparecimento da doença na propriedade
orgânica foi a presença de inóculo na área, visto que, segundo o produtor, já haviam sido
observados focos de S. sclerotiorum na estufa atacada durante o estudo, tendo indícios
de seu ataque em 3 cultivos anteriores, onde haviam sido plantadas as culturas da alface,
almeirão e rúcula. Este é um fator importante a ser considerado pois, segundo dados de
CHAVES (2011, p.10) o fungo S. sclerotiorum tem como hospedeiras mais de 400
espécies de plantas, além de conseguir permanecer dormente no solo (por meio de seus
escleródios) por cerca de 8 anos.
O segundo fator a ser considerado foi a temperatura, estando muito próxima da
ideal para o desenvolvimento da doença no mês em que houve a incidência (agosto),
sendo registrados 14,1ºC de média (Figura 2), sendo que S. sclerotiorum prefere
temperaturas entre 15ºC e 21ºC (JONES et al, citado por REIS, COSTA e LOPES, 2007,
p.2).
O fator chave para o não aparecimento da S. sclerotiorum no sistema convencional
foi a ausência de inóculo primário na área, uma vez que, segundo o produtor, não havia
histórico de incidência da doença na propriedade.
O Oídio (Oidium sp.) é uma doença causada por fungos da classe dos Ascomicetos
(BEDENDO, 2011, p.475). A doença foi observada no mês de setembro e teve incidência
em ambas as propriedades, totalizando uma incidência de 1,9% no sistema convencional
e 0,93% no sistema orgânico.
A doença teve fácil identificação, pois observou-se um micélio branco sobre a
superfície das folhas de algumas plantas (Figura 3C), o que é o principal indicativo da
presença de Oidium sp. Esse micélio, por sua vez, causa uma diminuição na capacidade
fotossintética da planta e pode gerar outros sintomas como a queda das folhas, flores e
frutos, retorcimento, morte de ramos, necrose das folhas e desenvolvimento retardado
(BEDENDO. I.P., 2011, p.475).
A temperatura e umidade relativa neste período foram fatores determinantes para o
aparecimento da doença. Segundo dados do Iapar (IAPAR, 2017, p.1), a temperatura
média no mês de setembro foi de 18,6ºC (Figura 2) e a umidade do ar de 66,9% (Figura
2), condições estas que estão na faixa ideal de desenvolvimento do Oidium sp., uma vez
que este prefere temperaturas entre 18ºC e 22ºC e umidade entre 40 e 60% (BEDENDO,
2011, p.476).
O sistema orgânico de produção apresentava mais um agravante para a doença: a
presença de outras hortaliças infectadas na estufa (repolho e brócolis). Este foi o principal
fator para o aparecimento da doença, uma vez que o patógeno depende de hospedeiros
vivos para sobreviver no ambiente e dessa forma, a disseminação de seus esporos foi
muito mais eficiente, atingindo uma grande quantidade de plantas (BEDENDO, 2011,
p.476).
Em ambas as propriedades foram feitos tratamentos para controle da doença. Na
orgânica foi utilizada uma solução de água (80%), leite (19,8%) e bicarbonato de sódio
(0,2%) e aplicada sobre a superfície das folhas. O método utilizado se mostrou eficiente,
impedindo o avanço da doença. Já no sistema convencional o produtor utilizou fungicida a
base de Carbendazim para controlar o avanço da doença, cessando o seu
desenvolvimento já na fase inicial.
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A Podridão-mole é causada pela bactéria Pectobacterium carotovorum subsp.
carotovorum e também é conhecida como ‘’canela preta’’. A doença foi identificada no
início do mês de agosto, estando presente apenas no cultivo orgânico. A enfermidade
chamou atenção pela elevada incidência, que atingiu 3,54%.
A doença foi encontrada em diversos estádios de desenvolvimento da cultura,
desde a fase inicial onde as plantas se encontravam murchas, até o estádio final, onde as
mesmas se encontravam já em processo de deterioração, estando completamente
murchas, com caule gelatinoso e expelindo cheiro forte, que é característico de ataque de
bactérias (Figura 3D e 3E) (MELLO, et al 2011, p.81).
O ataque da doença foi favorecido pelo excesso de umidade no canteiro. O segundo fator
determinante foi o histórico da doença na área, pois segundo o produtor, a doença já
havia sido encontrada naquele mesmo canteiro no ano de 2016, atingindo também a
cultura da alface.
Na figura 4, pode-se observar um comparativo entre o aparecimento de doenças
nos dois sistemas de produção. É possível afirmar que o cultivo orgânico teve maior
incidência de doenças e, por consequência, apresentou um maior dano econômico
resultante do ataque de patógenos.
Essa maior incidência de doenças deve-se à um conjunto de fatores, conforme
segue:
Maior umidade do ambiente, por conta de um maior molhamento, resultante de um maior
turno de rega no cultivo orgânico.
Presença de hospedeiros secundários em meio aos canteiros. Isso favorece a incidência
das doenças, pois patógenos biótróficos como o causador do Oídio, conseguem se manter
na área e infectar as culturas (BEDENDO, 2011, p.475).
Presença de plantas daninhas no canteiro. Na propriedade orgânica era comum ver a
presença de plantas daninhas em meio ao canteiro e também nas entrelinhas (Figura 5),
servindo como principal fonte de sobrevivência para estes patógenos.

Figura 4 - Comparativo de incidência de Fusariose, Mofo branco, Oídio e Podridão mole em
sistema orgânico e convencional de produção de alface. Palmas/ PR. 2017.
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Figura 5 - Infestação de plantas daninhas na propriedade orgânica.

•

Presença de restos culturais na área. No cultivo orgânico, os restos culturais
permaneciam no canteiro por um longo período de tempo. Dessa forma, estes
resíduos podem ter constituído substrato para sobrevivência de bactérias e fungos
no ambiente (Figura 6).

Figura 6 - Alface em estado de decomposição encontrada na propriedade orgânica.
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Estes fatores, aliados à presença de inóculo nos canteiros, levaram a uma maior
incidência de doenças no sistema orgânico de produção.
Com relação a propriedade convencional, acredita-se que a adoção do monocultivo
e pouca diversidade de plantas na área podem ter sido fatores responsáveis pelo
aparecimento das doenças, desta forma, recomenda-se que a rotação de culturas seja
empregada na área (ZAMBOLIM, 2000 p.117).
Já na propriedade orgânica, muitos são os pontos passíveis de melhora.
Inicialmente tem-se o excesso de umidade na área. Isso poderia ser evitado com a
adoção de um controle de irrigação adequado de acordo com as necessidades da planta.
O segundo ponto a ser discutido é a manutenção de plantas ‘’alternativas’’ nos canteiros,
visto que as mesmas servem como forma de sobrevivência a patógenos durante a
entressafra. Sabendo disso, a melhor forma de minimizar o problema é eliminando estas
plantas daninhas, interrompendo assim com o ciclo de muitos patógenos. Porém como a
manutenção destas plantas é um dos princípios da atividade orgânica, uma alternativa é a
condução de faixas com estas plantas daninhas ao lado dos canteiros ou no exterior da
estufa. O terceiro ponto é a demora ou a não retirada dos restos culturais. Sabendo disso,
indica-se a eliminação dos restos culturais logo após a colheita da alface.
O principal motivo para que um produtor opte por escolher determinado sistema de
produção é a lucratividade que ele irá obter ao final do processo. A mesma está
diretamente relacionada com todas as fases de produção, desde a escolha das cultivares,
obtenção de sementes ou mudas, até a colheita, bem como com a comercialização. Com
base nisso fez-se uma relação dos custos para produção da alface em cada propriedade
amostrada, avaliando alguns gastos que os produtores tiveram até a colheita. Não se
considerou os gastos com irrigação, mão de obra e transporte dos produtos.
O preço da venda da alface pelo produtor orgânico é de R$ 2,00 (dois reais) por
planta, e a venda é destinada para restaurantes e feiras. Já o produtor convencional
vende a R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) e destina sua produção a mercados da
cidade.
O produtor convencional usa como forma de adubação a casca de soja. Como
dessecante o produtor utilizava o produto químico Gramocil, na dosagem de 1 L/ha. Para
o controle de lagartas o produto químico utilizado era a base de beta-ciflutrina na dosagem
de 1 L/ha. Quando houve a incidência de Oídio foi usado o fungicida químico a base de
Carbendazim na dosagem de 400 ml/ha.
No sistema orgânico de produção, o produtor optava por usar como adubação o
fertilizante foliar Gigamix, na dosagem de 13 lt/ha, realizando 2 aplicações durante o ciclo.
Para o controle de insetos foram utilizados os produtos Boveril e Metarril (inseticidas
orgânicos), ambos na dosagem de 480 g/ha, sendo o Metarril aplicado 2 vezes durante o
ciclo, enquanto que o Boveril foi aplicado em apenas uma dose. Para o controle de fungos
e nematoides foi utilizado o Tricoderme (fungicida e nematicida biológico) na dosagem de
240 g/ha por aplicação, sendo feitas 6 aplicações durante a cultura. Quando houve
incidência de Oídio, o produtor utilizou uma solução contendo água (80%), leite (19,8%) e
bicarbonato de sódio (0,2%) para o seu controle. Como método preventivo para o
aparecimento de doenças foi utilizada a calda bordalesa, em uma concentração de 1% em
600 litros de calda por hectare.
Na Tabela 1 estão dispostos todos os custos dos sistemas de produção orgânico e
convencional.
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Tabela 1 - Relação de custos de ambos os sistemas de produção de alface, no ano de 2017.
CONVENCIONAL

ORGÂNICO

ITEM

Quant./M²

Custo por M²

Quant./M²

Custo por M²

Adubo de casca de soja

0,500 Kg

R$ 0,18

----

----

Gramocil (Dessecante químico) 1L

0,2 ml

R$ 0,05

----

----

Beta-ciflutrina (inseticida químico) 1L

0,005 ml

R$ 0,00

----

----

Carbendazim (Fungicida químico) 1L

0,04 ml

R$ 0,01

----

----

Mudas

9

R$ 0,63

----

----

Certificação orgânica

----

----

1

R$ 0,17

Substrato para produção de mudas

----

----

90 g

R$ 0,18

Sementes de alface crespa

----

----

18 sementes

R$ 0,11

Tricoderme 1 Kg

----

----

0,144 g

R$ 0,06

Boveril 1 Kg

----

----

0,048 g

R$ 0,02

Fertilizante Gigamix Fortific 1 L

----

----

2,6 ml

R$ 0,11

Calda Bordalesa

----

----

0,6 ml

R$ 0,01

Metarril 1 Kg

----

----

0,096 g

R$ 0,09

TOTAL

R$ 0,87

R$ 0,75

Com base nesta tabela, podemos afirmar que o diferencial é a aquisição de mudas,
o produtor convencional opta por adquirir as mudas já prontas o que encarece a produção
2
em R$ 0,63/m , diferente do produtor orgânico que optou por fazer as mudas em sua
2

propriedade, acarretando em um custo de R$ 0,29/m .
Em relação aos custos totais, o sistema convencional se mostrou mais oneroso,
atingindo um custo total de R$ 0,87/m², enquanto o sistema orgânico que teve um custo
de R$ 0,75/m².

4 Conclusão
O sistema orgânico teve maior incidência de doenças, tendo 6,45% das plantas
afetadas por alguma enfermidade, mostrando que ainda necessita de aprimoramentos
para atingir a eficiência no manejo fitossanitário encontrado pelo sistema convencional
(1,16%).
O sistema orgânico de produção se mostrou mais rentável apesar do maior custo
para controle e maior incidência de doenças, tendo uma lucratividade 49,6% maior em
relação ao sistema convencional.
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Resumo: As atividades práticas laboratoriais são alternativas que o professor encontra
para administrar suas aulas, promovendo a interação entre o conteúdo e o aluno e
permitindo desenvolvimento cognitivo do mesmo. Porém, os jovens formados na área de
licenciatura muitas vezes não obtiveram contato com essa área, e quando postos em
salas de aulas, adquirem um caráter de mesmice. Tendo isso como base, o Manual de
aulas práticas de Fisiologia Vegetal foi elaborado pensando em melhorar as aptidões dos
alunos de licenciatura de Ciências Biológicas, visando uma boa formação de professores
e a motivação dos mesmos para incluir aulas práticas alternativas em suas aulas. O
Manual é composto por 22 experimentos que serão testados na próxima turma do curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus Palmas. Os experimentos foram
escolhidos buscando-se utilizar materiais e métodos simples e de baixo custo, sem que
haja a perda na qualidade dos experimentos. Além disso, todos as atividades foram
selecionadas com o objetivo de conseguir alcançar todos os pontos de estudo da fisiologia
vegetal. Tendo isso em vista, os experimentos e o manual de aulas práticas passam a ser
ótimos para serem trabalhados durante as aulas e passam a ser muito mais acessíveis.
Desta maneira, após os testes e análises da primeira versão do manual de aulas práticas
e posteriores modificações, espera-se que as aulas de Fisiologia Vegetal passem a ser
mais práticas e que este manual possa servir como base para outros cursos de
Licenciatura e Bacharelado, bem como atividades práticas do Ensino Médio.
Palavras-chave: Botânica, Ensino, Experimentação.

Abstract: The practical laboratory activities are alternatives that the teacher finds to
administer his classes, promoting the interaction between the content and the student and
allowing their cognitive development. However, young graduates in the area of graduation
often did not have contact with this area, and when placed in classrooms, they acquire a
character of sameness. Based on this, the Plant Physics Handbook is designed to improve
the skills of undergraduate life sciences students with a view to a good teacher education
and motivation to include alternative practical classes in their classes. The Manual consists
of 22 experiments that will be tested in the next class of the Bachelor of Science Course at
Campus Palmas. The experiments were chosen seeking to use simple and low cost
materials and methods, without losing the quality of the experiments. In addition, all
activities were selected in order to achieve all the points of study of plant physiology. With
this in mind, the experiments and hands-on handbook are great for work during class and
are much more accessible. Thus, after testing and analysis of the first version of the
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practical class manual and subsequent modifications, it is hoped that Plant Physiology
classes will become more practical and that this manual can serve as a basis for other
Bachelor and Bachelor degree courses. as well as practical high school activities.
Keywords: Botany, Teaching, Experimentation.

1. Introdução
O uso de recursos didáticos ao longo do processo educativo está adquirindo
visibilidade na sala de aula. Como forma de auxílio, o professor investe nesses materiais
promovendo a interação entre o conteúdo, e o aluno, permitindo, o desenvolvimento de
novas aptidões e o pensamento crítico sobre as atividades realizadas (BRASIL, 1998).
Ademais, há uma grande vantagem na utilização dos materiais didáticos, pois há a
possibilidade de concretização das ideias voltadas ao conteúdo aplicado. Segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), não existe um único caminho para o ensino
das disciplinas curriculares. Assim, o professor deve construir a sua prática, abrindo
expansões para sua aula.
Em especial, o uso de materiais didáticos é fundamental para a elaboração de
aulas práticas, afinal, são atividades que permitem que os estudantes tenham um contato
direto com fenômenos abordados no ensino de Ciências. Através de experiências e
observações, manipulando equipamentos e materiais, o aluno desperta interesse e,
mediado pela orientação do professor, garante a compreensão de conceitos básicos,
promovendo o desenvolvimento de habilidades de investigações científicas (KRASILCHIK,
2012).
Porém, na maioria das vezes as aulas práticas são descartadas, devido a falta de
tempo do professor ou pela falta de preparação do mesmo durante sua graduação e
processo formador de educador. (ANDRADE e MASSABNI, 2011). Deste modo, o
professor produz aulas carregadas, descartando novas possibilidades, e desenvolvendo a
falta de interesse mediada pelo aluno.
Este trabalho busca aumentar o contato dos alunos do curso de Ciências
Biológicas do IFPR Campus Palmas com as aulas práticas, através da elaboração de uma
Manual de Aulas Práticas, em especial do componente curricular de Fisiologia Vegetal. A
formulação deste manual tem como foco de otimizar o tempo do professor, pois quando já
estabelecidas e formuladas no curso, mantém uma ordem cronológica para todas as
turmas.

2. Material e Métodos
Para a formulação do Manual de Aulas Práticas de Fisiologia Vegetal foram
testados diversos experimentos contidos nos exemplares “Guia Prático de Fisiologia
Vegetal” (CASTRO et al., 2005) e “Fisiologia Vegetal – Exercícios Práticos” (MAESTRI et
al., 1998), sendo realizadas diversas modificações para a otimização dos experimentos
para a realidade do IFPR Campus Palmas.
Todas as fotografias que fazem parte da apostila estão organizadas na ordem dos
experimentos, de modo que todas possuem edições, que foram realizadas no aplicativo
CorelDraw 12. Por conta disso, as fotografias foram selecionadas, buscando-se mostrar
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todo o experimento, e em seguida, foram agrupadas em uma única fotografia no aplicativo
de edição já citado.
Devido à extensão do Manual de Aulas práticas e de seus experimentos, neste
artigo são apresentadas apenas as modificações realizadas nos experimentos “Osmose e
precipitação‟”, “Variação do Potencial Osmótico das células pelo Método Plasmolítico‟‟ e
“Separação dos pigmentos do Cloroplasto”. Estas modificações estão descritas abaixo e
tratam-se de adaptações dos protocolos e dos materiais para a redução de custos e maior
praticidade das atividades práticas.

2.1 Experimento - Osmose e Precipitação
Para este experimento foram utilizados filme plástico de PVC, solução de amido
2%, solução de iodo 5%, béquer de 250 mL e elástico. Primeiramente, com o filme de
PVC foi montada uma bolsa onde foi depositada a solução de amido 2%. Em seguida,
com o elástico, esta bolsa foi amarrada para que não vazasse o conteúdo da mesma. Em
um béquer colocou-se um pouco da solução de iodo 5% e em seguida adicionou-se a
bolsa contendo a solução de amido de forma que a mesma ficasse imersa na solução de
iodo.

2.2 Experimento - Variação do Potencial Osmótico das células pelo Método
Plasmolítico
Foram utilizados folhas de Tradescantia (Tradescantia pallida purpúrea), solução
concentrada de NPK, duas placas de Petri, lâmina de barbear, pinça, e pipeta de Pasteur.
Primeiramente as placas de Petri foram colocadas sobre o balcão e identificadas com as
respectivas soluções. A seguir, em uma das placas de Petri foi colocado 1 g da solução
concentrada de NPK e água destilada. Em seguida, na outra placa de Petri foi adicionada
apenas a água destilada. Após, foram retiradas finas tiras da epiderme da folha da
Tradescantia. Posteriormente, as tiras foram mergulhadas nas placas de Petri por cerca
de 20 minutos e em seguida, as mesmas foram observadas no microscópio.

2.3 Experimento – Separação dos pigmentos do Cloroplasto
Para a formulação do experimento foram utilizados os seguintes materiais:
almofariz de porcelana, álcool, pipeta de Pasteur, proveta de 50mL, papel filtro, algodão,
béquer e areia. Para a realização do experimento, foram colocados no almofariz uma
pequena porção de areia, folhas de espinafre para a trituração até a formação de uma
pasta fina. Seguidamente, foram adicionados 20 mL de álcool e a trituração foi realizada
por mais alguns minutos. O conteúdo foi transferido para um funil separador com algodão,
o qual realizou a filtração, não deixando nenhum resíduo da folha passar. Ao final da
filtração, foi obtida uma solução esverdeada contendo os pigmentos. Essa solução foi
colocada em um béquer e a tira de papel de filtro teve uma de suas laterais mergulhadas
na solução. Após algum tempo, os pigmentos cloroplastídicos foram separados.
211
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

3. Resultados e Discussão
Foram descritos ao todo 22 experimentos do componente curricular Fisiologia
Vegetal: Membrana Semipermeável, Osmose e Precipitação, Determinação do Potencial
Osmótico, Determinação do potencial água de folha pelo Método de Chardakov,
Modificação do Volume na Embebição, Pressão de Embebição, Capacidade de retenção
da água em solos diversificados, Tecido envolvido no Transporte de Seiva Bruta,
Necessidade de Coesão da Seiva Bruta, Gutação e Salinidade, Perdas de água por
Evaporação e Transpiração, Transpiração cuticular e estomatal, Separação dos pigmentos
do cloroplasto, Fatores essenciais da fotossíntese, Translocação de carboidratos,
Enxertia, Anelamento, Controle da Maturação de Frutos, Efeito da temperatura na
Germinação, Efeito da Intensidade Luminosa no Desenvolvimento, Efeitos Formativos da
Qualidade de luz, Movimentos Rápidos em Plantas. Devido a sua extensão, estão
detalhados apenas três dos experimentos.
Vale ressaltar que todos os experimentos que compõem o manual foram
cuidadosamente escolhidos, buscando-se incluir todos os diferentes conteúdos da
fisiologia vegetal. Também, é importante notar que houve uma adaptação dos
experimentos com objetivo de usar itens que estão disponíveis no Campus Palmas e que
são de baixo custo, para que as atividades práticas fiquem mais acessíveis e baratas, sem
perder sua excelência.
Isso acontece, por exemplo no experimento “Osmose e precipitação‟‟, no qual
foram substituídos os tubos de membrana de diálise por filme plástico PVC. Além disso,
no experimento „‟Variação do Potencial Osmótico das células pelo Método Plasmolítico‟‟,
a solução de sacarose foi substituída por NPK e no experimento “Separação dos
pigmentos do Cloroplasto”, o éter e a acetona foram substituídos por álcool etílico.
No experimento “Osmose e Precipitação” (FIGURA 1), a difusão de uma substância
através de uma membrana com propriedades semipermeáveis é exemplo de osmose. A
reação do amido com o iodo produz um composto de cor azul escuro o qual, após certo
tempo, sofre precipitação. No sistema iodo/água, o movimento cinético das moléculas de
água é maior do que dentro da bolsa (sistema amido/água), pois as moléculas do amido
são maiores que as de iodo. Assim, o iodo, se ioniza em água e passa para o sistema
amido/água, formando um complexo de cor azul escuro que se precipita junto ás paredes
da membrana, funcionando como um indicador.
Comparando-se a modificação realizada ao experimento de Castro e colaboradores
(2005) os resultados foram eficientes, tornando o papel filme de PVC um ótimo
substituinte ao tubo de diálise, pois é um material de baixo custo e de fácil aquisição.
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Figura 1: Preparo e resultado do Experimento “Osmose e Precipitação”. A cor roxa indica a
passagem do iodo pela bolsa feita com o filme plástico de PVC.
Fonte: Autores

No experimento “Variação do Potencial Osmótico das células pelo Método
Plasmolítico” (FIGURA 2), pode ser observado o processo osmótico na epiderme da
Tradescantia, em duas situações de concentrações diferentes. Após os 20 minutos,
observando-as no microscópio, avalia-se que a placa de Petri com NPK promoveu a perda
de água pela folha e a plasmólise das células. Já na placa de Petri que continha apenas
água destilada, as células aparecem turgidas ao microscópio.
Na primeira solução, a concentração de soluto está elevada e quando as células da
planta entram em contado com a solução hipertônica, o vacúolo, organela que tem como
função armazenar água, começa a encolher, pois está perdendo água para o meio. Já na
segunda placa, a solução está hipotônica, fazendo a água migrar para o interior da célula.
Com isso, o vacúolo aumenta de tamanho, preenchendo todo o espaço intracelular.
Castro e colaboradores (2005) realizou o mesmo processo, mas com a folha de Zembrina
e solução de sacarose, obtendo o mesmo resultado.
Na imagem é possível observar o murchamento celular, devido à saída de água da
célula. Quando se inicia a separação do protoplasma da parede celular, o processo é
chamado de plasmólise. Admite-se que uma solução capaz de promover plasmólise em
50% das células de um fragmento de tecido vegetal, é isotônica em relação à
concentração da solução em que o tecido está imerso. Castro e colaboradores (2005)
relaciona também o potencial osmótico do tecido que corresponderá ao potencial osmótico
da solução isotônica. Células plasmolisadas são identificadas facilmente pela
concentração de antocianina (avermelhada) nos vacúolos, igualando os nossos resultados
Nas túrgidas os pigmentos ficam dispersos.
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Este experimento, em especial, foi aplicado em sala de aula durante a organização
do Manual de Aulas Práticas, sendo aplicado nas turmas de primeiro ano dos cursos
técnicos integrados ao ensino médio de Alimentos e Serviços Jurídicos. Assim, as
atividades práticas poderão ser utilizadas tanto no ensino superior, quanto no ensino
médio.

Figura 2 - Preparo da solução concentrada de NPK e Células plasmolísadas na
solução hipertônica.
Fonte: Autores

No experimento “Separação dos Pigmentos do Cloroplasto” (FIGURA 3), observase o solvente deslocando-se por capilaridade na tira de papel de filtro, ao passar por uma
região onde existem substâncias cujos pesos moleculares, afinidade com a celulose do
papel e solubilidade no solvente são diferentes. Conforme o solvente passa, arrasta as
substâncias contidas e a posição na qual cada pigmento se encontra diferente, devido às
suas propriedades, permitindo-se a observação da fragmentação dos pigmentos.
A parte inferior apresenta a cor verde - azulada correspondendo à clorofila A e a cor
verde - limão corresponde à clorofila B. Já na parte superior, a cor amarela clara
corresponde às xantofilas e cor amarela alaranjada corresponde aos carotenos. È
importante ressaltar que é devido ao solvente (álcool) que essa extração é obtida.
Conforme o material usado como fonte de pesquisa, os solventes variavam entre
acetona e éter. Entretanto, devido à dificuldade de obtenção destes materiais, o álcool
etílico foi utilizado como substituto nesse experimento. Castro e colaboradores (2005)
utilizou o mesmo experimento, mas com os solventes específicos, como éter e acetona,
obtendo o mesmo resultado. Com isso, é possível concluir que o solvente alternativo
produz mesmos resultados obtidos por Castro e colaboradores (2005).
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Assim, a primeira etapa do Manual de Aulas Práticas de Fisiologia Vegetal foi
concluída. O próximo passo é testar a primeira versão do Manual em aulas práticas do
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, onde os mesmo desenvolverão os
experimentos propostos na apostila em aula prática, possibilitando o contato maior com o
recurso didático. Carvalho (2015) afirma que um dos atuais desafios da educação é tornar
o conhecimento didático na formação de professores para que esses sujeitos, algum dia,
possam exercer seu trabalho de forma mais ampla e desenvolvida. Segundo Souza
(2007), “recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do
conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos”. Assim, podemos
assimilar um dos temas proposto, afinal, os manuais são destinados ao melhor
desenvolvimento do conteúdo, concretizando ideias que podem ficar abstratas com o
método convencional de aula, melhorando o desenvolvimento do aluno. Costoldi e
Polinarski (2009), assimilam ideias comparativas, pois “os recursos didáticos são de
fundamental importância no processo de desenvolvimento cognitivo do aluno”.

Figura 3: Processo de trituração, filtração e separação dos pigmentos.
Fonte: Autores
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4. Considerações Finais
Conclui-se, que o uso do recurso didático administrado pelas aulas práticas tem sua
importância no ensino aprendizagem do aluno e que o professor como figura mais
próxima do aluno deve estar preparado para utilizar tais recursos. Porém, há uma gama
de professores desqualificados nesse quesito. Com este problema em questão, o artigo
propôs a utilização do manual de aulas práticas como recurso didático na aula de
graduação, aproximando os futuros professores das formas alternativas de dar aula.
Desta forma, os alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas terão a
possibilidade de compreender melhor a utilização dos recursos didáticos. Com o uso da
apostila durante as aulas práticas, trabalharão nos experimentos, compreendendo
fundamentos básicos, e quando os mesmos já formados tiverem a vivência da sala de
aula, conseguirão estimular os alunos de diversas formas, pois durante sua preparação,
eles foram expostos a várias atividades teórico-práticas, conseguindo ministrar aulas de
forma mais lúdica a seus alunos.
Além disso, a organização da apostilha contém experimentos fundamentais ao
componente curricular de fisiologia vegetal, com materiais de baixo custo e fácil acesso.
Diante isso, além da aplicação do manual de aulas práticas em turmas da Licenciatura em
Ciências Biológicas, o manual também poderá ser aplicado com turmas do Ensino Médio.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo demostrar a influência do nível de serviço nos
índices de estoques em uma loja varejista de materiais de construção no município de
Palmas Paraná. O nível de serviço considera a possibilidade de atendimento de pedidos
de uma empresa em relação à expectativa do cliente. Quanto a abordagem o estudo
caracteriza-se como qualitativo, quanto à natureza como pesquisa aplicada, quanto aos
objetivos trata-se de pesquisa exploratória, sendo utilizado o método de estudo de caso.
Os dados foram coletados a partir de pesquisa documental e de campo além de
entrevistas, o estudo desenvolvido no período entre agosto de 2018 e maio de 2019 foi
motivado pela percepção de que a gestão de compras da empresa tem como prioridade o
atendimento da maior parte das demandas e busca reduzir a ruptura de estoques. A
empresa desenvolveu mecanismos que facilitam a rotina de compras alinhando as suas
vantagens e limitações, buscando sempre uma maior competitividade. O segmento de
tintas foi escolhido como base para o estudo por representar aproximadamente 8% do
faturamento da loja. O estudo apresentou que o nível de serviço ofertado pelo sistema
tinto métrico está diretamente relacionado com o seu índice de estoque. Além disso, foram
feitas algumas sugestões de melhorias visto que é preciso alinhar as questões
estratégicas no ponto de venda, para uma gestão melhor no que diz respeito ao seu nível
de estoque e o nível de serviço.
Palavras-chave: Nível de serviço. Estoques. Clientes.

1 Introdução
O presente estudo foi realizado em uma loja de materiais de construções na cidade
de Palmas, Paraná. A empresa é constituída por quatro lojas e um centro de distribuição.
Esse grupo de lojas faz parte de uma rede de materiais de construções, uma rede
cooperada, fundamentada nos princípios do associativismo cuja missão é: “fortalecer os
processos de gestão, bem como os resultados e a solidez das lojas associadas,
priorizando a excelência profissional”. Essa rede ainda agrega 53 lojas e possui um centro
de distribuição: o Cd Orange.
Umas das principais metas da rede de lojas Bem Viver, tal como é nomeada essa
rede cooperada, é aumentar o seu faturamento e proporcionar a suas lojas associadas
diferenciais de preços em relação ao mercado geral no ramo de materiais de construção.
Este estudo tem como objetivo demonstrar a influência do nível de serviço nos
índices de estoque, e qual será o impacto financeiro e estratégico que irá causar na
organização. Para melhor entendimento e análise dos dados, foi estudado o segmento de
tintas, pois traz questões importantes de impacto financeiro e estratégico. Esse segmento
representou em torno de 8% do faturamento no último ano. A razão da escolha de tintas é
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de que essas possuem uma grande oferta de cores, porém o gosto e perfil do cliente são
sempre distintos, fazendo com que a organização não consiga ter o controle de quais
cores serão de sua preferência. Outra razão para escolha desse assunto é que tintas
possuem um valor agregado alto e demandam grandes investimentos em estoques para
ofertar quantidade e variedade aos clientes.
O gestor de estoques precisa alinhar a teoria e a prática para ter sucesso em suas
atividades, e jamais descuidar do seu olhar pragmático. Quando se trata de estoques
existem inúmeras variáveis que influenciam o resultado, fenômenos que acontecem por
razões variadas que fogem do controle, transformando a rotina, gerando interações
desnecessárias e altos custos com estoques mal administrados.
Para ter um embasamento teórico apropriado e se certificar que os procedimentos
possuem um processo estruturado, esse estudo de caso usou a aplicabilidade da Ciência
de Administração de Materiais, suas ferramentas e conceitos, que fazem com que o gestor
de estoque conduza suas atividades com organização e com prioridades em seus
números, buscando sempre atender um maior número de demandas, sem descuidar dos
custos de estoque, mantendo a saúde financeira da empresa.

2 Material e Métodos
A metodologia é a forma com que a pesquisa foi realizada, ou seja, quais os
procedimentos metodológicos que foram aplicados para elaboração da pesquisa.
Quanto à abordagem o estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa, quanto a
sua natureza trata-se de pesquisa aplicada, pois tem objetivo de gerar conhecimentos
para aplicação prática. (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p.35).
Quanto aos objetivos trata-se de pesquisa exploratória a qual, de acordo com
Malhotra (2012, p. 60), trata de “explorar ou fazer uma busca em um problema ou em uma
situação, a fim de oferecer informações e maior compreensão”.
Foram adotados procedimentos do estudo de caso, pesquisa documental e pesquisa
de campo. (JORGE E GOMES, 2006) (MARCONI e LAKATOS 2005).
A empresa caso foi escolhida por tratar-se de local de trabalho de um dos autores o
que facilitou o acesso aos dados necessários para elaboração do estudo.
A pesquisa documental partiu de relatórios retirados do sistema de informação da
organização estudada, o sistema Construshow.
Outras ferramentas na coleta de dados foram a entrevista e a observação
participante. A entrevista não estruturada, de caráter qualitativo foi realizada com o diretor
da empresa em estudo, nas dependências do centro de distribuição. (DUARTE e
BARROS, 2005).
Após coletados os dados foram tratados com auxílio de fórmulas e planilhas
eletrônicas, bem como análise de conteúdos referentes à entrevista e a observação.
3 Resultados e Discussão
Os resultados tanto da base teórica quanto dos estudos práticos são a seguir explanados.
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3.1 Aporte Teórico
A evolução do mercado e aumento da concorrência fez com que as empresas se
preocupassem mais com o nível de serviços ofertados aos clientes, o que as levou buscar
e identificar os fatores “exigidos” para elaboração de um novo nível de serviço em respeito
a prazos, confiabilidade, integridade física das mercadorias, disponibilidade de recursos,
planos de contenção para sanar erros e falhas e agilidade nas informações.

3.1.1 O varejo de materiais de construção
Segundo a ANAMACO - Associação Nacional dos Comerciantes de Material de
Construção (2018), o varejo de materiais de construções vem sofrendo com a crise. O
segmento apresentou queda de 6% no mês de maio de 2018, em comparação com o
desempenho registrado em abril de 2017. Em relação ao mês de maio do ano de 2017 a
retração foi de 9%. Os dados são da pesquisa Tracking mensal da ANAMACO, que
entrevistou 530 lojistas entre os dias 28 a 30 de maio de 2018.
Fatores externos podem influenciar e gerar impactos negativos para a organização.
Um exemplo disso foi a greve dos caminhoneiros. Segundo o estudo da ANAMACO, 90%
das lojas foram afetadas de alguma forma pela paralisação, resultando em queda de até
40% nas vendas do período em alguns estabelecimentos. Em um levantamento feito por
regiões, a região sul apresentou retração de 15% e a região sudeste de 8% nesse
período.
Diante do contexto as empresas como um todo, e em particular as do setor de
materiais de construção precisam buscar alternativas visando a redução de custos e
maximização de recursos, diante das possibilidades estão a administração de materiais.

3.1.2 Administração de materiais
A necessidade de ter uma fórmula, de modo que os materiais tenham fluxos
melhores e que tragam agilidade e pouca interação, é fundamental para ter sucesso na
gestão de estoque.
Para Corrêa e Corrêa (2012 pg. 88), a administração da produção é definida como
a atividade de gestão dos recursos escassos (humanos, tecnologia e outros), de sua
influência e dos processos que fazem e entregam os produtos e serviços com a finalidade
de garantir satisfação aos clientes com relação ao atendimento de suas necessidades,
qualidade, tempo e custos.
O setor da produção, em qualquer ramo do mercado possui como fator primordial a
administração de materiais, que tem sua importância como ciência ressaltada nos
momentos de guerra, em que abastecimento, suprimento e disponibilidade de munições,
equipamentos e alimentos, por exemplo, se constituem como elementos vitais se
disponíveis no local e tempo certo.
Administração de materiais: é o conjunto de atividades desenvolvidas de forma que
atenda às necessidades de suprimentos, fazendo que os setores de compras,
recebimento e estocagem tenham um fluxo de informações sem falhas. Toda essa
atividade proporciona ao administrador informações que vão ajudar na tomada de decisão
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de qual é o nível ideal de estoque, sendo eles: nível de estoque mínimo, de segurança e
estoque máximo. (ALMEIDA e LUCENA, 2018, pg. 264).
Costin (2010, p.183) reforça que a administração de materiais é uma área da
gestão que visa assegurar que a organização disponha, de modo contínuo, dos insumos
necessários para suas atividades e elenca elementos fundamentais para gestão de
recursos materiais: qualidade do material, prazo de entrega, preço e condições de
pagamento. Quando os itens acima não são contemplados, a administração pode ter
rupturas de estoque trazendo interação desnecessária e grandes prejuízos.
É preciso destacar que a gestão de materiais pode variar de uma organização para
a outra, pois existem diferentes culturas e normas que regem seu funcionamento. É
necessário elaborar mecanismos de trabalho com o intuito de obter resultados eficazes.
3.1.3 Controle de estoques
Toda organização possui um depósito utilizado para armazenar seus materiais
utilizados nas atividades desenvolvidas de acordo com o seu segmento, seja uma
indústria ou empresas de serviços, todas, de alguma forma, possuem estoques. A
administração de estoques surgiu para suprir uma demanda das empresas em ter controle
do fluxo total de materiais como o prazo de estocagem de cada um no interior de seus
armazéns.
Segundo Provin e Sellito (2011, p. 249), o estoque deve funcionar como elemento
mediador do fluxo de materiais dentro da empresa, visto que a velocidade em que essa
mercadoria chega não é a mesma de sua saída. Surge então a necessidade de uma
revisão da quantidade de materiais que ora aumenta, ora diminui, buscando amortecer
suas variações.
A função dos estoques é maximizar as vendas, aperfeiçoar o planejamento e
controle de produção, quanto maior o investimento, maior será o comprometimento e
responsabilidade de cada departamento, minimizando perdas e custos, otimizando
investimentos, reduzindo as necessidades de capital investido (DIAS, 2010, p. 89).
Controle de estoque é a área responsável por controlar o fluxo de materiais dentro de uma
organização, apontar informações importantes sobre vendas, bem como analisar e prever
quais serão as necessidades de compras futuras (CHRISTOPHER, 2016 p.93).
Visto a importância dos estoques nas empresas, é necessário que as informações
referentes a estoques sejam o espelho da realidade. É definido como controle de estoques
o processo que compreende desde a escolha do tipo de estoque que uma empresa vai
trabalhar e a forma de organizá-lo até o inventário que deve ser feito periodicamente.
O Inventário Físico é outra ferramenta para controle de estoque, pois consiste na
contagem física de todos os itens que constam em estoque levando em consideração o
período de referência para o inventário. Caso seja detectada alguma diferença, seja no
que diz respeito à quantidade ou ao valor do estoque, o departamento contábil da
empresa deverá orientar as devidas correções (MARTINS; CAMPOS ALT, 2009 p. 243).
3.1.3.1 Curva ABC
Existem muitas ferramentas que auxiliam o administrador na hora de administrar os
estoques em uma organização, como a curva ABC. A classificação ABC, ou Diagrama de
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Pareto permite à empresa identificar entre todos seus itens em estoque aqueles que
representam maiores custos, lucratividade ou rotatividade, por exemplo, segundo critérios
preestabelecidos.
Segundo a teoria de Pareto os itens classe A apesar de representarem em torno de
20% dos itens podem somar aproximadamente 80% dos custos de estoques de uma
organização, enquanto que os demais 80% dos itens, de classes B e C, representariam
20% dos custos totais. (FRANCISCHINI e GURGEL, 2014)
A curva ABC transformou-se em uma importante ferramenta de classificação de relevância
dos produtos que são vendidos ou materiais que são estocados, por isso seu uso vem
sendo amplamente praticado. Ter um planejamento para todas atividades de controle de
estoque é fundamental para a redução dos custos operacionais da empresa. Segundo
Ballou (2015 pg. 199),
O planejamento do suprimento e distribuição física de qualquer empresa é a
somatória dos planos individuas dos produtos. A maioria das empresas fabricam diversos
produtos, que estão em diferentes estágios de seu ciclo de vida [...] cria um fenômeno
chamado de curva ABC (ou curva 80-20)
A partir dos conceitos da curva ABC algumas empresas passaram a dar mais
atenção aos itens em estoque que efetivamente podem fazer a diferença. Francischini e
Gurgel (2014) exemplificam: uma redução de 20% no volume de itens classe A pode
representar 16% de redução dos custos de estoques (20% de 80%), enquanto que uma
redução de 50% nos itens classe C implicaria uma redução de apenas 2,5% (50% de 5%,
percentual de custo dos itens classe C).
3.1.4 Nível de serviço na gestão de estoques
Existem algumas definições diferentes para Nível de Serviço. Uma definição que se
aplica muito bem é da de Ronald H. Ballou (2015, pg.112), segundo ele, o “Nível de
Serviço logístico é a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado”, é o
tempo necessário para se entregar um pedido ao cliente.
A necessidade de reduzir custos logísticos é um critério qualificador, Tornando
ainda mais importante o nível de serviço que por sua vez diferencia a atividade logística
como um todo sendo um fator determinante na escolha do cliente (SLACK, 2002).
O Nível de serviço, de inúmeras maneiras, se confunde com a gestão de serviços.
Quando a pesquisa contempla as dimensões de desempenho das empresas prestadoras
de serviços. Isso acontece por apresentar fatores esperados em serviços logísticos que
são eles: Preço, confiabilidade, comunicação e qualidade. (JUNIOR e MYAKE, 2011). Isso
apresenta uma dimensão importante ao nível de serviço logístico ofertado ao cliente.
De acordo com Faria e Costa (2008, pg.214), o Nível de Serviço logístico pode ser
entendido como a capacidade de uma organização em gerar valor e oferecer aos seus
clientes produtos e serviços que excedam ou equilibrem as suas expectativas, pois um
nível de serviço logístico superior é aquele que excede às expectativas dos clientes.
Os custos com o Nível de Serviço não podem resultar em prejuízo para a
organização. Deve-se encontrar um equilíbrio saudável, entre ambos. Existem
preocupações na relação custo x Nível de Serviço a serem adotadas pelo gestor.
De acordo com Martins (2000, pg.187), “O Nível de Serviço é medido pela relação
entre o número de demandas atendidas versus as demandas solicitadas.” O Nível de
Serviço é calculado de acordo com a fórmula abaixo:
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Para exemplificar, se foram feitos 100 pedidos e atendidos apenas 95 dentro do
prazo combinado, o nível de serviço será:

Considerando o exemplo o nível de serviço seria de 95%, se esta fosse a política
da empresa ela assumiria que em 5% de suas vendas os pedidos poderiam não ser
atendidos de acordo com as expectativas dos clientes.
3.2. Apresentação e análise dos resultados
O presente estudo observou o funcionamento dos mecanismos de reposição de
estoques da organização em análise. A empresa possui quatro lojas e um centro de
distribuição para conduzir as suas atividades. Para entender como funciona o processo de
compra, é preciso entender como funciona o processo de reposição; cada loja que
compõe o grupo tem um mix variado com diferentes demandas. O seu mix de produtos foi
definido conforme o giro dos itens, criando assim uma política de estoque mínimo que
garante que a loja terá disponível as mercadorias para suprir as suas necessidades em
um prazo de até 30 dias. O estoque mínimo é um gatilho informando que a loja precisa de
uma reposição conforme pode ser observado no Quadro 1.

Quadro 01 – Reposição de Mix Interno

Fonte: Construshow (2018)
Como visualizado no quadro acima, no primeiro item o seu estoque mínimo são 6
unidades. Isso significa que se a loja precisar ser abastecida, a quantidade de
abastecimento vai ser a diferença do estoque máximo menos o estoque mínimo de acordo
com a fórmula abaixo:

A quantidade de abastecimento, representada no quadro como “Separar” vai ser
enviada para a loja pelo centro de distribuição. Esse processo de reposição leva 72 horas.
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O quadro acima representa a realidade de uma das quatro lojas, que é somada às
demais, gerando assim, a necessidade de compra central, a qual é calculada da mesma
forma que uma demanda de loja, porém é direcionada ao centro de distribuição que
centraliza as compras. O cálculo do seu estoque mínimo é:

O estoque mínimo é o gatilho para o ponto de pedido representado por
“Necessidade”, conforme pode ser observado no Quadro 2.
Quadro 02 – Necessidade de compra central

Fonte:
Construshow (2018)

São 463 itens que compõe o segmento de tintas. O quadro abaixo apresenta uma
análise ABC referente a uma amostragem de 40 produtos em estudo, o Quadro 3 abaixo
mostra os resultados.
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Quadro 03 – Avaliação do estoque baseado na curva A B C

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Para exemplificar o estudo, o segmento de tintas foi dividido em duas marcas
representadas pelas letras X e Y. Após realizada a avaliação do estoque baseado na
análise ABC, foi constatado que a organização tinha estoque suficiente para 60 dias, ou
seja, 2 meses de venda para anteder suas demandas. O que não justifica o valor total do
estoque no que se refere ao segmento de tintas.
Para avaliar melhor os estoques, o segmento de tintas foi dividido por categorias:
fundos, impermeabilizantes, adesivos e fixadores, texturas, esmalte, acrílica, diluentes,
colorantes, óleo, PVA e vernizes. Analisando o valor de estoque por categorias foi
identificado que, os colorantes representaram um valor expressivo, conforme pode ser
observado nos Gráficos 01 e 02.
Gráfico 1 – Estoque Marca X

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Analisando o gráfico acima, percebe-se que o grupo acrílicia representou 25% do
valor de estoque. Isso se deve à introdução de três linhas de bases, visando aumentar o
nível de serviço. O intuito de aumentar o mix com esses produtos novos é ofertar uma
variedade opções de acabamentos diferentes. Os colorantes da marca somam 11% do
valor em estoque.
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Gráfico 2 – Estoque Marca Y

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Analisando o gráfico acima, pode-se afirmar que a categoria colorante representou
32% do valor de estoque da marca Y.
Após identificar que os colorantes representaram um percentual considerável
no estoque, foi necessária uma análise mais profunda para identificar os fatores que
fazem com que esse número tenha grande representatividade. Através deste estudo
percebe-se que o nível de serviço é o principal responsável e que está gerando grandes
impactos nos índices de estoque. Isso se dá pela oferta do sistema tinto métrico, que é a
máquina responsável para fazer a pigmentação das bases, transformando uma tinta
branca em uma infinidade de opções de cores para seus clientes. Para melhor
compressão do que é esse maquinário, segue a Figura 1:

Figura 01– Sistema tinto métrico.
Fonte: Unicolors (2016).
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Existe um custo para manter essas máquinas abastecidas para que possam ser
feitas as pigmentações. Os quadros 4 e 5 a seguir representam esses valores:
Quadro 4– Custo sistema tinto métrico marca X.
SKU

Descrição

MARCA

CUSTO LT

43758

COLORANTE CB

X

R$ 101,85

43762

COLORANTE WI

X

R$ 162,89

43755

COLORANTE YG

X

R$ 560,50

43753

COLORANTE YM

X

R$ 353,41

43760

COLORANTE YR

X

R$ 402,05

43756

COLORANTE YI

X

R$ 106,98

43761

COLORANTE RI

X

R$ 218,00

43749

COLORANTE RY

X

R$ 410,04

43754

COLORANTE RB

X

R$ 411,98

43751

COLORANTE PR

X

R$ 581,34

43759

COLORANTE BI

X

R$ 200,01

43750

COLORANTE BO

X

R$ 405,11

43752

COLORANTE GO

X

R$ 384,27

43763

COLORANTE GI

X

R$ 498,65

QTD LITROS
R$ 203,70
R$ 325,77
R$ 1.121,01
R$ 706,82
R$ 804,10
R$ 213,96
R$ 436,00
R$ 820,07
R$ 823,95
R$ 1.162,67
R$ 400,02
R$ 810,22
R$ 768,55
R$ 997,30
R$ 9.594,14

Fonte: Dados da pesquisa

O quadro acima representa o custo de abastecimento do sistema tinto métrico.
Cada sigla representa a cor do colorante; neste caso, 14 colorantes.
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Quadro 05 – Custo sistema tinto métrico marca Y
SKU

Descrição

MARCA

CUSTO LT

45849

COLORANTE AX

Y

R$ 168,67

R$ 337,34

44859

COLORANTE T

Y

R$ 183,33

R$ 366,66

44859

COLORANTE C

Y

R$ 87,00

R$ 174,00

44696

COLORANTE E

Y

R$ 96,48

R$ 192,96

44328

COLORANTE KX

Y

R$ 104,94

R$ 209,88

44237

COLORANTE V

Y

R$ 199,82

R$ 399,64

44258

COLORANTE I

Y

R$ 85,16

R$ 170,32

44267

COLORANTE B

Y

R$ 55,00

R$ 110,00

44358

COLORANTE L

Y

R$ 66,51

R$ 133,02

44347

COLORANTE D

Y

R$ 132,31

R$ 264,62

44896

COLORANTE F

Y

R$ 99,87

R$ 199,74

44598

COLORANTE R

Y

R$ 199,82

QTD LITROS

R$ 399,64
R$ 2.957,82

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

O quadro acima representa o custo de abastecimento do sistema tinto métrico.
Cada sigla representa a cor do colorante; neste caso, 12 colorantes. Analisando os
gráficos acima, é possível identificar que os sistemas tintos métricos são os principais
fatores que influenciam nos índices de estoques.
Percebe-se que o sistema tinto métrico da marca X é 324,36% mais caro em
relação a marca Y, porém apurou-se que o estoque da marca Y é 21% maior no que se
refere aos colorantes. Na avaliação por categoria, os colorantes da marca Y
representaram 32% do seu valor total de estoque.
Os sistemas tintos métricos influenciam nos índices de estoques pela razão da sua
oferta de nível de serviço, a marca “X” possui apenas um sistema tinto métrico para
atender as quatro lojas. Os clientes que optam por essa determinada marca “X” precisam
esperar o tempo de convecção da tinta e a operação logística para receber o seu produto
conforme solicitado.
Em Casos que o cliente não dispõe desse tempo, não é possível atender estas
demandas ou seja, o nível de serviço está reduzido e limitado. Pensando nisso a empresa
em estudo tem ciência que precisar ter o um nível de serviço elevado para atender o maior
número de demandas possíveis.
Sendo assim, oferta aos clientes uma marca com nível de serviço de 100%, a
marca “Y”. Isso significa que todas as quatro lojas possuem o sistema tinto métrico,
possibilitando que o cliente receba o seu produto imediatamente.
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Porem esse nível de serviço de 100 % elevou os custos com colorantes fazendo
questionar a viabilidade de optar por um nível de serviço maior. A solução nesse caso é
centralizar o estoque de colorantes no CD Orange, com uma logística eficaz com um curto
tempo de reposição possibilita a permanência das máquinas; não compromete o nível de
serviço; diminui os custos com estocagem.
Na análise documental percebesse que existe uma ferramenta gerencial que é
pouco utilizada que é chamada de solicitação de mercadorias, conforme pode ser
observado no Quadro 6
Quadro 06 – Solicitação de Mercadorias
SKU

Descrição

Marca

Data

43755

COLORANTE YG

X

12/11/2018

43753

COLORANTE YM

X

43760

COLORANTE YR

X

43756

COLORANTE YI

43761

COLORANTE RI

44896
44598

Mix Loja

Estoque
Loja
Min Cd Estoque CD

1,00

0,00

0,00

3

12/11/2018

6,00

-1,00

40,00

1

12/11/2018

12,00

-1,00

50,00

13

X

12/11/2018

0,00

0,00

0,00

4

X

12/11/2018

3,00

0,00

0,00

1

COLORANTE F

X

12/11/2018

1,00

0,00

7,00

3

COLORANTE R

X

12/11/2018

3,00

0,00

0,00

4

Fonte: Viasoft (2018)
Essa ferramenta registra a data da solicitação e mostra o estoque do estabelecimento.
Sugere-se que se utilize mais essa ferramenta, pois é possível fazer os registros das
vendas perdidas, para que a empresa tenha um número mais assertivo do nível de
serviço que ela oferta a seus clientes.
Essa pesquisa permitiu visualizar que a empresa em estudo possui excelentes
mecanismos de reposições, os quais são efetuados em 72 horas, fazendo com que se
tenha um excelente fluxo de materiais. Pode-se dizer que pela qualidade em que os
recursos logísticos são distribuídos, permite-se com que a empresa trabalhe com níveis
de estoques reduzidos. No que diz respeito ao nível de serviço o conceito que mais de
aplica na empresa em análise é:
O nível de serviço logístico é a qualidade com que o fluxo de bens e
serviços é gerenciado. É o resultado líquido de todos os esforços
logísticos da firma; é o desempenho oferecido pelos fornecedores aos
seus clientes no atendimento dos pedidos. Como o nível de serviço
logístico está associado aos custos de prover esse serviço, o
planejamento da movimentação de bens e serviços deve iniciar-se com
as necessidades de desempenho dos clientes no atendimento de seus
pedidos. (ALVAREGA, Pág. 197, 2000).

Como proposta de redução dos níveis de estoque, sugere-se que a organização em
estudo direcione seus volumes de colorantes ao centro de distribuição da Rede Bem
Viver pelas seguintes razões:
•

Direcionando esse volume de colorantes, vai aumentar seu poder de barganha,
podendo baixar o custo dos produtos;
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•
•

Não vai precisar trabalhar com estoques altos, pois o tempo de reposição do
centro de distribuição Orange é de 24 horas;
Outra razão é que apenas com o direcionamento dessa demanda, faz com que a
Orange aumente seu faturamento assim ficando cada vez mais fortalecida.
Tabela 01 – Síntese da situação atual, sugestão de melhorias e benefícios.

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Na referida pesquisa, observou-se que os índices de estoque têm relação direta
com o nível de serviço. Considerando pelo lado estratégico, está muito bem posicionada
na percepção dos seus clientes no que diz respeito ao seu nível de serviço, pois oferta
quantidade e variedade no segmento. Já pelo aspecto financeiro, está com estoque
excedentes tendo altos custos de estocagem e diminuindo seu capital de giro.

4 Considerações finais
O presente estudo teve como objetivo demostrar a influência do nível de serviço
nos seus índices de estoques e qual o impacto financeiro e estratégico que irá causa na
empresa em análise. Através do estudo de caso pode se afirmar que o nível de serviço no
sistema tinto métrico influenciou os índices de estoque.
Diante dos dados coletados, através da pesquisa documental e o estudo de caso,
foram sugeridas algumas ações futuras que podem contribuir efetivamente com a gestão
de estoque, trazendo benefícios para a organização. Essas ações precisam ser
analisadas pela diretoria da empresa. Pode se afirmar que o objetivo do trabalho foi
alcançado, já que no desenvolvimento se permite visualizar dados e documentos
consistentes, bem como a consistência dos gráficos de análises executadas no decorrer
da pesquisa.
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Desde o início, a proposta era apresentar um estudo com um referencial teórico
recente que venha de encontro com o cotidiano, respondendo as questões do trabalho
alinhando a teoria e a prática. O tema proposto apresentou ser útil não só para a
organização em estudo, uma vez que possui aplicabilidade em várias empresas do
segmento.
No dia 21 de setembro de 2018, resultados parciais do trabalho foram apresentados
no seminário de compras sediado em Guarapuava, Paraná. Nesse evento estavam
presentes os compradores e lojistas das 53 lojas que compõe a rede Bem Viver. O
assunto chamou atenção de todos, pois esse tema não está restrito apenas ao segmento
de tintas, possuindo aplicabilidade em todas as lojas e em todos os segmentos. Em um
determinado momento foram criadas várias equipes para desenvolver planos de ações
sobre como aplicar o Nível de Serviço.
O presente estudo serviu para demostrar que existe uma relação do Nível de
Serviço ofertado por uma empresa e seus índices de estoque. É preciso ter muito cuidado
quando se opta por um Nível de Serviço elevado. Uma organização que utiliza de forma
eficaz seus recursos logísticos tende a manter um bom Nível de Serviço e reduz
investimentos em estoques.
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Resumo: O presente trabalho busca fazer uma análise acerca das hipóteses para o
agravo de instrumento, estudando especificamente tal recurso, quando este é interposto
em decisão de saneamento. Para tanto, haverá uma análise acerca do artigo 1.015, do
Código de Processo Civil de 2015, o qual, em nosso novo código, elencou as razões que
ensejariam o cabimento de agravo de instrumento em decisões interlocutórias. Cabe
lembrar que o Código de Processo Civil de 1973 não trazia um rol taxativo, sendo que a
interpretação que se tinha do artigo 522 era a de que cabia agravo em toda e qualquer
decisão interlocutória, independente da matéria a qual versasse. O presente artigo busca
trazer questionamentos sobre a taxatividade ou não do art. 1.015, analisando a proposta
através de duas decisões antagônicas, uma oriunda do Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul, a outra, vinda da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim,
fixa-se a metodologia do presente trabalho, envolta de pesquisa bibliográfica, calcada em
autores do Direito Civil e do Processo Civil, utilizando-se ainda da pesquisa documental,
como já mencionado anteriormente quanto à análise de decisões emitidas pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul, e do Superior Tribunal de Justiça.
Palavras-chave: recurso; prescrição; taxatividade; doutrina; jurisprudência.

Abstract: The present work seeks to make an analysis about the hypotheses for the
interlocutory appeal, specifically studying such appeal, when it is brought in a sanitation
decision. For it, there will be an analysis of article 1.015 of the 2015 Civil Procedure Code,
which, in our new code, listed the reasons that would make it appropriate to interlocutory
decisions. It is worth remembering that the 1973 Civil Procedure Code did not have an
exhaustive list, and the interpretation of Article 522 was that it was aggravating any and all
interlocutory decisions, regardless of the subject matter. This article seeks to raise
questions about the taxativeness or not of art. 1.015, analyzing the proposal through two
antagonistic decisions, one from the Court of Mato Grosso do Sul, the other from the 4th
Panel of the Superior Court of Justice. Thus, the methodology of the present work is fixed,
involving bibliographical research, based on authors from Civil Law and Civil Procedure,
using also the documentary research, as already mentioned before regarding the analysis
of decisions issued by the Court of Justice of Mato Grosso do Sul, and the Superior Court
of Justice.
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1. Introdução
O principal motivo para o estudo elaborado e aqui demonstrado resulta da leitura e
análise de decisão no Agravo Regimental nº 1404141- 14.2016.8.12.0000/5000, oriundo
do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, a qual negou a alegação de
prescrição, versando que esta seria mera questão prejudicial de mérito, e não matéria de
mérito dos fatos suscitados no processo. Tal ponto em questão será assunto principal do
artigo, onde, além da análise acerca do art. 1.015, serão feitas outras leituras, com base
no Código de Processo Civil e na doutrina, as quais além de demonstrar outras previsões
que são contrárias à referida decisão do agravo, ainda servirão de embasamento teórico
para a questão trazida por este trabalho.
Assevera-se aqui que outra jurisprudência usada como base para a argumentativa
do presente artigo se encontra no Recurso Especial nº 1.679.909-RS, julgado pela 4ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Desembargador Ministro Luis Felipe
Salomão, a qual entendeu pela interpretação extensiva do inciso III, do art. 1.015 do
Código de Processo Civil de 2015.
Atualmente não há base jurisprudencial consolidada acerca destes
questionamentos, tendo em vista que o atual sistema está vigente há pouco tempo.
Questões como as que serão abordadas ao longo do texto nos deixam no limbo e a mercê
de decisões como a que será debatida, trazendo questionamentos não só acerca das
lacunas que o novo Código de Processo Civil deixou, mas também quanto à possíveis
interpretações acerca do conteúdo do texto legal, e o quanto pode gerar impacto em
futuras decisões e na formação de jurisprudência.

2. Sobre o Agravo Interno
O Agravo Interno, o qual já foi citado no resumo do presente artigo, apresenta duas
teses principais para embasar sua argumentativa: a) a questão da prescrição não estar
expressamente prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil 2015, levando assim
a uma interpretação taxativa do referido artigo; b) a questão da prescrição ser mera
prejudicial de análise do mérito, o que não se encaixaria, conforme o exposto pelo
desembargador relator, no inciso II, do artigo supracitado, o que foi o objeto alegado no
3
recurso que nos trouxe até o agravo interno (TJMS, 2019) .
Pois bem. Os dois pontos suscitados pelo meritíssimo desembargador relator, por
si só se mostram controversos entre eles, pois, se a prescrição, conforme o
desembargador relator versou no referido agravo, não está prevista de forma expressa no
art. 1.015 do CPC/2015, a próxima dedução se torna prejudicada e logo, vazia de lógica,
pois não há de se fazer análise de uma questão que nem ao menos está expressa no
disposto legal questionado.
Antes de partir para mais deduções acerca das contradições que tal agravo
carrega, se fará uma breve retomada sobre o instituto da prescrição, para haver melhor
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entendimento quanto a importância de tal questão para os questionamentos do presente
trabalho.

2. Prescrição e suas Interpretações
O instituto da prescrição está previsto no artigo 189, do Código Civil (BRASIL,
2002), e versa que ―violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue,
pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206ǁ.
Como já é de ciência, o Código Civil não dá uma descrição clara do que seria
exatamente a prescrição, apenas indicando o porquê de sua existência, e os prazos para
sua decorrência em diferentes situações. Para isso, traremos aqui a interpretação do autor
Caio Mário da Silva Pereira acerca do instituto da prescrição.
O autor, em sua interpretação sobre a previsão da prescrição no Código Civil, a
divide em prescrição aquisitiva e prescrição extintiva (PEREIRA, vol. I, 2011, p. 570/571).
Tal diferenciação é de grande valia para o direito brasileiro, já que ambas se encaixarão
em matérias diferentes. Como a prescrição aquisitiva é algo recorrente no campo do
Direito das Coisas, mais especificamente, quanto a usucapião, sendo um direito aquisitivo.
Como a situação descrita no artigo se refere à prescrição extintiva, nos atentaremos mais
a essa questão.
A prescrição extintiva refere-se à perda do direito pela decorrência de certo tempo,
o qual é previsto legalmente em diversas situações, conforme o próprio artigo 189 do
Código Civil aponta. Como bem pontua Caio Mário:
Diferentemente da prescrição aquisitiva, que atua como força criadora, a
extintiva ou liberatória conduz à perda da pretensão pelo seu titular inerte,
ao fim de certo lapso de tempo, e pode ser, em contraste com a primeira,
encarada como força destrutiva (PEREIRA, vol. I, 2011, p. 572).

Os fundamentos que justificam a ocorrência e previsão da prescrição extintiva são
bem pontuados pelo célebre autor, que ainda diz que há um interesse de ordem pública
no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos. O modo
como o possível autor vem a se valer do direito depois de passado longo tempo dos fatos,
se constituindo assim de situação contrária ao seu direito, faz com que ocorra tal incerteza
(PEREIRA, vol. I, 2011, p. 572). Tais incertezas não devem perseverar no nosso
ordenamento jurídico, visando assim a manutenção da ordem pública, já citada
anteriormente.
Tendo passado por essa retrospectiva acerca do instituto da prescrição, passamos
à análise da prescrição como questão de mérito, e no que isso irá influenciar na
argumentativa do presente artigo.

2.1. Questão de mérito?
Em uma análise ao CPC/2015, lemos a seguinte previsão:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
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II decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição (BRASIL, 2015).

Tal artigo encontra-se no Capítulo XIII – Da sentença e da coisa julgada, do referido
diploma legal.
Uma rápida interpretação a tal dispositivo nos daria a compreensão de que, sempre
que houver o reconhecimento da prescrição, sendo essa de ofício ou a requerimento da
parte, se dará em sentença, a qual será reconhecida como uma sentença de mérito.
Porém, não basta apenas essa rápida interpretação do dispositivo legal, temos que
analisar as nuances acerca de tal resolução de mérito, e aqui há o questionamento sobre
a ―mera prejudicialidade que a prescrição extintiva carrega na situação em questão.
No início de sua explicação sobre as hipóteses em que cabem a interposição de
agravo de instrumento, Fredie Didier, em seu Curso de Direito Processual Civil,
exemplifica que:
[...] o juiz pode, por exemplo, rejeitar a alegação de prescrição ou de
decadência, determinando a instrução probatória. De decisões assim cabe
agravo de instrumento, tal como prevê o art. 1.015, II, do CPC (vol. 3, 2017,
p. 246).

Ainda no Editorial nº 146, o supracitado autor escreveu em seu site um artigo, que
tratou de discorrer sobre a prescrição ser questão preliminar ou prejudicial.
Dividindo-a assim em duas, o autor curiosamente versa aqui que, depende da
análise do caso concreto, ou seja, ―[...] uma questão será prejudicial ou preliminar, a
depender do tipo de subordinação que exerce em relação a outra questão” (Editorial 146,
2012).
Além disso, o autor ainda escreve a diferença entre as duas:
A prescrição é uma questão preliminar em relação às demais
questões de defesa suscitadas pelo demandado: uma vez acolhida a
prescrição, as demais alegações do réu nem serão examinadas.
A prescrição é, porém, uma questão prejudicial ao exame do pedido
(questão principal do processo): uma vez acolhida a prescrição,
rejeita-se o pedido. Note que o pedido será examinado, mas não
será acolhido (Editorial 146, 2012).
Sendo assim, levando em conta que uma das principais teses na decisão do agravo
é a de que a prescrição, no caso em questão, não passava de ―mera prejudicial de
méritoǁ, há de se reavaliar a forma como o desembargador relator mensurou tal questão.
Para ele, a prescrição não levaria a uma análise do mérito no processo.
Aqui se vê que houve, ou um erro de interpretação, ou do uso do termo, pois que a
prejudicial de mérito necessita de uma análise do mérito, para que assim haja sua rejeição
(ou não acolhimento). De tal forma, se for esse o caso, o desembargador deveria ter
usado então como tese, o fato da prescrição ser considerada questão preliminar.
Reiterando a questão anterior, baseando-se no que versa Fredie Didier Jr., a
interpretação sobre a prescrição é muito mais profunda e deve ser analisada em seus
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pormenores à luz do caso concreto, assim, não há de se falar em ―mera questão, seja
ela preliminar ou prejudicial de mérito.

3. Demais Considerações sobre a Decisão
Após expor uma das teses centrais da decisão, e assim, questioná-la com os
argumentos já mencionados, passa-se a fazer algumas outras análises que, embora não
tenham sido alegadas anteriormente e com tal profundidade quanto a questão da
prescrição, não deixam de ter sua importância.
A primeira análise é acerca da tese de que, embora a taxatividade do rol do art.
1.015 do CPC/2015 seja utilizada como argumentativa da decisão do desembargador
relator, ao mesmo tempo este se utiliza da doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha, a fim de explicar que existe a possibilidade de extensão interpretativa
no rol do art. 1.015 (vol. 3, 2017, p. 246). É compreensível que, ao passo da decisão, isso
pode vir a justificar o fato de que o desembargador vem a versar sobre a questão de a
prescrição ser prejudicial de mérito, mas o fato é que, a partir daqui, com a utilização de
várias doutrinas e jurisprudências, a decisão acaba se tornando algo de difícil
compreensão e interpretação, não se sabendo claramente a qual ponto as teses
objetivamente irão rumar, se tornando algo quase sem coesão, e acaba requerendo
atenção extra ao leitor, para que este possa ter alguma interpretação.
Além disso, o desembargador cita o fato de que, embora a questão suscitada ali
não tenha sido acolhida, tal pode ser questionada novamente em sede de apelação,
conforme versa o art. 1.009, do CPC/2015. O fato é que aqui, o desembargador acaba
desconsiderando dois princípios importantes do Código de Processo Civil, quais sejam a
celeridade e a economia processual. Primeiro que, ao não fazer uma análise profunda da
questão, acaba por deixar passar a possibilidade da prescrição, a qual, independente da
fase em que se está o processo, verificada a sua incidência, o mérito acaba sendo
fulminado, e logo, não há razão de existir do processo; logo, não há razão para que os
autos tenham sua vida útil prolongada, sabendo-se qual será o seu fim, e temos ciência
que, no direito brasileiro, as lides não são resolvidas tão rapidamente.
A economia processual aqui é analisada juntamente com o princípio da celeridade,
pois que, um processo célere não trará tantas custas, seja a parte sucumbente, ou a
ambas as partes. Além disso, um processo célere evita desgaste emocional e mental das
partes envolvidas na lide. Havendo uma eventual prescrição já ocorrida, e tendo esta sido
ignorada, trará gastos e desgaste às partes. Embora a não preclusão da questão
suscitada garanta a isonomia, como bem notado pelo desembargador, neste caso, a
apreciação da prescrição apenas em apelação ou contrarrazões acaba, como já dito
anteriormente, pra trazer mais custas aos autos, e consequentemente, aumenta sua vida
útil.
Valho-me da exposição de motivos do nosso atual código, o qual diz que ―o novo
Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo mais célere, mais justo,
porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo” (BRASIL, 2015).
Ainda reproduzo aqui, o que está em nota de rodapé do transcrito acima, versando
que “Trata-se, portanto, de mais um passo decisivo para afastar os obstáculos para o
acesso à Justiça, a que comumente se alude, isto é, a duração do processo, seu alto
custo e a excessiva formalidadeǁ (BRASIL, 2015).
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Adicionando à questão da celeridade processual, trago a discussão sobre a
interpretação extensiva, também levantada sabiamente pelo autor já citado, Fredie Didier
Jr., no Curso de Direito Processual Civil. Além de citar exemplos históricos de demais
legislações que comportam a interpretação extensiva de seu rol (como a enumeração da
lista de serviços tributáveis, prevista no Decreto-lei nº 406/68, e as hipóteses de cabimento
de ação rescisória, previstas nos incisos do art. 966, do CPC/2015), ainda justifica que,
―se adotada a interpretação literal do rol do art. 1.015, haverá o uso anômalo e excessivo
do mandado de segurança, cujo prazo é bem mais elástico que o do agravo de
instrumentoǁ (vol. 3, 2017, p. 245).
Assim, percebe-se que a interpretação literal dos incisos vem de encontro ao
objetivo com que as mudanças que o Código de Processo Civil de 2015, quebrando com o
princípio da celeridade processual, tão cultuado e citado na Exposição de Motivos, já que,
como explicado por Fredie Didier Jr., isso pode trazer a volta o uso de mandados de
segurança, fato o qual congestionaria o judiciário e faria aumentar sua demanda.
Por fim, o último ponto que trago à baila, é o uso, pelo desembargador relator, da
Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 1973, a fim de justificar sua posição
quanto à prescrição ser prejudicial de mérito. É pertinente lembrar aqui que a Exposição
de Motivos do atual código não levanta tal questão sobre a diferenciação, ou até mesmo
sobre o conceito de mérito, e entendo que a atual Exposição de Motivos e o Código de
Processo Civil não vieram com tal objetivo.
Embora possa ser pertinente a citação ao antigo código, já que tal lacuna sobre a
questão de mérito ainda permanece e fica às mãos da doutrina versar e trazer
interpretações sobre, vejo como arriscado rememorar disposição em lei já revogada, a
qual seus dispositivos já não são mais de serventia para o atual ordenamento jurídico.

4. Questões Finais
É notório que a decisão aqui estudada é de maio de 2017. Na época, fazia pouco
mais de dois anos que o atual código estava vigente e sendo aplicado. Até então,
sabemos que ainda há pouca jurisprudência e posicionamento acerca de assuntos como a
taxatividade do art. 1.015.
Sobre isso, cabe aqui deixar anotado sobre a decisão da 4ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.679.909/RS, a qual versou que:
É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão
relacionada à definição de competência, a despeito de não previsto
expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015.
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a
decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência
desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica
ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já
que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo
incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado
julgue a demanda (STJ, 2018).
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Interessante notar que uma das doutrinas usadas pela 4ª Turma foi exatamente a
mesma que o desembargador relator do agravo estudado anteriormente usou. Porquanto
a de uma deu conhecimento e provimento justamente pela interpretação extensiva a qual
a doutrina dos autores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro de Cunha traz, de outro
negou provimento, com a justificativa de que isso poderia ser usado em fase de preliminar
de apelação ou de contrarrazões.
Claro que o julgamento do Recurso Especial que tramitou no STJ, se deu tempo
após a decisão estudada (enquanto o Agravo Interno foi julgado em 10 de maio de 2017, o
Resp foi julgado em 14 de novembro de 2017), porém nos faz pensar em como as
interpretações acerca de alguns dispostos do Código de Processo Civil atual podem
variar, além de nos fazer ver que existem lacunas a serem preenchidas.
Ainda, é de ciência desse autor que já existe uma discussão acerca da
interpretação extensiva do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
Fredie Didier Jr., já citado no presente artigo, trouxe à 14ª edição de sua obra,
Curso de Direito Processual Civil, um item dedicado a tratar de tal questão. O trago aqui
para questionar a argumentação do desembargador relator, o qual se ateve apenas à
interpretação literal.
Tal é a importância em reiterar o que já foi explicado anteriormente, sobre a
interpretação extensiva dos itens indicados nos incisos do art. 1.015, o qual, além de ser
defendido não apenas pela 4ª Turma do Supremo Tribunal de Justiça, ainda encontra
amparo na doutrina, e também, é de entendimento do autor do presente artigo que essa é
uma das melhores soluções, não somente para o caso em questão, mas também, para os
que vierem a se encaixar nos demais incisos do já citado artigo.
Além do anteriormente exposto, já existem discussões acerca da resolução de tal
problemática. Enquanto uns defendem a harmonização da jurisprudência (matéria do site
Jota.info, acessado em set. 2018), outros pensam que o melhor caminho seja a alteração
por parte do Poder Legislativo (matéria do site Consultor Jurídico, acessado em set.
2018), e para que tais questões cheguem ao STJ (que apenas resolverá a partir de
incidentes de demandas repetitivas) ou ao Poder Legislativo, levará algum tempo.
Esperamos que até lá, haja espaço para que tais questões sejam amplamente
debatidas e discutidas, a fim de não causar dúvidas e insegurança jurídica, como foi da
análise do agravo aqui estudado.
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Resumo: O objetivo deste artigo é buscar sintetizar o estado da arte, e revisar a literatura
inerente às aplicações das técnicas de Business Intelligence na área da saúde,
descrevendo o processo de busca e filtros utilizados, envolvendo a gestão da saúde, a
gestão hospitalar e a prevenção de doenças. No tópico de gestão da saúde. É abordada a
utilização da metodologia nas informações da saúde pública, pois estas contam com uma
enorme quantidade de dados dos usuários do serviço público, envolvendo diversos
procedimentos individuais que se forem conectados através de métodos adequados,
permitem um melhor gerenciamento dos recursos das unidades de saúde. Na seção de
gestão hospitalar, é demonstrado como as técnicas otimizam as informações de hospitais,
públicos ou privados, que também contam com um número elevado de dados isolados,
tanto de pacientes como de funcionários ou produtos. Finalmente, no tópico de prevenção
de doenças, é visualizado como a metodologia pode conseguir validar a eficácia de
determinados tratamentos, bem como a evolução do estado de saúde de pacientes
portadores de doenças, através de dados isolados interconectados. Para isso, foram
levantados diversos trabalhos científicos envolvendo o Business Intelligence com a saúde,
através das bases de dados do Google Acadêmico e do Periódicos da CAPES, para
fornecer os subsídios necessários para a presente pesquisa e elencar, dentre outros
fatores, as principais variáveis que justificam a importância da inteligência de negócios em
uma área tão vital como a saúde.
Palavras-chave: BI, saúde, prevenção, gestão.

Abstract: The goal of this paper is to seek to synthesize the state of the art, and to review
the literature inherent to the application of Business Intelligence techniques in health,
describing the search process and filters used, involving health management, hospital
management and prevention. of diseases. The topic of health management addresses the
use of the methodology in public health information, because they contain a huge amount
of data from public service users, involving various individual procedures that if connected
through appropriate methods, allow better management. of health facility resources. In the
hospital management section, it is demonstrated how the techniques optimize information
from hospitals, public or private, which also have a high number of isolated data, both from
patients, employees or products. Finally, in the topic of disease prevention, it is visualized
how the methodology can be able to validate the effectiveness of certain treatments, as
well as the evolution of the health status of patients with disease, through isolated
interconnected data. For this, several scientific studies involving Business Intelligence with
health, through the Google Scholar and CAPES Journals databases, were raised to
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provide the necessary subsidies for this research and to list, among other factors, the main
variables that justify the importance of business intelligence in an area as vital as health.
Keywords: BI, health, prevention, management.

1 Introdução
O Business Intelligence é usado a muito tempo, mesmo sem ser reconhecido como
tal. As comunidades de antigamente, de acordo com SILVA, D. et al (2016), observavam a
natureza, as posições dos astros, as marés, inundações de secas de rios entre outros
para tomar decisões em relação a agricultura, ao plantio e para a escolha de sua terra.
Tendo isso em vista, pode-se dizer que a inteligência de negócios não tem uma data de
criação nem um momento histórico inicial que começou a ser utilizada.
BI é um conceito ou metodologia que utiliza a tecnologia a seu favor. Segundo
SALIMON, C. et al (2017) esse conceito é empregado para coletar, integrar, analisar e
disponibilizar dados - através de ferramentas próprias de Business Intelligence
transformando-os em informações com algum significado e úteis para a tomada de
decisões, que podem ser estratégicas, táticas ou operacionais.
SOUZA, G. et al (2009) defende a ideia de que as ferramentas de BI possibilitam a
elaboração de previsões com base em fatos, usando informação histórica da própria
organização, para otimizar resultados através da análise, criando cenários para verificar o
impacto da alteração de determinadas variáveis. Tudo isso para permitir o acesso aos
dados para responder questões que não se encontram de forma clara e muito esclarecida.
A vantagem da aplicação de BI nas empresas, bem como no ramo da saúde, de
acordo com SALIMON, C. et al (2017), incluem: a capacidade de compreender e gerir
com eficácia as informações da cadeia de suprimentos e logística, o desempenho e
qualidade de recursos humanos, custo dos profissionais de saúde, dos equipamentos de
laboratório e itens de consumo, dos produtos farmacêuticos, de procedimentos, entre
outros.
Com a finalidade de conhecer algumas maneiras em que o BI é aplicado na saúde,
auxilia no tratamento de doenças e na gestão hospitalar, o artigo realizou uma pesquisa
através de buscas e filtros em duas bases de dados, buscando por trabalhos correlatos,
evidenciando o estado da arte na área de saúde e o uso do BI como técnica para
contribuir na tomada de decisões.

2

Materiais e Métodos

Inicialmente uma pesquisa bibliográfica realizada nas bases de dados do Google
Acadêmico e do Periódicos da CAPES, elencou 10 estudos que relacionassem a
aplicação das ferramentas de Business Intelligence com a área da saúde, em ramos de
atividade distintos. Para isso, foi utilizada a palavra-chave "Business Intelligence"
acrescida de: "saúde", "saúde pública", "doenças" "diabetes", "dengue", "epidemiologia",
"câncer" e "gravidez" nas duas bases de dados, que nos retornaram como resultado, em
média, 46.694 artigos para cada assunto pesquisado, os quais, posteriormente, foram
filtrados para avaliar a relevância do BI na área da saúde.
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Para filtrar estes artigos, buscou-se por estudos relacionados com diferentes áreas
da saúde, selecionando, entre os primeiros resultados que apareciam, os que mais se
encaixavam com os parâmetros de inclusão e exclusão. Sendo assim, os parâmetros de
inclusão foram: artigos em português ou inglês; com texto completo disponível online;
apresentando as palavras-chave no título ou no resumo; e com até 30 páginas de texto.
Também foram utilizados alguns parâmetros de exclusão, sendo eles: artigos duplicados;
trabalhos de conclusão de curso; e artigos com menos de 10 referências bibliográficas.
Após a aplicação dos parâmetros de inclusão e de exclusão, os artigos
selecionados passaram para a segunda etapa do filtro, que consistiu na leitura do texto
completo dos 25 artigos selecionados na etapa anterior, para comprovar se realmente
estavam de acordo com o tema. Para isso, a leitura buscou evidenciar o problema
principal abordado em cada artigo, relacionando-o com a proposta de solução em
Business Intelligence aplicada, se foi a mais eficaz, para produzir os melhores resultados,
ou não.
Com a leitura completa dos artigos, foram selecionados, ao todo, 10 trabalhos
diferentes, cujas propostas temáticas foram categorizadas em: "Gestão em Saúde",
"Prevenção de Doenças" e "Gestão Hospitalar", para tornar possível a identificação dos
principais objetivos do Business Intelligence, tanto nestas áreas isoladas, como na saúde
como um todo.

3 Discussão e Resultados
A busca preliminar, efetuada nas bases de dados do Google Acadêmico e do Portal
"Periódicos" da CAPES retornou, em média 46.694 artigos para cada assunto pesquisado,
dentre os quais, dez foram elencados para participarem do referido trabalho, seguindo
diversos parâmetros de inclusão e de exclusão. A listagem dos trabalhos selecionados
encontra-se na Tabela 1.
Dentre os trabalhos, pode-se destacar que nove deles foram publicados entre os
anos de 2010 e 2018, correspondendo a 90% do espaço amostral da pesquisa, restando
apenas um que foi escrito no ano de 2005. Além disso, foi observada uma enorme
preocupação por parte destes autores com a Gestão da Saúde Pública, pois foi um tema
observado em 40% dos artigos selecionados, seguido da Prevenção de doenças, com
40% dos trabalhos e, por fim, a gestão hospitalar, presente em 20% deles.
A Tabela 1 também mostra que o "Journal of Health Informatics" foi o meio de
publicação mais utilizado dentre os trabalhos revisados, indicando sua relevância para o
tema abordado. O espaço amostral também conta com quatro publicações advindas de
revistas, sendo a "Revista Meta: Avaliação", "Revista de Saúde Pública", "Revista de
saúde Pública do Paraná" e a "Revista InterScientia". Finalmente, outros dois trabalhos
foram encontrados em anais de eventos, sendo eles o "Congresso Sul Brasileiro de
Computação" e o "I Seminário de Pesquisa Científica e Tecnológica". Apenas um trabalho
fazia parte de um capítulo de um livro.
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Tabela 2 – Listagem dos trabalhos revisados.

Fonte: autores.

Os artigos demonstraram o conceito de Business Intelligence, bem como as
tecnologias envolvidas na sua aplicação, como Data Warehouse e Data Mining, além de
descreverem detalhadamente a problemática abordada, considerando a sua solução com
a utilização de tais conceitos.
Deste modo, referindo-se à Gestão da saúde com a Inteligência de negócios, cinco
artigos foram revisados e comparados, para avaliar as possibilidades oferecidas pela
metodologia na governança da saúde pública, uma área tão importante para a sociedade
hoje em dia, haja vista a enorme dificuldade de se controlar a imensidão de dados
gerados nas unidades de saúde públicas, tanto municipais, quanto estaduais ou federais,
que prestam atendimento a toda população que busca por atendimento médico em caráter
eletivo ou emergencial (BOTH, E. et al, 2005).
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No que tange a prevenção de doenças, o BI surgiu como um diferencial, pois
analisa informações advindas de várias fontes de dados diferentes, tanto internas como
externas, de maneira simultânea, permitindo identificar indivíduos doentes ou predispostos
a desenvolver doenças, como a doença arterial coronariana, bem como aspectos para
serem levados em conta para elaborar programas de prevenção para as mesmas além de
medidas a serem tomadas para evitar epidemias (MORAIS, E. et al, 2010).
Por fim, com relação à Gestão Hospitalar, a metodologia surgiu como um
diferencial, pois consolidava todos os dados fiscais, orçamentários, financeiros e de
pessoal de forma unificada e concisa, levando aos gestores de hospitais informações em
tempo real dos dados produzidos ao longo do tempo, sendo capaz de demonstrar, de
maneira gráfica, o andamento das metas estabelecidas no seu planejamento
organizacional e se necessário, quais mudanças devem ser tomadas para que a empresa
siga o rumo desejado (RIBEIRO, A. et al 2018).

4.1. Gestão Da Saúde Pública
O tema "Gestão em Saúde" foi, sem sombra de dúvidas, o mais recorrente entre
todos os artigos da presente revisão sistemática. Isto porque o Business Intelligence é
uma metodologia empregada justamente na tomada de decisões, facilitando na gestão
empresarial, no caso a saúde.
Uma revisão de literatura elaborada por SALIMON, C. et al (2017) defende que a
adoção do Business Intelligence em hospitais possibilita uma maior transparência de
atividades econômicas e viabiliza o conceito de "Informação em Tempo real", que auxilia
as organizações da saúde a gerenciar seus gastos, mantendo um nível aceitável de
tratamento ao paciente. Devido a isto, duas iniciativas de implementação do BI na gestão
da saúde, surgiram por intermédio de programas mandatórios e regulamentadores, os
quais foram o Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) no ano de 2010 nos
Estados Unidos da América e, no Canadá em 2009 o Daily Access Reporting Tool
(DART). Mais tarde, em 2014, o DATASUS (Departamento de informática do SUS)
também incorpora conceitos de BI na sua plataforma, fornecendo relatórios estratégicos e
gerenciais ao seu quadro de pessoal, melhorando a qualidade deste setor tão importante
para o país todo.
Outro trabalho, com autoria de BOTH, E. et al (2005) diz que os resultados da
aplicação de Business Intelligence na área da Saúde Pública podem ser fantásticos, tendo
em vista a enorme dificuldade dos gestores em controlar, diariamente, tudo que é gerado
em suas secretarias. Além disso, o autor também acredita que existem diversas barreiras
que impedem o "mundo ideal" propiciado pelo BI, como a falta de pessoal capacitado, a
complexidade dos sistemas desenvolvidos pelo DATASUS para as Secretarias de Saúde
e a quantidade de sistemas isolados disponíveis para os funcionários, que não trocam
informações. Se tais barreiras fossem ultrapassadas, o BI poderia fornecer aos gestores
um gerenciamento robusto sobre todas as informações relacionado a prontuários,
medicações e até mesmo no controle de epidemias, facilitando para a tomada de decisão.
No artigo de SANTOS, R. (2011) intitulado "Estruturação de um ambiente de
Business Intelligence (BI) para Gestão da Informação em Saúde: a experiência da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte", os autores demonstram a dificuldade
encontrada na gestão da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, a qual possuía cerca de
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180 unidades de saúde, cujo gerenciamento baseava-se, basicamente, no DATASUS, que
era distribuído de forma singular entre todas as Secretarias do Brasil, sem levar em conta
as necessidades dos gestores e as peculiaridades da região. Neste cenário, o órgão
necessitava de um melhor gerenciamento das informações geradas pelas suas unidades,
que como eram de grandes volumes, se tornava difícil filtrá-los e organizá-los. Para isto,
foi desenvolvido um Sistema de acordo com a Metodologia do BI, onde as informações
das unidades era centralizado em um Data Warehouse, com total suporte a tomada de
decisão, pois possibilitava a extração de diversas formas de relatórios, o que também
aumentou significativamente a análise destes dados pelas equipes de trabalho, que
passaram a focar suas ações no planejamento, monitoramento e avaliação.
Em "Utilização de Business Intelligence no Apoio a Gestão da Saúde Pública", de
CARDOSO, V. et al (2016),os autores preocuparam-se em criar um SAD (Sistema de
Apoio a Decisão) para organizar os dados coorporativos da melhor maneira possível,
auxiliando os gerentes e diretores da saúde pública na sua tomada de decisão. Para isto,
foi realizada toda uma filtragem dos dados do portal do DATASUS, para deixar somente
as informações relevantes ao negócio, que posteriormente foram tabeladas no Banco de
Dados Relacional, para facilitar sua análise. Assim, houve a decomposição de um enorme
conjunto de informações em partes menores, para serem analisadas em diversos pontos
de vista.
Com isto, percebe-se que a preocupação dos autores com a Gestão da Saúde
Pública pauta-se, basicamente, na grande quantidade de dados gerada diariamente pelas
unidades de saúde, as quais seus gestores não possuíam nem controle nem
acompanhamento adequados, visto que o gerenciamento destas informações era
realizado pelo DATASUS, que consistia em uma solução que não privilegiava as
individualidades de cada região e não fornecia aparatos tecnológicos de suporte a tomada
de decisão, fazendo com que os gestores de tais unidades recorressem a alternativas de
Business Intelligence para fundamentarem melhor as suas decisões estratégicas, táticas
ou operacionais.

4.2. Prevenção De Doenças
No trabalho de MORAIS, E. et al (2010), que tinha por finalidade analisar os fatores
de risco na ocorrência da doença arterial coronariana, os autores iniciaram com a coleta
dados de um estudo realizado no Ambulatório de Cardiologia do Hospital Electro Bonini,
pertencente à Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Os dados foram compostos por
103 pacientes do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 90 anos, atendidos pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) e consistiam em fatores de risco modificáveis, não modificáveis,
valores da pressão arterial aferida na consulta de enfermagem e principais diagnósticos
encontrados nos prontuários dos pacientes/usuários, os quais foram analisados e
mapeados em um dashboard, no qual observa-se a predominância da hipertensão arterial
sistêmica (HAS), representando 56,3% do total de 103 diagnósticos encontrados. Para
essa análise foi incluída a faixa etária após a dimensão diagnóstico, possibilitando o
cruzamento de informações e assim aumentando o nível de detalhes referente à
distribuição de mulheres hipertensas, de acordo com a idade. Em contrapartida, na
mesma situação, mas analisando sob outra perspectiva, os estudos demonstram que o
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risco cardiovascular na idade reprodutiva da mulher é menor, devido ao fator hormonal
protetor, porém de acordo com os dados, constata-se que a mulher contemporânea
expõe-se a fatores de risco decorrentes de seu estilo de vida, tornando-se indivíduo-alvo
para desenvolvimento precoce de doenças cardiovasculares.
Em "Letalidade e internações de pacientes em hemodiálise em plano de saúde"
(BERSAN, S. et al, 2013), os autores buscaram avaliar o desfecho clinico dos pacientes
em hemodiálise, utilizando o Business Intelligence para extrair e analisar dados de
diversas operadoras de planos de saúde, como sexo, idade dos pacientes e o tempo entre
a primeira consulta com nefrologista e início da hemodiálise. Para isto, foram avaliadas
311 pessoas sob o tratamento de hemodiálise, das quais 55,5% eram do sexo masculino
com média de 62 anos de idade. Na análise de sobrevida, com o auxílio dos dados
extraídos no Data Warehousing, foi constatado que a mortalidade era maior entre os
pacientes mais idosos, que não realizaram a consulta ao nefrologista, fizeram uso de
cateter vascular temporário como primeiro acesso e eram portadores do diabetes. Este
estudo foi muito importante pois concluiu que uma avaliação com o especialista antes de
iniciar o tratamento com a hemodiálise diminui o risco de óbito com a doença renal
obstrutiva crônica terminal, enquanto a doença de diabetes seguida de internação
realizadas em conjunto com o início do tratamento é demarcadora para o óbito. Neste
cenário, nota-se a importância de ferramentas que adotam o Business Intelligence, para
cruzar dados como idade, sexo, condição de saúde, e avaliar os principais fatores que
contribuem para o surgimento de epidemias.
Com as palavras de GONÇALVES, D. et al (2010), que buscaram aplicar o
Business Intelligence na análise da qualidade de vida dos pacientes antes e após um
procedimento cirúrgico, através de dados recolhidos por um questionário, chamado SF6D, que é um instrumento amplamente utilizado para medir a percepção da saúde numa
determinada população, tendo em vista a facilidade de ser usado, ser aceitável para os
pacientes e cumprir os critérios de fiabilidade e de validade necessários. Para isto, ele foi
disponibilizado via Web de forma a facilitar o seu acesso e o contato com os pacientes foi
realizado através do envio de 504 cartas de pedido de resposta aos pacientes. Assim, foi
projetado um Sistema de Inteligência de Negócios para armazenar os dados, contando
com mineração de dados para analisá-los. O resultado do estudo tornou possível a
identificação da fase de vida em que os pacientes adquiriram a hiperidrose (produção
excessiva de suor), a maior e a menor incidência da manifestação clínica, a evolução do
estado emocional e as áreas do corpo onde foi mais incidente, em consequência de uma
cirurgia, tudo graças ao BI.
Outro grande trabalho relacionado ao assunto, com autoria de CARVALHO, N. et al
(2017), buscou utilizar ferramentas e técnicas de Business Intelligence para fornecer um
sistema de apoio a decisão que auxilie no combate de doenças epidêmicas, como a
Dengue, Zika e Chikungunya na cidade de Recife/PE. Para isto, os autores utilizaram
dados públicos disponibilizados pela prefeitura do município, que foram migrados para um
Data Mart que possibilitou o acesso à estes dados não apenas por autoridades públicas,
mas para todos os envolvidos no assunto, como munícipes, equipes de saúde e o próprio
governo. O software utilizado para tal tarefa foi o Microsoft PowerBI, conectado à nuvem,
onde havia dados sincronizados para a interface, a qual mapeou todas as concentrações
de casos das doenças por bairro, em forma de gráficos e dashboards, tornando-os mais
compreensíveis e fornecendo estimativas reais sobre o problema e o desafio a ser
enfrentado pela comunidade
249
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

O BI, portanto, também pode ser utilizado com uma forte arma para o combate à
doenças, pois permite a sumarização de vários dados sobre casos de doenças
epidêmicas em formato de gráficos e relatórios que cruzam informações, isoladas ou
semelhantes, permitindo o estabelecimento de padrões, que servem para indicar
caminhos, tanto para sua prevenção, como para o seu tratamento, além de mapear locais
de maior risco de contaminação com estas doenças.

4.3. Gestão Hospitalar
Outra importante aplicação recorrente do Business Intelligence na área da saúde, é
nos Hospitais, públicos ou privados, que necessitam acompanhar os seus dados
financeiros, contábeis, administrativos e até mesmo a satisfação dos seus usuários, para
fundamentarem melhor suas decisões de planejamento e suas metas institucionais
Assim, no título "Avaliação da Satisfação dos usuários com o uso de uma
Ferramenta de Business Intelligence na Gestão Hospitalar", de ALMEIDA, M. et al (2017),
os autores aplicaram um questionário nos usuários de um Sistema de BI em um hospital
de São Paulo buscando avaliar a sua usabilidade, segurança, facilidade, operacionalidade
e atratividade. O trabalho deixou explícito os grandes benefícios do Business Intelligence,
com as palavras dos próprios usuários, que destacaram o grande controle dos processos,
a disponibilidade da informação em tempo real e a organização destas informações, que
resulta em uma maior eficácia das decisões empresariais do hospital. No geral, os
usuários reconheceram que a metodologia BI empregada na ferramenta permite um
enorme retorno financeiro, uma qualidade maior dos serviços prestados e vantagens
competitivas.
Com o trabalho "Implantação do Business Intelligence para gestão da informação
em unidades hospitalares" de RIBEIRO, A. et al (2018), os autores preocuparam-se com
os dados dos hospitais do Estado do Paraná, os quais são repassados à Secretaria de
Estado da Saúde através de planilhas extremamente volumosas, e cuja formatação difere
entre um hospital e outro, dificultando a comparação destes dados pelo órgão dirigente.
Para tanto, fez-se necessário a implementação do BI, que segundo os autores, baseia-se
em agrupar informações de diversas fontes e apresentá-las de forma unificada,
melhorando, e muito, a tomada de decisões acerca das unidades hospitalares, em
especial com relação ao planejamento, controle, monitoramento e avaliação, pois permitiu
a transformação dos dados brutos em informações estratégicas.
Portanto, nota-se que o Business Intelligence, fornece todo um aparato
metodológico para a tomada de decisões eficazes no ramo dos negócios, deixando os
usuários desta tecnologia cada vez mais satisfeitos com os resultados proporcionados por
ela, tendo em vista que a mesma agrupa informações de fontes diferentes e as apresenta
de forma padronizada e unificada, permitindo aos gestores obterem um enorme retorno
financeiro investindo nela.

4 Conclusão
Ao realizar a revisão da literatura sobre a questão da saúde nos mais variados
aspectos em conjunto com a aplicação das técnicas de BI, confirmou-se que a
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implementação de BI em saúde é suportada por modelos encontrados em conceitos de
negócios e os resultados apresentados corroboram para a evidência de que o uso dessa
metodologia podem ser aplicadas no setor de saúde com eficácia para o que se propõe
com a aplicação, gerando visão estratégica aprimorada e melhoria de processos, também
suportando a tomada de decisão segura, principalmente nas áreas de Gestão da Saúde
Pública, Combate de doenças e até mesmo na Gestão de Hospitais.
Deste modo, destaca-se que toda a informação captada pelo uso do conceito de
Business Intelligence fornece aos usuários finais informações de forma visual, ou seja,
uma linguagem compreensível para que qualquer pessoa possa interpretar e tomar a
devida decisão, sem a necessidade de intérpretes. Este é exatamente a fórmula de
sucesso do BI, pois permite que o gestor de uma empresa consiga extrair rapidamente o
cenário atual, em determinado aspecto, para tomar sua decisão em questão de segundos.
Com isso, são observados diversas vantagens da utilização das tecnologias que
implementam BI, principalmente no que tange a Gestão da Saúde Pública, que é uma
área extremamente abrangente e necessária para a população, a qual constantemente
busca por serviços oferecidos pela saúde pública e espera um mínimo de qualidade, fruto
de uma gestão preocupada com os desafios da área e que para tanto, utiliza Business
Intelligence para as suas tomadas de decisão.
Outra aplicação do Business Intelligence bastante delicada é a questão do
mapeamento de doenças, que através da metodologia torna-se possível a indicação dos
seus fatores de riscos e o público mais afetado por elas. Com estas informações é
possível a identificação das principais características semelhantes, encontradas em
pessoas doentes ou com predisposição para desenvolver tal doença, permitindo a adoção
de medidas de combate e prevenção de tais doenças baseadas em evidencias reais.
Finalmente, a última área da saúde agraciada com a Inteligência de Negócios
abordada nesta pesquisa é a Gestão Hospitalar, onde tanto hospitais públicos, como
privados podem visualizar seus dados orçamentários e gerenciais de maneira simplificada
e objetiva, facilitando as decisões de curto, médio e longo prazo.
As técnicas de busca e filtros utilizados nesse artigo podem ser mais bem
exploradas com o uso de metodologias já existentes, e assim aprofundando os resultados
da pesquisa, assim seria possível classificar o trabalho como uma revisão sistemática que
relaciona as técnicas de BI na área da saúde.
Com o BI, portanto, conclui-se que a gestão pública da saúde, o combate de
doenças e a gestão hospitalar são demasiadamente beneficiadas, pois os indicadores
visuais, gráficos, tabelas e relatórios disponibilizados pela metodologia possuem potencial
de levar aos gestores táticos, estratégicos e operacionais, todo o cenário da sua empresa,
possibilitando, assim a reflexão e a deliberação em poucos segundos, através de decisões
baseadas em evidências e metas institucionais.
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Resumo: Este estudo tem como tema a hidroginástica e o sono de mulheres idosas.Tem
como objetivo discutir a relação existente entre a prática da hidroginástica e a qualidade
do sono de mulheres idosas. Justifica-se este estudo devido aos inúmeros casos de
insônia na terceira Idade, principalmente entre as mulheres. Este estudo é uma pesquisa
descritiva e bibliográfica. Vinte e cinco trabalhos foram coletados mas apenas vinte e um
foram usados, sendo o critério de exclusão eliminar trabalhos com datas anteriores a a
2001.Foram buscados trabalhos nos sites de universidades e plataformas diversas.Os
trabalhos
foram
organizados
em
pastas
no
computador
e
analisados
posteriormente.Concluiu-se com este estudo que existe a relação entre os hábitos dos
indivíduos e a qualidade do seu sono ao chegar a velhice, sendo que nestes hábitos
devem estar incluídos a prática regular de exercícios físicos, estes podem garantir uma
velhice mais saudável e feliz.
Palavras-Chave: Exercícios Físicos. Idosas. Benefícios. Sono.

Abstract: This study has the theme of hydrogymnastics and the sleep of elderly women.
Its objective is to discuss the relationship between the practice of water gymnastics and the
quality of sleep of elderly women. This study is justified because of the innumerable cases
of insomnia in the third age, especially among women. This study is a descriptive,
bibliographical research, where twenty-five works but only twenty-one were used, the
exclusion criterion was to eliminate older works.Were searched for works in the sites of
universities and diverse platforms. The works were organized in It was concluded with this
study that there is a relationship between the habits of the individuals and the quality of
their sleep when they reach old age, and that these habits should include regular practice
of physical exercises, these can guarantee a healthier and happier old age.
Keywords: Physical Exercises. Elderly. Benefits.

1 Introdução
Muito se fala da relação entre longevidade e exercícios físicos, sua importância já
foi comprovada por inúmeros estudos e mais são apresentados todos os dias.A
importância de se exercitar não é segredo, porém muitos exercícios são inadequados para
a população de indivíduos idosos, que em sua grande maioria são sensíveis motora e
psicologicamente. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006 apud MACIEL,
2010), um dos componentes mais importantes para se ter uma boa saúde é “o estilo de
vida adotado pelas pessoas, o qual pode ser entendido como as ações realizadas pelo
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indivíduo no seu dia a dia durante toda a sua vida”. A prática regular de exercícios é
defendida por estudiosos para que os indivíduos obtenham saúde e qualidade de vida,
porem para que isto ocorra é necessário seu início o mais breve possível,
preferencialmente na infância.
Ao compreender a importância dos exercícios físicos para os indivíduos, questionase qual seria a melhor opção para cada um em particular. Levando em consideração que
a individualidade deve ser respeitada, aborda-se quais seriam os exercícios físicos mais
indicados para a população de idosos. Entre tantas opções existem os considerados mais
eficazes para esta população, que seriam os destinados à manutenção da saúde e
ampliação da autonomia.
A maioria dos exercícios existentes são altamente lesivos aos indivíduos idosos
devido às condições de saúde onde se encontram os mesmos. Os exercícios aquáticos
são recomendados aos mesmos, pois o fato de não haver impacto não causa lesão e nem
agrava as pré-existentes. Para a população idosa estes são os mais recomendados pois
podem realizar grandes movimentos sem risco de lesão, melhora a postura e suas
habilidades motoras diárias.Na água os movimentos podem ser realizados com mais
segurança pois a viscosidade da mesma permite a lentidão dos movimentos sem
comprometer sua eficiência e eficácia, a lentidão permite que os indivíduos tenham tempo
de se adaptar aos mesmos e possam criar suas próprias condições de desenvolvê-los
(SOUZA JÚNIOR, et al, 2016; AVELAR et al, 2016, apud MARCIANO, VASCONCELOS,
2008).
Os exercícios físicos trazem entre outros benefícios, “o aumento da massa
muscular, da resistência vascular periférica e fortalecimento dos ossos, também são
adquiridos através da prática regular de atividade física”. Sendo assim estudiosos
defendem que para os indivíduos alcançarem um envelhecimento saudável, os exercícios
físicos regulares são essenciais, pois os mesmos fortalecem os músculos e alteram as
questões de autoestima que são fundamentais para a manutenção da saúde física e
mental dos indivíduos idosos. As questões da saúde motora e psíquica estão intimamente
ligados, logo, toda a atividade física traz benefícios imediatos às questões psíquicas dos
indivíduos que devem ser motivadas pelos familiares e agentes de saúde. Esta inserção
trará oportunidades diversas para estes indivíduos que se mantendo ativos fisicamente
vão preservar sua saúde, ampliando suas expectativas de longevidade, qualidade de vida
e reinserção social (NIEMAN, 2011; MOTA, 2009, apud MATSUDO, 2001).
A grande maioria de estudiosos defendem a eficácia dos exercícios executados
dentro da água, pois a temperatura, a densidade e outras características peculiares da
mesma a tornam uma aliada na recuperação de lesões e prevenção de inúmeras doenças
da terceira idade.Os efeitos terapêuticos mais comuns são o relaxamento das articulações
e dos músculos, aumento de tônus muscular, melhora na circulação sanguínea entre
outros (MARCIANO, VASCONCELOS, 2008; AGUIAR, GURGEL, 2009).
As mulheres idosas ao se encontrarem nesta fase da vida, tem peculiaridades nos
aspectos físicos que impactam diretamente sua saúde e qualidade de vida, estão mais
suscetíveis a alterações morfológicas, psicológicas e sociais, sofrem com a viuvez e a
solidão, alterações hormonais que causam mudanças físicas e principalmente
psicológicas, tais mudanças alteram seu sono e seu dia a dia (AGUIAR e GURGEL,
2009).O empenho dos profissionais de saúde para promover a participação das idosas em
grupos de exercícios físicos regulares se dá em função de ter a consciência da sua
importância para esta população. Os idosos que se exercitam com regularidade mantém
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músculos fortes, flexibilidade nas estruturas e bem estar psicológico. Tais aspectos são
essenciais pois proporcionam o aumento dos sentimentos de autoconfiança, autoestima,
acarreta a diminuição da depressão, ocorrido através da liberação do hormônio
responsável pela sensação de prazer, a endorfina (BARBANTI, 2012).
Este estudo tem por objetivo discutir a relação existente entre os exercícios físicos
e a qualidade do sono de mulheres idosas.Este estudo é uma pesquisa descritiva e
bibliográfica. Vinte e cinco trabalhos foram coletados mas apenas vinte e um foram
usados, sendo o critério de exclusão eliminar trabalhos com datas anteriores a a
2001.Foram buscados trabalhos nos sites de universidades e plataformas diversas. Os
trabalhos foram organizados em pastas no computador e analisados posteriormente.

2 Aporte teórico

2.1 A hidroginástica e os Idosos
De acordo Bates, (1998), apud Silva et al., (2017) a hidroginástica é derivada da
hidroterapia, seu surgimento inicial de deu na Alemanha. Foi pensada para tratar pessoas
com limitações físicas que não podiam praticar outros tipos de exercícios, estes tinham
problemas articulares e o impacto era prejudicial.
O exercício efetuado dentro da água dá ao seu praticante sensações de bem estar
físico e psicológico, sendo que na água a falta de gravidade dá uma leveza e relaxamento
muscular não encontrado nos exercícios executados fora dela. “Os efeitos terapêuticos
mais comuns dos exercícios de hidroginástica são o alívio da dor e relaxamento,
fortalecimento da musculatura sem causar traumatismo nas articulações, aumento da
circulação como esclarecido acima, entre outros, específicos da área” (MARCIANO,
VASCONCELOS, 2008, p. 04).
A prática regular de exercícios físicos orientados trazem benefícios de ordem
motora e principalmente psicológica aos seus praticantes. Os benefícios motores são de
ordem objetiva, ou seja, alcançados imediatamente após à sua prática.Contribuem para a
manutenção e obtenção da independência das idosas assim como ampliação das
facilidades em suas atividades diárias. Sua autoconfiança e autoestima também são
melhoradas ao longo desta prática. (SILVA JUNIOR e VELARDI, 2008).“Considerando
todos os benefícios promovidos pela prática regular de atividade física, tem sido sugerido
que esta seja uma alternativa para melhorar a qualidade de vida dos idosos” (OLIVEIRA
et al., 2010, p.02.)
A independência dos idosos está diretamente ligada aos seus hábitos, sendo que a
prática de exercícios físicos como a hidroginástica proporciona múltiplos efeitos benéficos,
podendo servir tanto na prevenção e tratamento das doenças, como na melhoria
significativa na qualidade de vida e independência do indivíduo (MARCIANO,
VASCONCELOS, 2008).
As aulas executadas dentro da água devem ser voltadas principalmente para aliviar
dores e tensões musculares tão comuns nesta idade. Devem ser planejadas de uma
forma que motivem seus praticantes, onde haja interação social para que os aspectos
afetivos e emocionais sejam trabalhados, aliviando a ansiedade e depressão comumente
encontradas entre as idosas. “A prática frequente de hidroginástica na terceira idade é
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capaz de promover modificações morfológicas, sociais e fisiológicas, melhorando as
funções orgânicas e psíquicas do indivíduo” (AGUIAR e GURGEL, 2009, p.12).
As aulas devem sempre ser prazerosas e cativantes, para que os reflexos possam
ser positivos na qualidade de vida dos idosos. Atividades lúdicas e recreativas executadas
em grupo promovem a interação e socialização dos indivíduos, estimulando a produção
de endorfina, responsável pela sensação de prazer, bem-estar e recuperação da
autoestima. As aulas devem preparar os indivíduos com estímulos que desencadeiam
relaxamento e bem estar em seus praticantes. Com a prática regular da atividade
realizada na água os praticantes terão as condições físicas essenciais para adquirir
independência que necessitam.
Os efeitos benéficos mais comuns da hidroginástica são o alívio da dor tão comum
nos idosos, o relaxamento muscular, a higiene mental, o fortalecimento muscular e o mais
importante sem riscos de lesões (MARCIANO e VASCONCELOS, 2008).“A hidroginástica
se destaca como o exercício mais indicado para pessoas da terceira idade. As
características físicas da água, a pressão hidrostática, a densidade, o empuxo, a
viscosidade e a tensão superficial, são utilizadas para a exploração de movimentos que
diminuem as forças compressivas nas articulações” (SILVA et al., 2017, p.24).
Os benefícios da hidroginástica comparada aos demais exercícios efetuados fora
da água são infinitamente superiores, pois dão a possibilidade do aumento de sobrecarga
com diminuição dos riscos de lesões, onde ocorre um relaxamento causado pela
temperatura alta da água, corroborando com maior alívio das dores e desconfortos que
aflige os idosos (PAULA e PAULA apud SILVA et al., 2017).
“A hidroginástica como uma prática de atividade física na terceira idade
proporciona múltiplos efeitos benéficos, o que além de servir na prevenção e tratamento
das doenças próprias do idoso, melhora significativamente a qualidade de vida do
indivíduo e sua independência diária”. (MARCIANO e VASCONCELOS, 2008, p. 18).
Ao destacar a importância da prática de exercícios físicos no envelhecimento se faz
necessário a discussão a respeito de quais exercícios seriam os mais adequados e seus
objetivos em relação aos seus praticantes, levando em conta que indivíduos idosos tem
limitações físicas, que implicam diretamente na prática e desenvolvimento de tais
exercícios. (CONTRERAS, 2011 apud SOUZA et al., 2015) justifica que “antes de
desenvolver qualquer programa de exercício físico, especialmente no caso de pessoas
idosas, é extremamente aconselhável ter um conhecimento geral dos aspectos como
idade, grau de mobilidade e autonomia, seus interesses, entre outros”. Os exercícios
aplicados de forma regular contribuem para a diminuição dos problemas de saúde
ajudando a prevenir “problemas, deficiências funcionais e psicológicas, mas deve ser
fornecida periodicamente adaptada para as limitações de cada pessoa”.

2.2 O Envelhecimento e o Sono das idosas
O envelhecimento da população mundial é um processo natural onde ocorrem
inúmeros declínios das funções humanas, também “não é possível definir um ponto exato
de transição, como nas demais fases”. (OLIVEIRA et al., 2010, p. 01). “Estima -se que, em
2025, os idosos no Brasil atingirão uma cifra aproximada de 30 milhões de pessoas, o
equivalente a 15% da população”(BARBOSA et al., 2016, p. 08).
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No decorrer da vida os seres humanos foram apresentando características
peculiares no processo de envelhecimento, este por sua vez é um fenômeno complexo e
variável, sendo que a compreensão de suas implicações requer estudos realizados sob
uma perspectiva multidisciplinar (MACIEL, 2010, apud MATSUDO et al., 2001).
“As diminuições progressivas das aptidões físicas são características físicofuncionais que ocorrem no processo de envelhecimento do idoso. Com isso, o idoso tende
a alterar seus hábitos de vida e rotinas diárias diminuindo suas atividades saudáveis por
hábitos sedentários, acarretando sérios problemas para o idoso” (MARCIANO e
VASCONCELOS, 2008, p.32).
O processo de envelhecimento no indivíduo saudável está
relacionado com inúmeras alterações físicas e psicológicas. A força
máxima de homens e mulheres, por exemplo, é alcançada
geralmente entre os 20 e os 30 anos de idade, havendo, pois, um
declínio progressivo na maioria dos grupamentos musculares, que
após a terceira década de vida será de aproximadamente 16,5%1. A
diminuição da força muscular e flexibilidade articular altera a
coordenação motora e o equilíbrio, interferindo negativamente na
manutenção de um estilo de vida saudável e na prática das atividades
de vida diária (DE PAULA e DE PAULA, 1998 apud SILVA et al.,
2017).

O envelhecimento é “processo gradual, universal e irreversível, provocando uma
perda funcional progressiva no organismo”. Quadro que é agravado pelo sedentarismo
inerente à esta população. “São inúmeros os dados na literatura que demonstram os
enormes custos sociais decorrentes da adoção de um estilo de vida sedentário”.
(LAMBERTUCCI, PUGGINA, PITHONCURI, 2006; PITANGA, 2002, apud MACIEL, 2010,
p. 01).
A chegada da velhice acarreta disfunções sociais, motoras e psicológicas nos
indivíduos. Conforme Mendes, (2005, p.424) “os idosos apresentam poucas perspectivas
em relação ao futuro. Embora as indústrias farmacêuticas e médicas tenham alcançado
um expressivo avanço tecnológico postergando os fatores que levam ao envelhecimento,
diminuindo a mortalidade, ainda assim a longevidade outrora sonhada causa problemas
da ordem de saúde pública e causa incessantes preocupações no mundo e em seus
governantes (OMS, 2015, p.01) afirmam que “essas mudanças são dramáticas e as
implicações são profundas. Uma criança nascida no Brasil ou em Mianmar em 2015 pode
esperar viver 20 anos mais que uma criança nascida há 50 anos”.
Conforme Joia et al., (2007, p.132), “com o aumento geral da sobrevida da
população ressalta-se a importância de garantir aos idosos não apenas maior
longevidade, mas felicidade, qualidade de vida e satisfação pessoal”. Quando se imagina
que alcançar satisfação é uma tarefa simples, depara-se com a multiplicidade de aspectos
que são necessários para que a tal satisfação ocorra.
A saúde é sem dúvida o grande anseio dos indivíduos que chegam à velhice.
Porem as alterações fisiológicas alteram em partes o sonho e se faz necessário
intervenções múltiplas para que a saúde seja restaurada. (MATSUDO, et al., 2001;
LAMBERTUCCI et al., 2005; MACIEL, 2010 apud SOUZA et. al., 2015) acrescentam que a
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prática de exercício físico previne essas alterações e também ajuda na prevenção de
doenças como o diabete, AVC, hipertensão, entre outras.
O envelhecimento humano é invariavelmente complexo, porem o envelhecimento
das mulheres requer estudos minuciosos tendo sob o prisma sua especificidade. As
mulheres sofrem mais com problemas relacionados ao sono, pois ao chegar a temida
menopausa o sono é alterado significativamente (QUINHONES e GOMES, 2011).
O sono é uma necessidade fisiológica inerente a todos os animais. Nos seres
humanos particularmente ocupa aproximadamente um terço de suas vidas. Tão
importante quanto comer e beber é o dormir. “O sono é considerado uma necessidade
humana fundamental, sendo um dos fatores que influenciam na qualidade de vida do ser
humano. Entretanto, nos idosos, essa necessidade encontra-se frequentemente
prejudicada”. (CLARES et al., 2012, p. 32).O ser humano é escravo do sono e quando não
se dá a devida atenção ao mesmo, pode comprometer severamente sua estrutura física e
psicológica. “O processo de envelhecimento ocasiona modificações na quantidade e
qualidade do sono, as quais afetam mais da metade dos adultos acima de 65 anos de
idade, que vivem em casa e 70% dos asilados, com impacto negativo na sua qualidade de
vida”. (GEIB et al., 2003,p. 04).“O sono exerce papel importante na homeostasia, cujo
desequilíbrio favorece o aparecimento de transtornos mentais, diminuição da competência
imunológica, prejuízo no desempenho físico e dificuldades adaptativas, causando
aumento da vulnerabilidade do organismo idoso e colocando sua vida em risco”
(QUINHONES e GOMES, 2011, p.32).
O sono de má qualidade, assim como os distúrbios do sono resultam
em dificuldade em manter a atenção; redução da velocidade de
resposta; prejuízos da memória, concentração e desempenho;
dificuldade em manter um bom relacionamento familiar e social;
aumento da incidência de dor; tendência à má avaliação da própria
saúde; capacidade reduzida para realizar as tarefas diárias; aumento
da utilização de serviços de saúde e redução da sobrevida (CLARES
et al., 2012).

O sono e repouso são funções que restauram aspectos fisiológicos dos indivíduos,
necessários para uma vida saudável e feliz. Tal fato mostra que os profissionais da saúde
devem buscar mais conhecimentos acerca do sono dos indivíduos na velhice (BARBOSA
et al., 2016).
Quando o sono dos idosos perde a qualidade o mesmo tende a dormir pequenos
cochilos durante o dia. O sono não reparador causa “supressão imunitária, diminuição da
capacidade física, quedas freqüentes e declínio cognitivo que são marcadores de pobre
qualidade de saúde física e mental e estão relacionados com baixa qualidade de vida”.
(QUINHONES e GOMES, 2011, p. 32). As alterações hormonais causam vários tipos de
problemas relacionados ao sono. Nas mulheres os problemas de sono aparecem logo
após o início da menopausa, quando alterações hormonais causam desconforto e
sintomas que alteram sua saúde física e mental, principalmente a depressão.
As mulheres idosas em sua grande maioria são portadoras de inúmeras doenças,
estas características da idade avançada e dos hábitos no decorrer de suas vidas, tais
doenças porem, são consideradas normais por grande parte da área médica. Ressalta-se
que, embora os idosos geralmente relatem suas queixas relacionadas ao sono, muitos
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profissionais da saúde não dão a devida importância, “não o fazem por não concebê-las
como disfunções, mas como eventos normais do processo de senescência”(GEIB, et al.,
2003, p. 20).
No decorrer da vida e ao longo do processo de envelhecimento, ocorrem mudanças
em vários aspectos fisiológicos como, psicológicos, sociais e motores, com isso
problemas com o sono dos indivíduos se destaca entre as maiores queixas dos idosos.
Conforme o indivíduo envelhece seu padrão de sono também se altera. (OLIVEIRA et al.,
2007).“Os fatores comportamentais com maior interferência sobre os distúrbios de sono
na velhice são a redução da atividade física e da exposição à luz solar. A atividade física
regular parece resultar em aumento da profundidade e duração do sono” (GEIB et al.,
2003, p. 13).
Embora existam inúmeros estudos afirmando a diminuição na quantidade e
qualidade do sono no envelhecimento, existem idosos satisfeitos com o seu padrão de
sono. Tal fato pode ocorrer devido aos hábitos destes indivíduos ao longo de suas vidas,
como dormir sempre no mesmo horário, alimentar-se corretamente, praticar exercícios
físicos regularmente, entre outros, fatores estes que ao longo da vida podem diminuir os
impactos negativos das alterações do sono na velhice. Hábitos saudáveis dos indivíduos
durante suas vidas podem lhe garantir uma velhice cheia de saúde e bem estar
(OLIVEIRA et al., 2007).
Os efeitos negativos do envelhecimento podem ser minimizados e até abolidos da
vida dos indivíduos idosos quando a prática regular de exercícios físicos são inseridos em
suas vidas, sendo que estes podem diminuir efeitos negativos do envelhecimento e
ampliar sua autonomia. As questões de perda da funcionalidade em indivíduos idosos
pode ser combatida com a prática regular de exercícios físicos. “Embora a maior parte dos
adultos maiores apresente múltiplos problemas de saúde com o passar do tempo, a idade
avançada não implica em dependência” (OMS, 2015).

3 Considerações Finais
Ao ampliarmos os estudos acerca do tema envelhecimento e sono dos indivíduos,
percebe-se que existe relação direta com os bons hábitos dos indivíduos e uma velhice
saudável. Segundo vários estudos a velhice problemática advém de hábitos não
saudáveis durante a vida dos indivíduos, sendo que a prática regular de exercícios físicos,
incluindo a hidroginástica promovem não só um bem estar físico e psíquico momentâneo
como amplia a expectativa de vida, promovendo uma velhice com mais saúde e qualidade
de vida.
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Resumo: O Novo Código de Processo Civil, inovação para o ordenamento jurídico
brasileiro, após permanecer em vacatio legis durante 1 (um) ano, entrou em vigor na data
de 16 de março de 2016, trazendo mudanças substanciais em vários institutos jurídicos e
nas formas do procedimento processual civil para assegurar o respeito às garantias
constitucionais do Estado Democrático de Direito e garantir efetividade às prestações
jurisdicionais no território brasileiro. Nesse sentido, o presente trabalho tem como
finalidade principal analisar e aclarar o instituto jurídico da Improcedência Liminar do
Pedido, previsto no artigo 332 do Código de Processo Civil de 2015, suas hipóteses de
aplicabilidade, isso porque os requisitos objetivos foram modificados em relação ao
Código de Processo Civil de 1973. Assim, examinar-se-á o instituto e sua complexidade
estrutural, analisando-se o conceito, pressupostos e a questão procedimental de
aplicabilidade. Ademais, a função essencial dos tribunais superiores, principalmente com o
novo código, é a de proferir entendimentos a serem aplicados pelos tribunais inferiores em
questões análogas, sejam por intermédio de acórdão ou pela expedição de súmulas,
possibilitando a uniformização de jurisprudência no ordenamento pátrio. Dessa forma,
analisando-se a relação jurídica por completo, tendo em vista vigência do Novo Código de
Processo Civil, combinada assim, com a alteração dos requisitos de utilização do instituto,
verifica- se que a sistemática de aplicação é casual, dependendo sobremaneira das
situações trazidas no caso concreto.
Palavras-chave: Direito Processual Civil. Improcedência Liminar do Pedido (art. 332,
CPC). Análise do Instituto Jurídico.

Abstract: The New Code of Civil Procedure, an innovation for the Brazilian legal system,
after remaining in vacatio legis for one (1) year, entered into force on March 16, 2016,
bringing substantial changes in several legal institutes and procedures civil procedure to
ensure respect for the constitutional guarantees of the Democratic State of Law and
guarantee effectiveness to jurisdictional benefits in the Brazilian territory. In these terms,
the main purpose of this work is to analyze and clarify the legal institute of the Order's
Limitation of Liability, provided for in Article 332 of the Code of Civil Procedure of 2015, its
hypotheses of applicability, because the objective requirements were modified in relation to
Code of Civil Procedure of 1973. Therefore, the institute and its structural complexity will
be examined, analyzing the concept, assumptions and procedural question of applicability.
In addition, the essential function of higher courts, mainly with the new code, is to utter
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understandings to be applied by lower courts in analogous matters, either by judgment or
by issuing scoresheet, enabling the standardization of jurisprudence in the homeland
order. Thus, by analyzing the legal relationship in full, in view of the New Civil Procedure
Code, combined with the changing requirements for the use of the institute, it is verified
that the application system is casual, depending on the situations brought in the specific
case.
Keywords: Right Procedural Civil. Dismissal of the Order (article 332, CPC). Analysis of
the Legal Institute.

1 Introdução
O Código de Processo Civil de 1973 operou adequadamente durante longo
transcurso de tempo, contudo, constatou-se que havia sido enfraquecida sua coesão,
decorrente das adaptações realizadas para contemplar as mudanças sociais,
comprometendo na forma harmônica do sistema. Essa questão, influenciou diretamente
na criação de um Código novo.
Assim, o Código de Processo Civil/2015, entrou em vigor na data de 16 de março
de 2016 e trouxe modificações substanciais no sistema jurídico processual brasileiro,
conservando os institutos com maior parcela de aceitação, modificando e criando outros,
a fim de resolver querelas questionadas pela doutrina e jurisprudência.
Nessa toada, o Instituto da Improcedência Liminar do Pedido foi completamente
alterado, principalmente no que se refere aos requisitos objetivos, se comparado com o
CPC/1973, para atender aos critérios de estabilização e de uniformização de
jurisprudência, garantindo, de toda forma, respeito às garantias constitucionais do Estado
Democrático de Direito, bem como assegurar a prestação jurisdicional efetiva e em
período de tempo razoável.
Todavia, a aplicação do instituto em análise é complexa, dando ensejo a
diversificadas formas de interpretação, visto que o instituto da improcedência é
relativamente novo do ponto de vista jurídico e de utilidade controversa no Poder
Judiciário, fazendo-se necessário tecer uma abordagem teórica com metodologia
bibliográfica e documental sobre o assunto.
Dessa maneira, estudar-se-á o instituto jurídico da Improcedência Liminar do
Pedido (art. 332, CPC) e suas delimitações, compreendendo o conceito, os requisitos de
aplicabilidade no CPC vigente, bem como a questão procedimental e desdobramentos
jurídicos.

2 Conceito da Improcedência Liminar do Pedido
A improcedência liminar do pedido é uma decisão proferida pelo juiz, de plano,
antes mesmo da citação da parte adversa, nas demandas que dispensam a fase de
instrução probatória, momento em que o magistrado julgará de maneira definitiva o mérito
do processo, sendo assim, de forma improcedente à tutela pleiteada pelo autor.
Fredie Didier Jr. (2016, p. 601) conceitua o instituto jurídico como “[...] a decisão
jurisdicional que, antes da citação do demandado, julga improcedente o pedido formulado
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pelo demandante. É a decisão de mérito, definitiva, apta à coisa julgada e possível objeto
de ação rescisória”.
Ademais, leciona Didier Jr. (2016, p. 601) que é uma “técnica de aceleração do
processo”, e se aplicará, em casos de “[...] manifesta improcedência do pedido [...]”, tanto
é que “[...] o legislador dispensa a citação do demandado, autorizando que se profira um
julgamento a ele favorável”.
Segundo o prestigiado doutrinador, não há violação ao princípio do contraditório,
isso porque o julgamento é de improcedência do pedido do autor, logo, favorável ao
demandado, não necessitando de sua manifestação sobre a causa, a priori (DIDIER JR.,
2016, p. 601).
Dessa forma, torna-se importante indicar que não ocorre desrespeito ao
contraditório, uma vez que não há qualquer possibilidade de prejuízo imediato ao réu é o
mesmo nem sequer tomará conhecimento do objeto da demanda em que figura no polo
passivo - exatamente pelo fato de que sairá vitorioso na sentença que julga de maneira
improcedente o pedido liminarmente.
A respeito da utilização da improcedência, tem-se que é admissível “[...] quando
houver precedente contrário ou jurisprudência contrária à tese em que fundado o pedido,
quando o direito tiver sido extinto pela decadência ou quando a pretensão houver sido
atingida pela prescrição” (MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, 2016, p. 212).
Outrossim, ainda mesmo antes do Código de Processo Civil (CPC) vigente,
Marcus Gonçalves (2016, p. 429) denota que a Lei n. 11.277/2006 modificou o antigo
Código de Processo Civil de 1973, acrescentando o art. 285-A que previu a criação do
instituto da improcedência liminar do pedido no ordenamento pátrio, nesse sentido, ipsis
litteris:
Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no
juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros
casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença,
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. [...] (BRASIL, 1973).

Por conseguinte, para a utilização da improcedência nos moldes do CPC/1973, a
causa deveria ser unicamente de direito e já ter sido apreciada em caso idêntico perante,
frise-se, o mesmo juízo, sendo repetido o conteúdo do decisum na demanda posterior.
No entanto, esse fato gerou bastante discussão e críticas doutrinárias, ao passo
que: “[...] as causas de improcedência de plano estavam associadas a julgamentos
anteriores proferidos pelo mesmo juízo, sem preocupação se tais decisões estavam ou
não em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores” (GONÇALVES,
2016, p. 429).
Logo, poderia ocorrer discrepância de julgamentos de demandas idênticas em
comarcas próximas, dependendo do entendimento anterior sobre a matéria em análise,
decidir-se-ia de uma forma aqui e de outra forma acolá, sem preocupação com a gênese
da harmonia jurisprudencial.
Entende-se, portanto, que o CPC/73 “[...] prestigiava a jurisprudência do próprio
juízo [...]”, enquanto o CPC/15 sustenta a esfera jurídica como um todo, mantendo-se o
instituto no Códex Processual, contudo, não mais ligando-o “[...] aos precedentes do
próprio juízo, mas à existência de entendimento pacificado sobre a questão jurídica
controvertida [...]” em sede de tribunais superiores (GONÇALVES, 2016, p. 429-430).
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3 Pressupostos do julgamento de Improcedência Liminar do Pedido no Código de
Processo Civil Vigente
A improcedência liminar do pedido, é uma causa especial de julgamento
antecipado do mérito. Nessa linha de intelecção, para sua aplicabilidade no caso concreto,
torna-se necessário observar determinados requisitos, a fim de respeitar, sobretudo, o
princípio da legalidade, previsto no ordenamento pátrio.
Com efeito, os pressupostos para aplicação do instituto jurídico são que a
demanda dispense a instrução processual, ou seja, necessariamente precisa ser
unicamente de direito, bem como o caso se encaixar em uma das hipóteses previstas nos
incisos ou no parágrafo primeiro do artigo 332 do Código de Processo Civil doravante
citado.
Fredie Didier Jr. (2016, p. 601) afirma que “causa que dispensa a fase instrutória é
aquela cuja matéria fática pode ser comprovada pela prova documental”. Nesse ponto,
assevera que o instituto é uma “hipótese especial de julgamento antecipado do mérito (art.
355, I, CPC)”, dispensando-se a oitiva do requerido.
Analisando-se o instituto em comento, verifica-se que é possível sua aplicação
nos processos de primeira instância, bem como naqueles de competência originária dos
tribunais de hierarquia superior (DIDIER JR., 2016, p. 602).
Com o propósito de localização legislativa, menciona-se que a improcedência
liminar do pedido encontra-se prevista no Códex Processual Civil, que dispõe:
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz,
independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o
pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência;
IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se
verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado
da sentença, nos termos do art. 241.
§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.
§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do
processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a
citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias
(BRASIL, 2015).

Depreende-se do dispositivo que, em matéria de julgamento de improcedência
liminar do pedido as causas que possibilitam a sua utilização enquanto instituto jurídico
devem ser exclusivamente de direito e, também, compatíveis com algum dos incisos ou
com o parágrafo primeiro do artigo retromencionado.
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Isso quer dizer que, em síntese, segundo o Código de Processo Civil, julgar-se-á
liminarmente improcedente o pedido que contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal
(STF) ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ); acórdão emanado pelo STF ou STJ, nos
casos de julgamentos de recursos repetitivos; no entendimento fixado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; enunciado de
súmula de tribunal sobre justiça local, e, ainda, quando verificar-se a incidência de
prescrição ou de decadência.
Oportunamente, Daniel Assumpção Neves menciona que existia no projeto
original outra hipótese, contudo, foi retirada do texto:
Além das hipóteses previstas nos quatro primeiros incisos do art. 332 do
Novo CPC, que legitimam o julgamento liminar de improcedência, havia no
projeto de lei aprovado na Câmara mais uma hipótese: o antigo inciso V
previa que o pedido que contrariasse frontalmente norma jurídica extraída
de dispositivo expresso de ato normativo legitimaria o julgamento liminar
ora analisado. O texto definitivo do Novo CPC aprovado no Senado
suprimiu essa hipótese (NEVES, 2015, p. 231).

Nessa toada, de maneira extremamente pertinente, Humberto Theodoro Jr.
(2018, p. 805), relata que:
As justificativas para essa medida drástica [aplicação da improcedência
liminar do pedido] ligam-se ao princípio da economia processual, bem
como a valorização da jurisprudência, principalmente nos casos de
demandas ou recursos repetitivos. Prendem-se, também, à repulsa, prima
facie, das demandas insustentáveis no plano da evidência, dada a total
ilegitimidade da pretensão de direito material veiculada na petição inicial.

Ademais, a exposição de motivos para criação do Novo Código de Processo Civil,
elaborada por juristas, dentre os quais Luiz Fux, Humberto Theodoro Júnior, Elpídio
Donizetti, etc., corrobora com a tese predisposta de uniformização de jurisprudência:
Prestigiou-se, seguindo-se direção já abertamente seguida pelo
ordenamento jurídico brasileiro, expressado na criação da Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) e do regime de julgamento
conjunto de recursos especiais e extraordinários repetitivos (que foi
mantido e aperfeiçoado) tendência a criar estímulos para que a
jurisprudência se uniformize, à luz do que venham a decidir tribunais
superiores e até de segundo grau, e se estabilize. Essa é a função e a
razão de ser dos tribunais superiores: proferir decisões que moldem o
ordenamento jurídico, objetivamente considerado (BRASIL, 2010, p. 240).

À vista disso, a função elementar dos tribunais superiores, sobretudo com o novo
código, é a de emanar entendimentos a serem aplicados pelos tribunais inferiores em
questões análogas, sejam por intermédio de acórdão ou pela expedição de súmulas,
possibilitando a uniformização de entendimentos e reparos jurídicos de antes da vigência
do CPC de 2015.
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Todavia, Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2017, p. 437), tecem crítica à confusão na
utilização dos termos precedente e jurisprudência, segundo eles o novo código de
processo se equivoca, porquanto as Cortes Supremas (STF e STJ) desempenham a
função de “interpretação e de precedentes”, enquanto as Cortes de Justiça (Tribunais
Regionais Federais e Tribunais de Justiça) exercem o múnus de “controle e de
jurisprudência”.
Para eles:
Precedente e jurisprudência não se confundem. O precedente é um
conceito material e qualitativo – diz respeito à completa apreciação dos
argumentos que podem influir na solução da questão examinada e à
autoridade de quem elabora as razões a partir de determinado caso. Nessa
linha, é claro que as razões invocadas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos ou
no julgamento do incidente de assunção de competência podem gerar
precedentes, mas é claro que pode igualmente haver a formação de
precedentes a partir das razões invocadas pelas Cortes Supremas fora
dessas hipóteses - por exemplo, no julgamento de um recurso
extraordinário ou de um recurso especial (MARINONI, ARENHART e
MITIDIERO, 2017, p. 437).

De mais a mais, indubitavelmente precedente e jurisprudência são elementos
distintos. Isso porque, precedente tem relação com tudo aquilo que é apreciado dentro de
uma demanda, pela autoridade competente, visando-se à solução do caso concreto.
Restando evidente, assim, que a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de
recursos repetitivos ou de incidente de assunção de competência é capaz de constituir
precedente, de igual forma, no entanto, as razões proferidas em um julgamento de recurso
extraordinário também podem (MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, 2017, p. 437).
Por outro lado, e não menos importante, a jurisprudência dos Tribunais Regionais
Federais e Tribunais de Justiça só podem acarretar na questão da aplicação da
improcedência liminar, de acordo com os eméritos autores, caso sejam sumuladas pelas
Cortes de Justiça, sob pena de utilização indevida da regra criada (MARINONI,
ARENHART e MITIDIERO, 2017, p. 437).
Igualmente, verifica-se que a legislação autoriza o magistrado a proferir
julgamento liminar de improcedência quando observar a eventualidade de decadência ou
de prescrição no caso concreto (art. 332, § 1º, do CPC), fato que Fredie Didier analisa de
maneira robusta.
Conforme leciona o autor, antes da citação da parte adversa, é possível o
reconhecimento ex officio da decadência prevista em lei, enquanto a decadência
convencional deverá ser alegada pela parte que aproveitará a decisão, por questão óbvia
de representatividade e intrínseca de direito privado. Além do mais, a questão da
verificação da prescrição é mais complicada (DIDIER JR, 2016, p. 606).
Problematiza a querela Didier, alegando que:
Permanece em vigor o art. 191 do Código Civil, que permite
expressamente a renúncia da prescrição, expressa ou tácita. A não
arguição da prescrição consumada é uma forma de renúncia. Uma regra
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que permite a renúncia tácita e outra que permite o reconhecimento ex
officio da prescrição estão em evidente conflito (DIDIER JR, 2016, p. 610).

Por isso, a viabilidade do reconhecimento de ofício de qualquer prescrição poderia
ocorrer caso “o sistema das obrigações no direito privado também fosse alterado, o que
não aconteceu” (DIDIER JR., 2016, p. 610).
Ademais, examina o fato de conhecimento de ofício da prescrição contra grupos
vulneráveis assim entendidos pelo Estado, como os idosos, índios, consumidores, bem
como os trabalhadores, posicionando-se contrário ao reconhecimento desse modo
(DIDIER JR., 2016, p. 611).
Aqui, tem-se que: “Não encontraria abrigo constitucional uma interpretação que
permitisse que o próprio Estado (Estado-juiz), a quem compete a proteção de tais sujeitos,
atuasse ex officio para prejudicá-los, reconhecendo uma prescrição que lhes seja
desfavorável, sem alegação da parte adversária” (DIDIER JR., 2016, p. 611).
Sob o mesmo ponto de vista, não seria possível a observância de ofício da
prescrição sobre os direitos disponíveis, ao passo que comportam renúncia como visto
anteriormente (art. 191 do Código Civil), ainda mais que, se fosse admitida a atividade
jurisdicional, “haveria indevida e inconstitucional invasão na autonomia privada” (DIDIER
JR, 2016, p. 611).
De outro turno, acrescentando-se ao estudo do instituto, vale dizer, acerca da
rejeição liminar do pedido nos casos de situação atípica, que esta modalidade não há
previsão expressa no ordenamento pátrio, conquanto, são casos de óbvia insubsistência
jurídica. Fredie Jr. (2016, p. 612), oportunamente, suscita a dúvida se seria possível, antes
da citação do réu, julgar de maneira improcedente o pedido em situações de concreta
incongruência, utilizando-se dos seguintes exemplos: “demanda para reconhecimento de
usucapião de bem público, pedir autorização para matar alguém ou determinar que o
Brasil declare guerra aos EUA”.
Para essa pergunta, como colocado anteriormente, inexiste dispositivo legal que
permita o julgamento improcedente de plano, necessário seria, no entanto, citar o
requerido para responder a ação e, logo após, julgar o pedido de forma antecipada, com
base no artigo 355 do Código de Processo Civil.
Todavia, Didier Jr. (2016, p. 613) assegura que “é possível, e recomendável,
construir essa possibilidade [de aplicação da improcedência liminar do pedido] a partir dos
princípios da eficiência (art. 8º, CPC), da boa-fé (art. 5º, CPC) e da duração razoável do
processo (art. 5º, LXXVIII, CF/1988; art. 4º, CPC)”.
Assim, examinando o posicionamento do eminente processualista, é possível
chegar à conclusão de que o entendimento dele sobre o rol constante do art. 332 do CPC,
é meramente exemplificativo, sendo possível a aplicação do instituto em outros casos que
não previstos no Código de Processo Civil, como por exemplo a rejeição liminar do pedido
nos casos de situação atípica.
Importante colocar que, de acordo com Daniel Assumpção Neves (2015, p. 232)
“O julgamento liminar de improcedência, desde que preenchidos seus requisitos, passa a
ser um dever do juiz, e não mera faculdade como é à luz do CPC/1973, e essa conclusão
não depende de expressa previsão legal”.
Dessa forma, seria possível a aplicação do instituto jurídico, sem violação do
princípio da legalidade, não somente nos casos delineados no art. 332 e parágrafos do
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CPC, visando-se o julgamento de demandas que possuam circunstâncias atípicas, sendo
completamente absurdas do ponto de vista jurídico.

4 Questão procedimental e seus desdobramentos jurídicos atinentes ao instituto
Inicialmente, é adequado ressaltar a importância e a originalidade do § 2º do art.
332 do CPC, que dispõe a respeito da intimação do réu sobre o trânsito em julgado da
sentença de improcedência liminar do pedido, a qual cientifica a parte integrante do polo
passivo da demanda de que obteve uma decisão favorável no processo que sequer
apresentou defesa, imagine-se a estranheza do fato. Entretanto, essa é a configuração
que o legislador escolheu para utilização da improcedência, evidentemente, sem
manifestação da parte requerida.
Consequentemente, cabe à parte adversa, se for o caso, apresentar a medida
jurídica adequada para recorrer da decisão de improcedência, que no caso de primeiro
grau de jurisdição é a apelação, cabendo, em virtude disso, o juízo de retratação por parte
do magistrado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o artigo 332, § 3º, do CPC. Não
sendo o caso de retratação, o juiz prosseguirá com o feito, citando o réu para apresentar
contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a
exegese do artigo 332, § 4º do CPC (DIDIER JR, 2016, p. 602).
Se a intimação da decisão do trânsito em julgado da sentença de improcedência
causa estranheza, indubitavelmente, a citação para apresentação de contrarrazões à
apelação de igual forma. Em virtude de que, foge totalmente à lógica do direito processual
civil, o qual é regido por fases e procedimentos lineares.
Fredie Didier Jr. (2016, p. 602), de forma ímpar, menciona que “as contrarrazões
do réu terão conteúdo muito semelhante ao de uma contestação, uma vez que se trata de
sua primeira manifestação [...]. Além disso, o réu defenderá a sentença, reforçando a
argumentação do magistrado [...]”.
Por outro lado, pode ocorrer a improcedência parcial dos pedidos, oportunidade
em que o processo se extingue com relação a alguns pleitos, devendo continuar em
relação a outros. Nesse instante, a providência jurídica recursal apropriada é o agravo de
instrumento, por tratar-se de decisão interlocutória, com espeque no artigo 1.015, inciso II,
do CPC (DIDIER JR, 2016, p. 602-603).
A improcedência liminar do pedido muito se assemelha ao julgamento antecipado
do mérito. Nesse sentido, a diferença é primeiramente topográfica, visto que a
improcedência liminar é prevista no art. 332 do CPC, enquanto o julgamento antecipado
do mérito, faz parte do capítulo sobre o julgamento conforme o estado do processo,
localizado no art. 355 do CPC. Outra distinção, é que na improcedência, o julgamento é
imediato e contrário à pretensão do autor, sendo favorável, assim, ao réu, em
contrapartida no julgamento antecipado ocorre a citação da parte requerida e
apresentação de defesa e sendo o caso, julga-se o mérito da demanda.
O autor expressa, ainda, as atitudes recursais a serem utilizadas nas
circunstâncias de competência originária dos tribunais:
Se a técnica for aplicada em causa de competência originária de tribunal,
ou se estará diante de uma decisão do relator, impugnável por agravo
interno (art. 1.021, CPC), ou de um acórdão, impugnável por um dos
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recursos cabíveis contra decisões colegiadas (recurso especial, recurso
extraordinário, recurso ordinário constitucional ou embargos de
divergência) (DIDIER JR, 2016, p. 603).

Dessa maneira, nas causas de competência originárias, é preciso observar-se o
caso concreto e o local de tramitação da ação para verificar o eventual recurso a ser
interposto da decisão de improcedência liminar, podendo ser um agravo interno, recurso
especial e até mesmo um recurso extraordinário.
Finalmente, Didier Jr. (2016, p. 603) afirma que a apelação pode se pautar em
error in procedendo ou error in iudicando do magistrado, sendo que, no primeiro caso, não
poderia ter sido aplicada a improcedência liminar, como nos processos onde é obrigatória
a instrução processual, devendo ocorrer à invalidação da decisão e o prosseguimento do
processo. No segundo instante, por sua vez, a sentença possui validade, contudo, a tese
escolhida pelo magistrado é equivocada, acarretando na sua modificação, podendo assim,
ser revista.
5 Considerações finais
Inicialmente, a partir deste estudo sobre a aplicabilidade da Improcedência Liminar
do Pedido, com fulcro no artigo 332, do Código de Processo Civil, nota-se que há grande
celeuma, no que se refere a sua utilização, ao passo que a legislação traz os requisitos
objetivos a serem preenchidos e parte da doutrina entende ser possível dilacerá-lo,
acrescendo formas imprevistas no Códex Processual, assentando a controvérsia acerca
do tema.
Dessa maneira, tendo uma análise da relação jurídica como um todo,
compreendendo o fato da improcedência ser uma inovação jurídica decorrente da
vigência do Novo Código de Processo Civil, combinada assim, com a alteração dos
requisitos de utilização do instituto, verifica-se que a sistemática de aplicação é casual,
dependendo sobremaneira das situações trazidas no caso concreto.
Ato contínuo, desenvolveu-se o artigo atinente à Improcedência Liminar do Pedido
(art. 332, CPC), compreendendo-se o conceito, requisitos de utilização, assim como a
técnica recursal adequada para impugnação no caso de aplicabilidade equivocada do
instituto, momentos que são importantes para delinear a importância da novidade jurídica,
que é a improcedência de plano.
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Resumo: A Depressão Pós-Parto (DPP) é um transtorno depressivo que pode acometer a
mulher durante a gestação ou puerpério. Pode estar relacionada a fatores biológicos,
vulnerabilidade hormonal, fator psicossocial e até mesmo devido as transformações
ocorridas durante a maternidade, considerado importante problema de saúde pública, que
afeta não somente a mãe, mas também o bebê e toda a família, pois geralmente há
rejeição do filho pela mãe. Assim, o presente artigo tem por objetivo verificar a produção
brasileira sobre o papel do profissional enfermeiro na depressão pós – parto (DPP) em
puérperas. Trata-se de uma revisão integrativa realizada com a busca de artigos na
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com o descritor depressão pós-parto e cruzamento dos
descritores puérperas and enfermagem, no período de maio, junho e julho de 2019. Nos
critérios de inclusão foram utilizados: texto completo, disponível, idioma português, tipo de
estudo artigo, e publicados entre 2009 e 2018. Com base nos 20 artigos selecionados
surgiram as categorias: Cuidado à mulher e ao bebê e Ações de enfermagem. Esta
revisão integrativa apontou que os enfermeiros são responsáveis pelo cuidado direto às
gestantes em sua prática enquanto profissão do cuidado, e mais precisamente em ações
de detectação dos sintomas de DPP, diagnóstico precoce e intervenções desde o prénatal até os cuidados com o binômio mãe-bebê e família no puerpério. Dessa forma, o
papel da enfermagem disponibiliza cuidados e atende a mulher em todo o ciclo
gestacional. Contudo, quando se trata de DPP limites profissionais por problemas
estruturais de organização de rede de assistência, por falta de conhecimento para
detecção precoce e não utilização de escalas diagnósticas fazem parte do cotidiano ainda
da assistência.
Palavras-chave: Depressão pós-parto, enfermagem, puerpério, cuidado.

Abstract: Postpartum Depression (PPD) is a depressive disorder that can affect women
during pregnancy or postpartum. It may be related to biological factors, hormonal
vulnerability, psychosocial factor and even due to the transformations that occurred during
motherhood, considered an important public health problem that affects not only the
mother, but also the baby and the whole family, as there is usually rejection. of the son by
the mother. Thus, this article aims to verify the Brazilian production about the role of the
professional nurse in postpartum depression in postpartum women. This is an integrative
review conducted with the search for articles in the Virtual Health Library (VHL), with the
descriptor postpartum depression and crossing of the postpartum and nursing descriptors,
in May, June and July 2019. In the criteria Inclusion criteria were: full text, available,
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Portuguese language, type of study article, and published between 2009 and 2018. Based
on the 20 selected articles emerged the categories: Care for women and the baby and
Nursing actions. This integrative review pointed out that nurses are responsible for direct
care of pregnant women in their practice as a care profession, and more precisely in
actions to detect PPD symptoms, early diagnosis and interventions from prenatal care to
the mother binomial. -Baby and family in the postpartum. Thus, the role of nursing provides
care and assists women throughout the gestational cycle. However, when it comes to DPP
professional boundaries due to structural problems of care network organization, lack of
knowledge for early detection and non-use of diagnostic scales are part of daily care.
Keywords: Postpartum depression, nursing, puerperium, care.

1 Introdução
Define-se depressão pós-parto (DPP) como uma fase de transtorno
comportamental, emocional e cognitivo da mulher. Os sintomas podem ocorrer já nas
primeiras semanas do puerpério, essa fase caracterizada por baixa autoestima, mudança
de peso e apetite, retardo psicomotor, preocupação exagerada em cuidar da criança. Nos
casos de gravidez não planejada podem ocorrer sentimentos negativos em relação a
criança, tendo incidências de abandono ou assassinato do bebê pela própria mãe, e
outros sintomas podem aparecer tal como fadiga, sentimentos de culpa, e incapacidade
de pensar e concentrar-se, pensamentos de morte, tristeza. É considerado um importante
problema da saúde pública, provoca também sintomas como anorexia, náuseas e perda
do interesse sexual. (RIBEIRO et al., 2009)
De acordo com os critérios do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
da American Psychiatric Association (DSM-V) a sintomatologia da DPP não é diferente da
sintomatologia dos episódios de alteração do humor que ocorrem além do puerpério. O
início nas quatro primeiras semanas do pós-parto é apenas especificador, podendo ser
aplicado aos vários transtornos do humor. Um episódio depressivo maior no período do
puerpério é definido pela persistência de alguns sintomas no período mínimo de duas
semanas, sendo obrigatória a presença de humor depressivo ou anedonia, associado a
quatro entre os demais sintomas: alteração do apetite, com ganho ou perda de peso,
alteração do sono, com insônia ou sonolência quase todos os dias, fadiga, agitação ou
retardo psicomotor, sentimentos de desvalia ou culpa inapropriada, capacidade diminuída
de pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias e ideias de morte ou
suicídio. (UNA-SUS, 2012)
Dessa forma, vê-se necessário ter maior compreensão desse transtorno puerperal,
pois os quadros depressivos maternos variam de acordo com intensidade e duração,
determinando diferenças no diagnóstico clínico. (MORAES et al., 2011)
A enfermagem que tem como essência o cuidado, e envolve-se diretamente no
contato com o usuário e suas necessidades, observando seus atos, comportamentos e
atitudes, e mostra-se um profissional importante na identificação da DPP. A enfermagem
correlaciona estes aspectos importantes, buscando estabelecer um vínculo e uma
abordagem familiar, para uma observação mais ampla do cotidiano, da gravidade do caso
e o contexto em que cada sintoma se manifesta. (FÉLIX et al., 2013)
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A construção de um modelo pautado na prevenção pode modificar o acesso ao
tratamento e reduzir as falhas no tratamento da DPP através da estratégia de utilização
dos recursos humanos disponíveis e, especificamente, reforçando o papel dos
enfermeiros na detecção da DPP durante os exames de rotina. (MARTÍNEZ et al., 2016)
Thiengo et al. (2012) destaca que o não tratamento da depressão acarreta em
agravos para a saúde do recém-nascido. Entre os acontecimentos está o baixo peso ao
nascer, prematuridade, e atraso no crescimento durante o primeiro ano de vida. Os
impactos da DPP repercutem também no vínculo afetivo que permeia a díade mão-bebê,
no qual o recém-nascido é totalmente dependente da relação com a mãe, figura primordial
para o seu desenvolvimento. (GREINERT et al., 2018)
Diante da gravidade da DPP e da necessidade da enfermagem reconhecer a
problemática debatida, este tem por objetivo verificar a produção brasileira sobre o papel
do profissional enfermeiro na depressão pós – parto (DPP) em puérperas.

2 Desenvolvimento
Trata-se de uma revisão integrativa que utiliza-se de métodos explícitos e
sistemáticos para analisar, sintetizar, identificar, selecionar e avaliar resultados. A revisão
integrativa acontece em seis fases: 1ª fase, estabelecimento da questão de pesquisa:
Qual o papel do profissional enfermeiro na atenção da depressão pós-parto (DPP) em
puérperas?
Na 2ª fase, amostragem ou busca na literatura: A pesquisa foi realizada com a
busca de artigos na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com o descritor depressão pósparto e cruzamento dos descritores puérperas and enfermagem. A pesquisa foi realizada
nos meses de maio, junho e julho de 2019.
Durante a 3ª fase ocorreu a categorização dos estudos: definiu-se as informações a
serem extraídas dos estudos selecionados, utilizando-se um instrumento para reunir e
sintetizar as informações chave. Nos critérios de inclusão foram utilizados: texto completo
disponível, idioma português, tipo de estudo - artigo com publicações entre 2009 e 2018.
Foram excluídos teses, dissertações, artigos de revisão, repetidos, que após a leitura do
resumo constatou-se que estava fora do tema, bem como cartilhas obtendo-se assim os
resultados apresentados no Quadro 1.
Durante a 4ª fase, ocorreu a avaliação dos estudos incluídos na revisão: equivale a
análise dos dados que selecionou 20 artigos a partir dos filtros utilizados para a inclusão e
exclusão de artigos que correspondiam a questão de pesquisa levantada conforme
Quadro 2. E na 5ª fase, interpretação dos resultados: correspondeu a fase de discussão
dos principais resultados na pesquisa convencional, realizou-se a comparação com o
conhecimento teórico, a identificação de conclusões e implicações resultantes da revisão
integrativa. O estudo identificou 2 categorias conforme Quadro 3: Cuidado à mulher e ao
bebê e Ações de enfermagem.
Na 6ª fase, ocorreu a síntese do conhecimento ou apresentação da revisão que
confere a elaboração deste artigo.
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Quadro 1: seleção a partir de critérios de inclusão e exclusão
Filtros

Depressão pós-parto
78.635

Puérperas and enfermagem
647

Texto Disponível

34.635

486

Idioma (Português)

477

433

Ano de publicação 2009 a 2018

262

338

Tipo de documento (artigo)

226

311

Excluídos artigos fora do tema

-160

-222

Excluídos artigos repetidos no
cruzamento

-35

-81

Excluídos artigos de revisão

-14

-5

Total de artigos selecionados

17

3

Quadro 2: artigos selecionados
Nº

Nome

Autores

Ano

Revista

1

Conhecimento de profissionais da
Estratégia saúde da Família sobre
depressão pós – parto

OLIVEIRA A M, ALVES T R
M, AZEVEDO A O et al.

2016

J Nurs Health

2

Sintomas depressivos no período
puerperal: identificação pela escala
de depressão pós – parto de
Edinburgh

BOSKA G A, WISNIEWSKI
D, LENTSCK M H.

2016

J Nurs Health

3

Relação entre depressão pós –
parto e disponibilidade emocional
materna

FONSECA V J R M, SILVA
G A, OTTA E.

2010

Cod. Saúde
Pública

sobre

DAANDELS N, ARBOIT É L,
PACHECO I C.

2013

Cogitare
Enferm.

5

Prevenindo a depressão puerperal
na estratégia saúde da família:
ações do enfermeiro no pré – natal

VALENÇA C N, GERMANO
R M.

2010

Ver.
Rene.
Fortaleza

6

Fatores
psicossociais
e
sociodemográficos associados à
depressão pós – parto: Um estudo
em hospital público e privado da
cidade de São Paulo, Brasil

MORAIS M L S, FONSECA
L A M, DAVID V F et al.

2015

Estudos
psicologia

7

O pré – natal psicológico como
programa de prevenção à depressão
pós – parto

ARTAIS A R, ALMEIDA N M
C.

2016

Psicologia:
Ciência
e
Profissão

8

Tecnologia
educacional sobre
cuidados no pós – parto: construção

TEIXEIRA E, MARTINS T D
R, MIRANDA P O et al.

4

Produção de enfermagem
depressão pós - parto

2016

de

Revista Baiana
de enfermagem
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e
validade
9

10

Relações entre apoio social e
ALVARENGA P, PALMA E
depressão pós – parto em puérperas M S, SILVA L M A et al.

2013

Interação psicol.

2010

Rev. rene

Identificação dos fatores de risco
para depressão
pós-parto:
importância do diagnóstico precoce

GOMES L A,
TORQUATO
V
FERROZAA R et al.

11

Fatores associados ao estado de
luto após óbito fetal: estudo
comparativo entre brasileiras e
canadenses

PARIS G F, MONTIGNY F,
PELLOSO S M.

2016

12

Investigação dos fatores indicativos
de depressão pós – parto em dois
grupos de puéperas

FONSECA M O, TAVARES
D M S, RODRIGUES L R

2009

Cienc
Saúde

Cuid

13

Depressão pós – parto em
puérperas: conhecendo interações
entre mãe, filho e família

SILVA, F C S, ARAÚJO T M, 2010
ARAUJO M F M et al.

Acta
Enferm

Paul

14

A clínica da depressão pós-parto

MORAES, M
CREPALDI M A.

Psicologia
Saúde

15

Barreiras de acesso a tratamento
para mães com depressão pós-parto
em centros de atenção primária: um
modelo preditivo

MARTINEZ P, VÖHRINGER 2016
P A, ROJAS G.

Revista
Latino
Americano
Enfermagem

16

A relação mãe-bebê no contexto da
depressão
pós-parto: estudo
qualitativo

GREINERT B
R M, 2018
CARVALHO E R, CAPEL H
et al.

Saúde
Pesquisa

17

Característicasdemográficas
e
psicossociais
associadas
a
depressão pós-parto em uma
amostra de Belo Horizonte

18

Depressão
pós-parto:
compreensão psicossocial

uma

H

S,

C,

FIGUEIRA P G, DINIZ L M,
FILHO H C S.

2011

Rev.
Esc
Enferm. USP

da

e

2011

Rev Psiquiatr
Rio Gd Sul

GREINERT, B R M, MILANI, 2015
R G.

Revista
Psicologia:
Teoria e Prática
R. Enferm. O.
Min.

19

Experiência
de familiares na
vivência da depressão pós-parto

MATÃO, M E L, MIRANDA D 2011
B, CAMPOS P H F et al.

20

Repercussões da depressão pósparto no desenvolvimento infantil

SANTOS, L P, SERRALHA,
SA

2015

Barbarói, Santa
Cruz do Sul
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Quadro 3: Categorias de análise
Categorias

Nº Artigo

Cuidado à mulher e ao bebê

1-4, 7-10, 12-14, 16-20

Ações de enfermagem

1-8, 10-13 e 15

No Quadro 3, os artigos foram analisados e categorizados da seguinte forma:
Cuidado à mulher e ao bebê e Ações de Enfermagem capazes de apontar o papel do
enfermeiro na DPP.
Na categoria Cuidado à mulher e ao bebê tem-se no artigo 1 as ações de
tratamento da mulher com depressão pós-parto, com destaque no 2 e no 13 sobre o
cuidado psicológico, afeto e educação em saúde na vivência da DPP, e cuidados
maternos das puérperas na DPP. Nos artigos 3, 4, 19, e 20 destaca-se o cuidado
prestado pelo enfermeiro no sentido de aconselhamento, desde o período gestacional até
o pós-parto. O cuidado de enfermagem com mães e o cuidado domiciliar também é
mencionado nos artigos 7 e 8. Já os artigos 9, 10, 12, 14, 16, 17 e 18 apontam a
importância do cuidado direcionado ao recém-nascido para auxiliar no desenvolvimento
do mesmo, e para estabelecer o vínculo mãe-bebê, e diagnosticar corretamente a DPP.
A relação e a avaliação entre o apoio social percebido pela mãe e a DPP no
primeiro mês após o nascimento do bebê pode fornecer subsídios relevantes para
intervenções psicossociais de maneira a fortalecer o apoio a essas mães, minimizando
sua vulnerabilidade aos sintomas depressivos. Segundo Alvarenga et al. (2013) em um
estudo com amostra de 77 mães participantes, 50% das mães apresentavam níveis leve
de depressão (12 a 19 pontos) na Escala de apoio Social do Medical Outcomes Study e
essas apresentaram menores escores de apoio social em todos os três fatores (perfil
socioeconômico, diferença de grau de instrução e anos de escolaridade), quando
comparado ao grupo não clínico (sem sintomas).
Assim, entende-se que o profissional de saúde, precisa não somente atuar
clinicamente na identificação e tratamento desses casos, mas também disponibilizar de
cuidados como o conforto psicológico, afeto e educação em saúde, auxilio no cuidado
com o recém-nascido para a mãe e familiares como formas de minimizar a depressão
pós-parto. (SILVA et al., 2010).
Dessa forma, a DPP pode ser prevenida através do trabalho em conjunto de
equipes de saúde e da própria família da mulher, assim como também seu diagnóstico
pode ser feito no início da aparição dos sintomas e facilitar o tratamento, fazendo com que
a gestação, o parto e o puerpério para a mãe e o bebê ocorram de forma saudável.
(BOSKA; WISNIEWSKI; LENTSCK, 2016)
Meira et al. (2015) apontam que por se tratar de uma diagnóstico complexo, já que
os parâmetros fisiológicos não são exclusivos de DPP, criou-se escalas para medir e
caracterizar os sintomas de DPP e auxiliar os profissionais em suas fragilidades, contudo
essas ainda não estão incorporadas à rotina assistencial dos serviços públicos de atenção
primária à saúde.
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Dentre as escalas, a com maior uso é a Escala de Depressão Pós-Parto de
Edinburgh (Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS), já traduzida e validada no
Brasil. Esse diagnóstico precoce da DPP e uma intervenção terapêutica adequada pode
diminuir os prejuízos sobre a mãe e os efeitos negativos de longo prazo da DPP sobre a
criança e a família. (MEIRA et al., 2015, FIGUEIRA; DINIZ; FILHO, 2011)
Sendo a detecção precoce preconizada durante a triagem na Atenção Primária à
Saúde (APS) entende-se que os profissionais da enfermagem possam acompanhar
crianças e mulheres durante o pós-parto, atentando-se a relatos e expressões que
possam ser precursores da DPP. (MARTÍNEZ et al., 2016)
Contudo, cabe a enfermagem, também, estabelecer estratégias e ferramentas
teórico-práticas para o cuidar diante a DPP, visando essa detecção precoce,
proporcionando apoio necessário as puérperas para superar os desafios de ser mãe sem
perder sua identidade, interação social e relação parenteral. (SILVA et al., 2018)
Assim, o enfermeiro da APS deve estar preparado e sensibilizado para identificar os
sinais e sintomas iniciais da doença, agindo de forma rápida, efetiva e competente. Dispor
de estratégias preventivas como visitas domiciliares e formação de grupos de gestantes
para educação em saúde pode facilitar a identificação e detecção da DPP. (SILVA et al.,
2018)
Destarte o cuidado à mulher e ao bebê está pautado nos cuidados psicológicos, na
construção de ações afetivas entre profissionais e as mulheres e de educação em saúde.
Essas ações devem ser construídas desde o período gestacional até o pós-parto,
perpassando um cuidado e acompanhamento domiciliar, com direcionamento ao recémnascido, para auxiliar no desenvolvimento da criança e para auxiliar na construção do
vínculo mãe-bebê, diagnosticando assim, corretamente a DPP.
A categoria Ações de enfermagem aponta as atividades, especificamente
relacionadas a esses profissionais. Conforme os estudos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 a
importância do conhecimento da enfermagem na Estratégia Saúde da Família (ESF) sobre
DPP, e identificação dos fatores de risco, sinais preditivos são capazes de garantir o
diagnóstico precoce e o tratamento adequado. A produção científica sobre a temática das
ações desenvolvidas pela enfermagem na redução de DPP, aparecem principalmente,
para mães que realizaram o parto cirúrgico e no que tange a detecção de outras
complicações durante a gestação que futuramente podem desencadear uma reação
depressiva na mulher.
Os principais fatores de risco para depressão pós-parto são: ser primípara, solteira,
ter uma gravidez não planejada ou desejada, momento transitório como saída da
faculdade para o mercado de trabalho, trabalho estressante, desemprego, situação
socioeconômica desfavorável, mudança de cidade ou de casa, rede de apoio social e
familiar empobrecida, falta de apoio do pai do bebê, histórico de depressão anterior, parto
traumático entre outros. (ALMEIDA et al., 2016)
Almeida et al. (2016) detectaram que gestantes participantes de uma programa
psicológico para gestantes e puérperas tiveram menor incidência ao desenvolvimento da
DPP, pois receberam apoio psicológico e também social quando comparadas as que não
participaram do programa
Assim, as ações da enfermagem na ESF como a consulta de enfermagem é de
grande valia durante o período gravídico e puerperal, pois durante o pré-natal o
acompanhamento do enfermeiro facilita a compreensão a cerca dos sentimentos da
gestante, ouvindo e dialogando, auxiliando a mesma a lidar com esses de maneira
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satisfatória, preparando-a para as condições que o puerpério demandará dela. Por isso, a
importância de uma assistência de enfermagem positiva de modo que o profissional saiba
identificar os sinais clínicos relacionados a depressão pós-parto, favorecendo o
diagnóstico precoce. (ARRUDA et al., 2019)
O papel do enfermeiro na identificação e encaminhamentos necessários também
aparece de maneira evidenciada, segundo Oliveira et al. (2016), o qual demonstra que a
identificação da DPP antes de iniciar o tratamento e o encaminhamento da puérpera ao
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e ao Centro de Atenção Psicossocial tipo III
(CAPS III) reflete positivamente na saúde da mulher, por desmistificar certos conceitos e
crenças inerentes a esta fase.
Contudo, verificou-se também que alguns enfermeiros não sabem identificar o local
apropriado para realizar esse referenciamento da puérpera com DPP, e essas dificuldades
estão relacionadas tanto aos mecanismos de assistência encontrados pelos profissionais,
bem como, ao medo e a vergonha das mulheres com DPP em procurar assistência,
resultado do estigma e do preconceito que permeiam o processo saúde-doença mental.
(OLIVEIRA et al., 2016)
Dessa forma, verifica-se que o enfermeiro tem papel fundamental no atendimento
de gestantes e puérperas, como identificar os fatores de risco para a prevenção e
identificação precoce a indicativos da depressão. Essa avaliação deve ser realizada de
maneira a respeitar as escolhas da mulher e da família, esclarecer dúvidas, compreender
e apoiar durante o contato direto com essas pacientes, assim como realizar consultas de
enfermagem e visitas domiciliares. Contudo, a DPP é raramente enfatizada em ações de
promoção a saúde, o que dificulta o acompanhamento dos possíveis fatores da DPP. Ao
ter devidas capacidades de identificação e o devido preparo, o profissional da
enfermagem tem mais autonomia para planejar e executar ações de prevenção,
favorecendo apoio e segurança a mãe e filho. (FONSECA et al., 2009)
Nos artigos 2, 5 e 15 o assunto abordado é a humanização e assistência na saúde
das mulheres já no início de sua gravidez, desde as intervenções da enfermagem
realizadas no pré-natal, até o acompanhamento das crianças e mulheres durante o pósparto. O 7 e o 8 destacam o acompanhamento hospitalar, visando o bem-estar da
gestante e do seu bebê, e consideram uma assistência de enfermagem aprimorada a
puérperas. Esses apontam que a enfermagem mostra-se efetiva em intervenções junto as
mulheres que tiveram óbito fetal, e segundo os estudos 11 e 13 a enfermagem tem como
atribuições principais o enfrentamento de novos casos de DPP, cuidados com o binômio
mãe – filho e com as mudanças na dinâmica familiar.
Destarte, a atuação do profissional de enfermagem é de grande importância desde
a assistência e orientações durante todo o acompanhamento pré-natal, o atendimento
precoce que representa a prevenção resultante em repercussões futuras, até o tratamento
da DPP em si, proporcionando apoio e realizando devido acompanhamento para
psicoterapia, oferecendo aconselhamento e realizando ações terapêuticas e diagnóstico.
Portanto, é necessário que o enfermeiro esteja preparado para lidar com essa situações,
visando sua relevância dentro da assistência durante todo o ciclo gravídico-puerperal.
(NÓBREGA et al., 2019)
As ações do enfermeiro acontecem tanto em consultas como em palestras as quais
o profissional desenvolve. O enfermeiro atua na prevenção, buscando os possíveis riscos
de ocorrer uma DPP, procura estabelecer e manter um vinculo de afetividade com a
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gestante e também com seus familiares para um melhor atendimento assistencial. (SILVA
et al., 2018)
Em muitos aspectos a assistência adequada dos profissionais de enfermagem, logo
no início da gestação e acompanhamento do pré-natal, podem ser o diferencial no
controle da DPP ou mesmo na prevenção, quando fatores fisiológicos também podem ser
identificados como a alternância hormonal e mudanças físicas que poderá abalar a mulher
psicologicamente. (TEMÓTEO et al., 2018)
Mulheres que tiverem óbito fetal, algumas delas conseguem superar a perda, mas
em outros casos o processo mostra-se traumatizante gerando ansiedade, estresse,
perturbações psicológicas, luto tardio e também a depressão. A enfermagem auxilia na
superação dessa perda por meio de uma investigação antecipada do processo de luto e
com planejamento e intervenção necessária de cada caso. (THIENGO et al., 2012)
Destaca-se portanto, que o conhecimento para identificação dos fatores de risco e
primeiros sintomas são capazes de garantir o diagnóstico precoce e o tratamento
adequado pela enfermagem na ESF. Humanizar esse cuidado desde o início da gestação
até puerpério, junto ao Bebê é essencial para a qualidade da assistência, principalmente
na auxílio às mudanças da dinâmica familiar.
Contudo, essas produções apontam que quando se trata de prevenção a DPP
ainda é limitada a atuação do enfermeiro ora por problemas estruturais ora por falta de
conhecimento.

3 Considerações finais
O estudo apontou em seus 20 artigos selecionados que a enfermagem tem um
papel fundamental no atendimento de gestantes e puérperas, no que confere suas ações
principalmente identificando fatores de risco e os sintomas indicativos da depressão,
detectando deste modo vulnerabilidades da gestante que possam levá-la a um quadro de
DPP.
O Cuidado deve ser dirigido à mulher e ao bebê desde os aspectos psicológicos, na
construção de ações afetivas entre profissionais e o binômio através de ações educação
em saúde, já no período gestacional até o pós-parto, de maneira a auxiliar no
desenvolvimento da criança e no fortalecimento desse vínculo.
As ações de enfermagem perpassam dessa forma, o cuidado direto e próximo às
usuárias gestantes em sua prática enquanto profissão do cuidado, e mais precisamente
intervenções desde o pré-natal até os cuidados com o binômio mãe-bebê e família no
puerpério. Contudo, foram identificados limites profissionais na atuação do enfermeiro
durante a atenção à essas mulheres, ora por problemas estruturais de organização de
rede de assistência, ora por falta de conhecimento para detecção precoce e não utilização
de escalas diagnósticas.
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RESUMO: O ordenamento jurídico brasileiro dispõe o Princípio do Duplo Grau de
Jurisdição. Trata-se de um princípio de natureza processual decorrente da ideia de devido
processo legal e garante o acesso do jurisdicionado a uma instância revisora de decisões
judiciais. Este princípio é uma garantia para a parte que perdeu a lide, isso porque, este
princípio tem a finalidade de garantir um novo apreciamento do caso, mas agora, por um
novo de um novo juiz. Neste princípio, esta nova decisão é de competência designada aos
órgãos superiores, cuja as decisões foram proferidas em primeira instância. Dessa forma,
considera-se que o duplo grau de jurisdição somente existe quando o tribunal ad quem,
hierarquicamente superior na jurisprudência, aprecia o anseio trazido por uma das partes
que está infeliz com a decisão do juízo a quo. De praxe, apresentaremos o conceito a fim
de um melhor entendimento. Ademais, discorreremos sobre seu surgimento e aspectos
socioculturais que norteiam tal princípio, e a partir deste ponto traçado abordaremos
discussões sobre sua natureza constitucional, visto que a doutrina brasileira diverge em
considerar o duplo grau de jurisdição como princípio constitucional e isso se deve ao fato
de não haver previsão constitucional expressa. Após desenvolvermos os tópicos de forma
mais profunda, compreenderemos sua relevância.
Palavras chave: Princípio Constitucional, Duplo Grau de Jurisdição, Recurso.

Abstract: The Brazilian legal framework has the principle of the double degree of
jurisdiction. It is a procedural principle arising from the idea of due process and guarantees
access by the court to a revisive instance of judicial decisions. This principle is a guarantee
for the party that lost the deal, that is why, this principle is intended to ensure a new
appreciation of the case, but now, by a new one of a new judge. In this respect, this new
decision is of competence assigned to the upper bodies, whose decisions were given at
first instance. In this way, it is considered that the double degree of jurisdiction only exists
when the court ad quem, hierarchically superior in jurisprudence, appreciates the longing
brought by one of the parties who is unhappy with the decision of the judgment a quo. In
practice, we will present the concept in order to better understand. In addition, we will
discuss its emergence and
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sociocultural aspects that guide this principle, and from this point we will discuss
discussions about its constitutional nature, since the Brazilian doctrine diverges in
considering the double degree of Jurisdiction as a constitutional principle and this is due to
the fact that there is no explicit constitutional prediction. After developing the topics in a
deeper way, we will understand its relevance.
Key words: constitutional principle, dual jurisdiction, appeal.

1. Introdução
Ao longo do procedimento comum, o juiz é o responsável por resolver questões,
litigiosas ou não, proferindo decisões interlocutórias e sentenças, dizendo o direito
naquele caso concreto. Porém, se da decisão do juiz advém um erro, torna-se cabível a
interposição do recurso pela parte que se sentiu prejudicada. Interposto o recurso, um
novo julgador, ou grupo de julgadores, irá reaver a demanda, para averiguar se a decisão
proferida anteriormente estava de acordo com os ditames legais e os princípios gerais do
direito. Quando interposto o recurso, inicia- se o contato do órgão recursal competente
com a causa. Os recursos, portanto, são os meios pelos quais a fase recursal tem início.
Disso decorre que as partes podem se opor às decisões do juiz naquilo que as
prejudiquem, uma vez que o processo civil cria mecanismos para formalizar essa
insatisfação dentro do procedimento, instrumentalizando o devido processo legal com as
suas garantias constitucionais.
Desta forma, todo ato do juiz, que porventura possa prejudicar um direito ou
interesse da parte, é passível de ser recorrível, todavia, faz-se necessário que os recursos
acomodem-se às formas e oportunidades previstas em lei. Ocorre que, não basta somente
oportunizar o recurso, também é necessário que outro órgão se encarregue da revisão do
que antes foi tido como impugnado.
Isto quer dizer que, via de regra, a parte tem o direito, mediante recurso, de
impugnar a decisão dada pelo Juízo que proferiu a primeira decisão, e é nesse âmbito que
surge a interferência do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, indicando a possibilidade
de revisão, das causas já julgadas pelo juiz de primeiro grau (ou primeira instância), que
corresponde à denominada jurisdição inferior, garantindo um novo julgamento por parte
dos órgãos da jurisdição superior, ou órgãos de segunda instância.

2. Aporte teórico

2.1 Conceito do Duplo Grau de Jurisdição
Tomando como base a doutrina, temos que o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição
consiste na possibilidade de submeter a lide a exames sucessivos, por juízes diferentes,
“como garantia da boa solução” (JUNIOR, 2003, pg. 506).
Tal princípio permite que a parte vencida, o Ministério Público ou o terceiro
prejudicado tenha a matéria, objeto da decisão, apreciada novamente. Trata-se de um
princípio constitucional, pertinente ao direito processual.
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Nesse mesmo sentido, Laspro (1995, pg. 27) caracteriza esse princípio como sendo um
“sistema jurídico em que, para cada demanda, existe a possibilidade de duas decisões
válidas e completas no mesmo processo, emanadas por juízes diferentes, prevalecendo
sempre a segunda em relação à primeira”.
Segundo Tiago Cabral (2019), “o princípio do duplo grau de jurisdição objetiva
garantir ao recorrente o direito de submeter a matéria decidida a uma nova apreciação
jurisdicional, seja total ou parcial, desde que atendidos determinados pressupostos
específicos, previstos em lei”. Afirma o autor, que além de garantir a revisão da decisão de
primeiro grau, também compreende a proibição de que o tribunal ad quem conheça além
daquilo que foi discutido em primeiro grau, ou seja, é um impedimento à supressão de
instância.
Faz-se necessário deixar claro que o princípio do duplo grau de jurisdição não se
confunde com recorribilidade, já que podemos presenciar recurso sem duplo grau de
jurisdição como ocorre nos recursos especiais e extraordinários.
Tais citações exortam as facetas do duplo grau de jurisdição, principio esse que visa
garantir que as decisões proferidas por órgãos de primeiro grau do Judiciário não sejam
únicas e definitivas, trazendo maior segurança jurídica para as partes dentro do processo.

2.2 O Duplo Grau de Jurisdição como Princípio Constitucional Implícito
É indiscutível que doutrina se divide com relação à natureza constitucional do
princípio do duplo grau de jurisdição. A Constituição de 1988, no inciso LV do art. 5°,
assegurou a todos os litigantes em processo administrativo ou judicial o direito ao
contraditório e à ampla defesa. Com todos os meios e recursos a ele inerentes; todavia,
expressamente, não aludiu ao duplo grau de jurisdição, mas sim aos instrumentos
inerentes ao exercício da ampla defesa. Por esse motivo, autorizada doutrina pátria repele
que o duplo grau de jurisdição esteja alçado à categoria de princípio constitucional
(JUNIOR, 2013, pág.18).
Cabe ressaltar que o Tratado do Pacto de São José da Costa Rica, aprovado pelo
Decreto Legislativo nº 27/92, foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro em 6 de
novembro de 1992, fazendo com que o Brasil submete-se a essa norma como exorta o
Art. 8º “Direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior."
Sobre a ausência de previsão constitucional expressa, Nelson Nery Junior (2004, p. 41)
assevera que:
Muito embora o princípio da do duplo grau de jurisdição esteja previsto na
CF, não tem incidência ilimitada, como ocorreria no sistema da Constituição
Imperial. De todo modo está garantindo pela lei maior. Quer dizer, a lei
ordinária não poderá́ suprimir, pura e simplesmente, os recursos previstos
na Constituição Federal.

Em contrapartida há aqueles que pugnam pelo perfil constitucional do referido princípio.
Nesse sentido:
Que, sem embargo de não vir expresso no texto constitucional, o princípio
do duplo grau de jurisdição é considerado de caráter constitucional em
virtude de estar umbilicalmente ligado à moderna noção de Estado de
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Direito. Entretanto, advertem que o princípio, conquanto de cunho
constitucional, comporta limitações, cujo exemplo está no §3º do artigo 515,
do CPC, que permite ao Tribunal, no julgamento de apelação interposta
contra sentença terminativa, conhecer diretamente do mérito, dês que a
causa verse exclusivamente sobre questão de direito e esteja pronta para
julgamento; nesse caso mesmo não havendo apreciação da matéria
meritória pelo primeiro grau, é permitido que o órgão ad quem análise o
mérito, intocado por aquele (WAMBIER, 2002).

O posicionamento apresentado indica que, apesar de atribuírem caráter
constitucional a tal princípio, também compreendem que o mesmo comporta limitações. É
válido salientar a observação feita por Adriano Sant'Ana Pedra (2008), que reitera o fato
de que a Constituição não afasta o princípio do duplo grau de jurisdição quando
estabelece a competência originária dos tribunais. Na verdade, nesses casos, a intenção é
conferir maior segurança ao julgamento, feito por órgão colegiado composto por juízes
mais experientes.
Calmon de Passos (2000) tem um posicionamento um tanto quanto interessante
sobre a abordagem. Ao seu ver, o duplo grau de jurisdição seria uma cláusula, o qual ele
se refere como “devido processo constitucional jurisdicional”, proferindo que o efeito de tal
princípio seria a correção da ilegalidade, funcionando com uma espécie de controle das
decisões. Sobre as clásulas do devido processo constitucional jurisdicional dispõe o autor
que:
Dispensar ou restringir qualquer dessas garantias não é simplificar,
deformalizar, agilizar o procedimento a efetividade da tutela, sim favorecer
o arbítrio em benefício do desafogo de juízos e tribunais. Favorece-se o
poder, não os cidadãos, dilata-se o espaço dos governantes e restringe-se
dos governados. E isso se me afigura a mais escancarada anti-democracia
que se pode imaginar.

Em seu artigo O Duplo Grau de Jurisdição e sua garantia constitucional (2008),
Frederico Armando Teixeira Braga aborda brilhantemente aspectos muitos importantes,
como por exemplo ao analisar o Poder Judiciário e verificar que a maioria dos tribunais
exercem a função de reexame das decisões proferidas por juízes de primeiro grau, ou
seja, a maior parte dos tribunais é de segundo grau de jurisdição. Partindo disso,
Constituição Federal garante, ao tratar da estrutura do Poder Judiciário, o princípio do
duplo grau de jurisdição. Não obstante, a presença constitucional do duplo grau de
jurisdição não significa o seu caráter absoluto.
Nesse âmbito entra a figura de Fredie Didier Jr (2014), ressalvando que:
Há casos, contudo, em que o próprio texto constitucional comete a tribunais
superiores o exercício do primeiro grau de jurisdição, sem conferir a
possibilidade de um segundo grau. Nessas situações, ao tribunal superior
se comete o exercício de grau único de jurisdição, revelando-se, com isso,
que o duplo grau de jurisdição não está referido, na estrutura constitucional,
em termos absolutos.
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Não há na Constituição de 1988 de forma expressa a garantia genérica do do duplo
grau de jurisdição, por isso tal preceito é prestigiado com um princípio e não como uma
garantia. Se formos analisarmos de forma bem minuciosa verificaríamos que, na verdade
o dito princípio não chega a constituir uma garantia, pois a Constituição Federal a ele
apenas refere-se, não o garantindo (TAKOY, 2015).
Sendo assim, o tão presente debate que gira ao redor do Princípio do Duplo Grau
de jurisdição é importante, pois a própria Constituição Federal não o traz como uma
garantia, mas sim como um princípio, o que acaba justificando esse debate a existência
de um debate mais profundo, que analise o princípio em questão nas mais profundas
camadas e dimensões sobre a importância deste em um sentido de existência e
inexistência e como ele é acatado no sistema jurídico brasileiro.

2.2 Justificativa para sua Existência
Como todo ser humano é falível, não causa estranhamento que o juiz possa
cometer erros. Em decorrência disto, o exercício da prestação jurisdicional admite a
possibilidade de cometimento de erros que impliquem um resultado injusto, contrariando o
papel primordial do Direito de construir uma ordem social justa (PEDRA, 2008).
A necessidade deste princípio se dá levando em consideração o fato de que é
fundamental para o controle da atividade do juiz que haja revisão das decisões proferidas
pelo magistrado de 1° grau, revisão essa que será realizada, na maioria das vezes, por
um órgão superior, propiciando a revisão do julgado.
Como afirma Adriano Sant'Ana Pedra “Montesquieu já nos advertia que um juiz
poderia tornar-se despótico ao saber que não haveria controle algum sobre as suas
decisões”. Nesse sentido, a simples previsão de que suas decisões estão sujeitas à
revisão por outro órgão do Poder Judiciário já previne ocorram desvios e abuso de poder.
Se tais abusos, porventura venham a ocorrer, existe a garantia de que tais decisões sejam
revistas. O autor também afirma que:
O princípio além de satisfazer a inconformidade que é próprio do ser
humano com decisões desfavoráveis, mormente em se tratando de
julgamento único, proporciona-lhe, no mínimo, um novo julgamento sobre a
mesma questão, constituindo assim uma garantia fundamental de justiça.
Dessa forma o vencido tem, dentro de certos limites, a possibilidade de
obter uma nova manifestação do Poder (PEDRA, 2008).

O posicionamento do autor deixa claro o quão fundamental é este princípio,
salientando a importância de possibilitar uma nova apreciação ao litigante, oferendo a
parte uma garantia de julgamento justo, conforme a legislação vigente.
Amaral Santos (1995) enfatiza de modo lacônico que:
A possibilidade do reexame recomenda ao juiz inferior maior cuidado na
elaboração da sentença e o estímulo ao aprimoramento das suas aptidões
funcionais, como título para sua ascensão nos quadros da magistratura. O
órgão de grau superior pela sua maior experiência, se acha mais habilitado
para reexaminar a causa e apreciar a sentença anterior, a qual por sua vez,
funciona como elemento de freio a nova decisão que se vier a proferir.
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Isso não trata de um desmerecimento com relação aos juízes de 1° grau, já que o
que importa é o direito das partes de terem seus processos apreciados novamente, já que
todo ser humano esta passível de cometer erros, e uma dupla analise de uma decisão
judicial pode colaborar para que erros não ocorram, ou quando ocorram, possam ser
corrigidos a tempo. Essa nova analise judicial evita novos equívocos ou
descontentamentos na jurisprudência.
Outra questão que merece ser levantada se deve ao fato de que não é porque os
juízes de segundo grau que apreciam o recurso têm mais experiência que decidirão
melhor que o magistrado de primeiro grau. Também não é pelo fato que decidiram em
conjunto que o livrará de falhas, no entanto faz-se necessário compreender que, em tese,
quando a decisão é proferida por órgão colegiado, ela está revestida de maior segurança.
Não só os órgãos de primeiro grau podem cometer erros e injustiças no julgamento, mas
também os de segundo (PEDRA, 2008).
Por fim, verifica-se que o duplo grau de jurisdição constitui uma previsão de
efetivação da justiça como uma prestação jurisdicional célere, conferindo maior agilidade
ao procedimento. Além disso, esse principio é fundamental para correção de ilegalidades
cometidas pelo julgador, funcionando como um mecanismo a favor do jurisdicionado em
seu pleito jurisdicional.

2.4. Duplo Grau De Jurisdição Como Aplicação da Justiça
Em sua excepcional monografia de mestrado e brilhante obra Duplo grau de
jurisdição no Direito Processual Civil, o famoso e renomado doutrinador Oreste Nestor de
Souza Laspro (1995) aborda entre os mais diversos assuntos, os prós e contras em
relação ao princípio do duplo grau de jurisdição, no sentido da sua aplicação jurídica. E
apesar deste debate não ser dogmático, é de suma importância sua ocorrência para um
completa e melhor aprendizado do tema. Para tanto, tomando como base a doutrina do
autor, se abordara os pros e contras do duplo grau de jurisdição.
Ao pensar de uma forma positiva e necessária para o processo de uma forma geral,
pode-se notar algumas vantagens neste princípio, como uma maior compreensão no
sentido de experiência para os juízes recursais, maior autonomia do julgador recursal,
pressão e controle psicológico sobre os magistrados de primeira instância, exame mais
profundo do litígio, maiores chances de acertar o cumprimento da jurisdição, controle da
atividade estatal e uma maior credibilidade ao juiz de primeira instância caso seja
sentença seja reafirmada conforme pode ser conferida abaixo (LASTRO, 1995).
Levando-se em consideração o fato dos juízes de segunda instância, que na
maioria dos casos são os responsáveis pela nova apreciação jurisdicional, ascenderem
aos graus superiores por merecimento ou por tempo de serviço, admite-se que possuem
maior experiência que os de primeiro grau e, portanto, melhores condições de proferirem
uma decisão mais justa e acertada que a primeira, e por que não uma maior
independência do julgador recursal. (LASPRO, 1995).
No que diz respeito ao controle das atividades do Estado, e sobre o fundamento em
um sentido de aperfeiçoar o duplo grau de jurisdição:
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Mas o principal fundamento para a manutenção do princípio do duplo
grau é de natureza política: nenhum ato estatal pode ficar imune aos
necessários controles. O Poder Judiciário, principalmente onde seus
membros não são sufragados pelo povo, é, dentre todos, o de menor
representatividade. Não o legitimaram as urnas, sendo o controle
popular sobre o exercício da função jurisdicional ainda incipiente em
muitos ordenamentos, como o nosso. É preciso, portanto, que se
exerça ao menos o controle interno sobre a legalidade e a justiça das
decisões judiciárias. Eis a conotação política do princípio do duplo
grau de jurisdição (GRINOVER ett all, 2005).
Esse tipo de controle, visa trazer maior segurança jurídica para as partes
envolvidas no processo. Isso porque, a possibilidade de nova cognição e de um novo
pronunciamento por outro órgão judicial sobre a lide, proporciona às partes a garantia de
uma correta e eficaz distribuição da justiça.

3. Considerações Finais
Em suma, o princípio do duplo grau de jurisdição visa a assegurar ao litigante o
direito de submeter a uma nova apreciação jurisdicional a matéria já decidida, desde que
atendidos determinados pressupostos específicos que a lei estabeleça.
E por conta disso, existe um válido debate sobre este princípio, para que seja
discutido maneiras para o Poder Judiciário ter seus atos realizados da forma mais
imparcial e justa possível, para que todas as partes envolvidas na lide tenham seus
interesses apreciados e julgados pelo Poder Judiciário.
Mas, de fato, é possível haver exceções ao princípio do duplo grau de jurisdição,
podendo a legislação infraconstitucional restringir, ou até mesmo eliminar, a interposição
de recursos em casos específicos. No entanto, sua importância e imprescindibilidade são
irrefutáveis, pois permite uma correta e eficaz. distribuição da justiça.
Partindo disso, pode-se concluir que com a existência do Princípio do Duplo Grau
de Jurisdição há uma maior apreciação dos processos em questão, e assim, as chances
de haver vícios dentro das decisões tomadas dentro do Poder Judiciário sejam menores,
havendo ainda, uma maior distribuição da jurisdição, tornando assim, nossa sociedade
muito mais justa e proporcionando as partes uma maior segurança jurídica no processo
civil.
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Resumo: Os recursos tecnológicos estão presentes em todos os lugares e mudaram a
sociedade contemporânea, denotando avanços na era da comunicação e informação. As
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) passaram também a fazer
parte do cotidiano da maioria das instituições de ensino, transformando a educação em
todo o mundo. Aos poucos os nativos e imigrantes digitais estão conquistando autonomia
na aprendizagem utilizando as TDICs para ampliar e buscar conhecimentos, essa busca
precisa ser orientada por professores indicando os melhores caminhos a serem seguidos
pelos acadêmicos. Há uma crescente disponibilidade de aplicativos e recursos cada vez
mais aperfeiçoados e motivadores que têm chamado a atenção dos estudantes de todos
os níveis. A pesquisa aqui proposta tem como objetivo investigar, através da aplicação de
questionário, como as TDICS têm sido utilizadas por estudantes do curso de Letras
Português/Inglês do Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas. A escolha dessa
temática de pesquisa justifica-se pela importância de fazer uma investigação entre os
acadêmicos do curso com relação ao uso dos diferentes recursos tecnológicos que são
utilizados para aprendizado de língua inglesa, sua aceitação, vantagens e desvantagens.
Nesse sentido, espera-se, contudo, prover base teórica e de dados para estudos
direcionados à área de tecnologias considerando sua efetiva implementação no âmbito
educacional.
Palavras-chave: Autonomia, Língua Inglesa, Recursos digitais, TDICs.

Abstract: Technological resources are present everywhere and have changed
contemporary society, denoting advances in the era of communication and information.
Digital Information and Communication Technologies (TDICs) have also become part of
the daily life of most educational institutions, transforming education around the world.
Gradually the natives and digital immigrants are gaining autonomy in learning using the
TDICs to expand and seek knowledge, this search needs to be guided by teachers
indicating the best ways to be followed by academics. There is a growing availability of
increasingly improved and motivating applications and resources that have drawn the
attention of students of all levels. The research proposed here aims to investigate, through
the application of questionnaire, how the TDICS have been used by students of the
Portuguese / English Literature course of the Federal Institute of Paraná - IFPR Campus
Palmas. The choice of this research theme is justified by the importance of doing an
investigation among the students of the course regarding the use of different technological
resources that are used for English language learning, its acceptance, advantages and
disadvantages. In this sense, it is expected, however, to provide theoretical and data base
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for studies directed to the area of technologies considering its effective implementation in
the educational scope.
Keywords: Autonomy. English Language. Digital Resources. TDICs

1 Introdução

A LI está cada vez mais presente na comunicação do ser humano, pois é a mais
utilizado como língua estrangeira do que como língua materna. Com a descentralização
da economia mundial a LI se tornou língua franca, ou seja, uma língua comum de grupos
sociais que falam não apenas a sua língua, mas também a língua dos outros. Assim a
língua inglesa se faz presente em diversos campos do saber, está presente na ciência,
tecnologia, comunicação, lazer, entre outros,
O ensino de línguas tem se aproveitado das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação - TDICs para um formato de aprendizagem muito diferente do que era
contemplado pelas metodologias do século passado. É notório que há uma crescente
disponibilidade de recursos cada vez mais aperfeiçoados e motivadores, o que tem
chamado a atenção dos estudantes de todos os níveis. Conforme Oliveira (2015, p. 78),
“as mudanças com o aparecimento das tecnologias foram grandes e positivas para a
sociedade, em relação à comunicação, ligação e convívio social”.
A “nova” geração de estudantes, os Nativos Digitais - ND, que encontramos nas
escolas de hoje se sentem muito mais confortáveis com as práticas envolvendo LI do que
os estudantes de outrora. Assim, se o aluno que está aprendendo LI for motivado, ele
usará essa língua para realizar atividades que vão além da sala de aula, como por
exemplo, assistir vídeos, séries, programas e filmes, ouvir músicas, jogar jogos
eletrônicos, interagir com falantes da língua, bem como buscar conhecimento através das
TDICs.
A geração nascida depois de 1980, denominada pelo pesquisador Marc Prensky
(2001) como “nativos digitais”, apresenta comportamento diferenciado das gerações
anteriores, são acostumados a receber informações de forma muito rápida. Eles gostam
de processos paralelos e, ao mesmo tempo, preferem gráficos a textos, e funcionam
melhor em rede. Os ND preferem jogos a “trabalho sério”, eles têm vivido a maior parte de
suas vidas conectados, convivem com a ideia de imediatismo, por músicas, mensagens,
pesquisas, busca por conhecimento, informações, etc. Tudo isso pode ser acessado de
forma instantânea através de dispositivos como celular e computador entre outros.
É preciso saber explorar essas tecnologias, identificar diferentes formas de uso
destas, pois elas são as ferramentas que mais potencializam, e que mais atraem a
atenção de alunos tanto dentro como fora de sala de aula. Vale lembrar que esse uso de
TDICs também pode trazer grandes avanços para a aprendizagem de LI.
Desse modo é preciso levar em consideração que há uma discrepância de idade
muito grande entre as idades do público que busca aprender o idioma, entre eles está o
público adulto. Conforme Almeida Filho (2002, p. 15):
Ensinar uma língua estrangeira implica, pois, uma visão condensada e
frequentemente contraditória (uma imagem composta) de homem, da
linguagem, da formação do ser humano crescentemente humanizado, de
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ensinar e de aprender outra língua, visão essa emoldurada por afetividades
específicas do professor com relação ao ensino, aos alunos, à língua-alvo,
aos materiais, à profissão e à cultura alvo.

O grau de dificuldade de aprendizagem de LI possivelmente esteja relacionado ao
período da vida em que o indivíduo se encontra e também ao seu tempo disponível para
estudo e para interações com o meio cultural, ou seja, a linguagem em suas diferentes
manifestações. Segundo Pallu (2008, p. 129) o insucesso na aprendizagem de línguas
está atrelado a duas questões:
1)
incapacidade do sujeito adulto em lidar com as três dimensões postas
em operação que são: afirmação do eu, trabalho do corpo e a dimensão
cognitiva; 2) para falar uma língua estrangeira solicitam -se as bases da
nossa estruturação psíquica e ao mesmo tempo o instrumento e a matéria
dessa estruturação que é a língua materna.

Para tornar eficiente o ensino de LI, deve-se identificar sempre a motivação do
adulto pela busca da nova aprendizagem. No que diz respeito ao aprendiz adulto,
observa-se uma maior dificuldade de aprendizagem da LI, isso porque muitos se sentem
inibidos ao participar ativamente das aulas. Em geral, os adultos possuem uma
abordagem pragmática sobre tudo o que vão aprender, precisam de uma explicação
convincente para cada passo que vão dar, diferentemente de crianças que se deixam
conduzir com facilidade.
Outro motivo pelo qual o aluno adulto tem dificuldade para aprender uma nova
língua é o fato de que em sua vida adulta já tenha formado uma identidade linguística na
sua língua materna, o que o diferencia do aluno que ainda é criança, porque a criança não
nasce com uma identidade linguística, visto que esta é adquirida pela estrutura linguística,
a qual se inicia na família. Sendo assim, isso facilita a aprendizagem de outra língua.
Tendo em vista as dificuldades que a pessoa adulta encontra para aprender LI, é
preciso encontrar um meio facilitador, que contribua para a aprendizagem desses
estudantes. Um meio interessante seria o uso de TDICs, como internet, computador,
celular, entre outros meios que facilitem o acesso a informações relacionadas à LI e
também que adquiram autonomia para assim obter conhecimento além da sala de aula.
A tecnologia se faz fortemente presente no meio social, em mercados, bancos,
entre outros, porém, na educação, as tecnologias ainda são pouco utilizadas por uma
grande porcentagem de professores e também de alunos. Segundo Santos, Beato e
Aragão (2010), observa-se uma resistência por parte do professor / escola no sentido de
implementar as práticas pedagógicas inovadoras, seja por falta de interesse em mudar a
prática de ensino e ou falta de estrutura na instituição de ensino.
O fato é que o uso dessas tecnologias pode aproximar alunos e professores. Além
de ser útil na exploração dos conteúdos de forma mais interativa é uma importante
ferramenta para que o aluno passe de mero receptor a um aluno mais ativo e autônomo,
que auxilia nas aulas e atividades, e produtor de conhecimento juntamente com o
professor.
Leffa (2006) destaca que a internet permitiu ao aluno usar a língua-alvo para se
integrar em comunidades autênticas de usuários e trocar experiências com pessoas do
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mundo todo que estudassem a língua utilizada. Dessa maneira, a tecnologia passa a ser
usada no ensino/aprendizagem de línguas como uma fonte dinâmica de ensino.
O estímulo à conexão e ao poder crítico são fatores que devem ser levados em
consideração quando se opta pelo uso das tecnologias. Vale lembrar que é preciso ajudar
o aluno a ser mais autônomo e aprender a separar as informações que são, de fato,
relevantes para a sua formação.
Considerando essa perspectiva, tal artigo visa expor resultados obtidos através de
um levantamento de dados sobre o uso de Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação-TDICs entre os acadêmicos do curso de licenciatura em Letras
Português/Inglês do Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas no processo de
aprendizagem de Língua Inglesa.

2 Aporte teórico
Com o intuito de avaliar quais são as ferramentas e/ou recursos tecnológicos
utilizados pelos estudantes do curso de Letras Português/Inglês do Instituto Federal do
Paraná – IFPR Campus Palmas, bem como abordar questões de autonomia, opinião
sobre o uso de TDICs, dentre outras questões que apresentam relação com processo de
ensino-aprendizagem de LI, realizou-se uma pesquisa de campo com a aplicação de um
questionário o qual visa obter um levantamento de dados que respondam às questões
problematizadoras.
A pesquisa de campo caracteriza-se como “investigações em que para além da
pesquisa bibliográfica e/ou documental, se coletam dados junto de pessoas, utilizando
diversos tipos de pesquisa (ex-post-facto, pesquisa ação, pesquisa participante, etc.)”
(MATOS, VIEIRA, 2001, p.40).
A coleta de dados da pesquisa de campo deu-se através da aplicação de
questionário para os alunos do 2ª, 4ª, 6ª e 8ª período do curso de Letras Português/Inglês
do Instituto Federal do Paraná – IFPR campus Palmas. O questionário obteve um total de
60 acadêmicos participantes, divididos em quatro faixas-etárias diferentes: até 18 anos, de
18 a 28 anos, de 29 a 39 anos e 40 anos acima.
Ao realizar o levantamento de dados, constatou-se que a maioria dos acadêmicos
usam as TDICs diariamente, gastam diariamente entre 2 a 5 horas conectados à internet,
salvo exceções, e consideram sua capacidade para usar TDICs suficiente. Inclui-se ao
uso diário de TDICs, a aprendizagem de LI semanalmente. Os dispositivos mais utilizados
pelos acadêmicos são o celular e o computador. Entre os gêneros digitais utilizados nos
estudos de LI, os que mais se destacaram são músicas, vídeos e séries. Em relação à
opinião deles sobre o uso frequente de TDICs nas aulas de LI, percebeu-se que a grande
maioria dos acadêmicos gostaria de fazer uso de TDICs nas aulas de Língua Inglesa.
Quanto à autonomia, constatou-se, principalmente, no primeiro e no último
quadrante a discrepância das respostas. Nessa questão, as respostas surpreenderam,
pois havia expectativa de que o nativo digital fosse mais autônomo no aprendizado de LI
do que os imigrantes digitais, no entanto os dados mostraram o oposto, pois os
respondentes mais velhos afirmam ter autonomia para estudar / aprender fora da sala de
aula.
Em relação à mediação do professor para utilizar TDICs para aprender LI,
constatou-se que poucos acadêmicos possuem autonomia para aprender sozinhos, a
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maioria diz sentir falta das orientações do professor, e ao tratar de dificuldades para
aprender LI com o auxílio de TDICs tanto os nativos quanto os imigrantes digitais não
possuem dificuldades. Isso demonstra a importância da participação do professor nesse
processo de tornar o aluno mais autônomo. Já com relação às dificuldades nas quatro
habilidades da LI, foram apontadas duas principais, a fala e a escrita.
Ao questionar a realização de cursos online, os acadêmicos mais jovens
responderam negativamente, já aqueles com mais de 40 anos responderam de maneira
afirmativa e questionando se os acadêmicos acreditam que as tecnologias contribuem no
processo de aprendizagem de LI, a resposta, quase unânime, foi sim. Esse é um dado
muito relevante, pois pode ser que o uso das TDICs seja uma possibilidade de atrair mais
a atenção dos acadêmicos, bem como melhorar a qualidade das aulas. Essa afirmação é
comprovada pela questão seguinte, a qual busca saber se os acadêmicos sentem-se
motivados com o uso de TDICs, com algumas exceções, eles dizem sentirem-se sim
motivados com o uso destas.
Ao questionar se os acadêmicos fazem uso de recursos específicos para
aprendizagem de LI, constatou-se que não o fazem, ou seja, não há autonomia por parte
destes na busca de recursos que lhes auxiliem na aprendizagem de LI. Buscando
identificar quais recursos tecnológicos os acadêmicos pensam que contribuiriam na
aprendizagem, percebeu-se que os recursos que estão mais presentes na rotina deles e
mais acessíveis foram os mais optados, como por exemplo, aplicativos, vídeos,
ferramentas de pesquisa on-line e games ou jogos educativos digitais. Robótica e
programação não fizeram parte da escolha de nenhum acadêmico, provavelmente por ser
uma área nova, principalmente na educação. Por fim, questionando que forma aprender LI
os deixaria mais satisfeitos e que atrairia mais a atenção deles constatou-se que através
das diferentes preferências, a maioria se relacionam às atividades mais práticas,
dinâmicas e coletivas que envolvam tecnologia.

3 Considerações Finais
A tecnologia realmente tomou espaço em todas as esferas da sociedade, não
apenas como meio de entretenimento e diversão, mas também no âmbito educacional.
Percebe-se que os nativos e os imigrantes digitais estão inseridos nessa cultura de
tecnologia, e ambos podem e devem se beneficiar através do uso das TDICs, basta que
haja interesse e disposição para compreender as formas de uso destas de modo a
agregar conhecimentos.
Embora a pessoa adulta apresente mais dificuldade para aprender LI, existem
meios que podem facilitar essa aprendizagem, um desses meios pode ser sim através das
TDICs. O adulto precisa encontrar um sentido e uma função para aquilo que está
aprendendo, inclusive para a aprendizagem de LI, é preciso instiga-lo, e isso pode ocorrer
também através do uso de tecnologias.
Ao realizar a análise dos resultados obtidos através da pesquisa de campo,
observou-se que a maioria dos acadêmicos do curso de Letras do IFPR Campus Palmas
fazem uso de TDICs para aprender LI, porém ainda não se consideram autônomo o
suficiente para buscar, com auxílio de TDICs, mais conhecimento fora da sala de aula,
eles precisam da presença do professor. Desse modo, cabe aos professores uma reflexão
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sobre o assunto, pois um acadêmico independente e bem orientado se sentirá confiante e
motivado a buscar aprender através das TDICs e melhorará o seu nível de conhecimento.
Outro fator importante observado na pesquisa é que os estudantes acreditam que
as tecnologias contribuem no processo de aprendizagem de LI, desse modo é preciso
aproveitar esse interesse para tornar as aulas mais atrativas e interessantes.
Esta pesquisa alcançou seu principal objetivo que é analisar como as Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação – TDICs têm sido utilizadas pelos estudantes do
curso de Letras Português/Inglês do Instituto Federal do Paraná – IFPR Campus Palmas
para aprender a LI, bem como identificar interesses e opiniões a respeito do uso de TDICs
e assim prover base teórica e de dados para estudos direcionados à área de tecnologias
considerando sua efetiva implementação no âmbito educacional.
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RESUMO: Os atos administrativos constituem a forma essencial pela qual a
Administração Pública manifesta e exterioriza sua vontade. O mérito do ato administrativo
reside na discricionariedade do agente público, ou seja, na possibilidade estabelecida em
lei para valoração do motivo e escolha do objeto do ato, segundo critérios de conveniência
e oportunidade, podendo ser revogados, por motivos de conveniência. A problemática
abordada se encontra nas situações excepcionais, na possibilidade ou não do Poder
Judiciário efetuar o controle dos atos administrativos discricionários, onde há esse campo
de análise de conveniência e oportunidade pelo agente público. O objetivo da pesquisa é
delimitar os limites do controle jurisdicional dos atos administrativos, e como esse controle
implicaria na esfera da Administração Pública, bem como avaliar a possibilidade de um
controle amplo e substancial por parte do Judiciário, baseada nos princípios
constitucionais do direito administrativo. Verifica-se que com a evolução e crescimento da
atividade administrativa é necessário que o Poder Judiciário, por vezes, ingresse na
análise da discricionariedade de certos atos a fim de evitar abusos e ilegalidades, sendo
que, não obstante o poder-dever de agir quando provocado, face ao controle de
legalidade, é possível e, em casos concretos, necessário uma análise do ato sobre a
égide dos princípios que regem a Administração Pública.
Palavras-Chaves: Ato Administrativo, Discricionariedade, Poder Judiciário.

1. Introdução
Os atos administrativos constituem a forma essencial pela qual a
Administração Pública manifesta e exterioriza sua vontade. Tais atos concretizam o
exercício da função administrativa, exercida de maneira típica pelo Poder Executivo e
atípica pelos demais Poderes.
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Os atos administrativos, quanto ao grau de subordinação, podem ser
classificados em: vinculados – à própria lei ou regulamento – ou discricionários, que
estão acobertados por certo grau de liberdade de escolha de seu conteúdo,
oportunidade e conveniência e modo de realização.
Quando se fala em ato admistrativo discricionário, se está diante de um ato em
que a Administração Pública pode, dentre as alternativas legais possíveis, optar pela
solução que melhor provenha sua necessidade, é o chamado mérito do ato, que,
regra geral, escapa da sindicância por parte do Judiciário, incapaz de imiscuir-se na
esfera da conivência e oportunidade administrativas.
Ponto fundamental é a forma de extinção de tais atos. Conforme a presença ou
não de vícios que os maculem um ato poderá ser convalidado, anulado ou revogado.
Um ato eivado de vício que o torne ilegal deverá ser anulado, trata-se portanto do
instituto da anulação, enquanto que um ato quando tem retirado do mundo jurídico
seus efeitos em razão de análise de conveniência e oportunidade, feitos pela
Administração Pública, está-se diante do instituto da revogação, vale dizer: o ato é
válido e perfeito, porém, passa a ter seu mérito reexaminado.
Deste modo, a regra geral é a impossibilidade da análise do mérito por parte
do Judiciário. A problemática encontra-se na possibilidade de o Poder Judiciário
inserir em sua sindicância, a análise do mérito administrativo, ingressando na seara
da discricionariedade do ato, precipuamente quando ocorre violação de garantias
constitucionais e principiológicas do Direito.
O objetivo da presente pesquisa é avaliar a possibilidade do controle
jurisdicional de atos administrativos discricionários, evidenciando as possibilidades
desse tipo de controle, e como isso implicaria na esfera da Administração Pública.
Justifica-se a presente pesquisa pela a eficácia da avaliação do mérito
administrativo pelo Poder Judiciário, através dos princípios da supremacia e
indisponibilidade do interesse público, legalidade, impessoalidade, publicidade,
eficiência, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como pelos olhos da
teoria dos motivos determinantes.

2. Aporte Teórico

2.1 Conceito de Ato Administrativo

Vários conceitos são apresentados pela doutrina para definir o que seria ato
administrativo. Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2011, pg. 198), o conceito de ato
administrativo é tido como “a declaração do Estado ou de quem o represente, que
produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob o regime jurídico de
direito público e sujeita ao controle pelo Poder Público”.
Já para o autor Hely Lopes Meirelles (2010), o Ato administrativo é “toda
manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e
declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria”.
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Percebe-se que a definição dada pelos autores vai ao sentido de que os atos
administrativos seriam, de forma geral, a formalização de sua vontade do agente público
no exercício de suas prerrogativas.
Ao conceituar ato administrativo, o autor Celso Antônio Bandeira de Mello (2007),
ainda cita a sujeição dos atos administrativos ao controle jurisdicional. Narra o autor que o
ato administrativo é: “declaração do Estado, no exercício de prerrogativas públicas,
manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar
cumprimento, sujeitas a controle de legitimidade por órgão judicial".
Diante dos principais conceitos trazidos pela doutrina, define-se o ato administrativo
como a manifestação da vontade unilateral da administração pública no exercício de suas
atividades, que possuem natureza de ato jurídico, que são praticados sob regime de
direito público, e predominantemente ligada ao interesse público.
Entender e compreender esse conceito é algo de suma importância, pois a
presente pesquisa leva como base os atos administrativos que são emanados pela
Administração Pública e os limites de sua analise pelo Poder Judiciário. Porém, se faz
necessário também fazer uma distinção entre ato administrativo e fato administrativo.

2.2 Princípios do Direito Administrativo
Os princípios do Direito Administrativo são diretrizes básicas que dão o norte
para atuação da Administração Pública, constituindo verdadeiros fundamentos da ação
administrativa (DI PIETRO, 2017).
Transcrever tais princípios é de grande relevância para compreender a
problemática do presente estudo, bem como elencar sua importância e observância na
emissão de atos administrativos.

2.2.1 Princípios da Supremacia do Interesse Público e da Indisponibilidade do Interesse
Público
Embora sem previsão expressa na Carta Maior, os princípios da supremacia do
interesse público e da indisponibilidade do interesse público são tratados pela doutrina
como um dos princípios basilares da Administração Pública, estabelecendo que,
ocorrendo conflito de interesses entre os anseios da coletividade e dos particulares,
deverá prevalecer o interesse maior, qual seja da coletividade, dado que esses não
pertencem à Administração, e sim a um todo maior (GASPARINI, 2006).
Sobre a ausência de previsão constitucional para o principio da supremacia do
interesse público, Celso Antonio Bandeira de Melo destaca que (2006, pg. 93):
O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é
princípio geral do direito inerente a qualquer sociedade. É a própria
condição de sua existência. Assim, não se radica em dispositivo específico
algum da Constituição, ainda que números aludam ou implique
manifestações concretas dele, como, por exemplo, os princípios da função
social da propriedade, da defesa do consumidor ou do meio ambiente, ou
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tantos outros. Afinal, o princípio em causa é o pressuposto lógico do
convívio social.

Extraindo a ideia repassada pelo autor, o principio da supremacia do interesse
público é algo inerente à própria existência do Direito Administrativo, sendo condição de
sua existência, já que pautar suas ações com base no interesse público é pressuposto da
atuação da Administração Pública.
Para Filho (2018, pg. 87) as atividades administrativas são desenvolvidas para
benefício da coletividade, e mesmo quando a ação se volta para algum interesse estatal
imediato, a finalidade de sua atuação deve ser voltada para o interesse público, sendo
que, se não estiver presente esse objetivo, a atuação estará inquinada de desvio de
finalidade.
Ainda sobre esse princípio Carvalho (2017), menciona que:
O interesse público é supremo sobre o interesse particular, e todas as
condutas estatais têm como finalidade a satisfação das necessidades
coletivas. Nesse sentido, os interesses da sociedade devem prevalecer
diante das necessidades específicas dos indivíduos, havendo a
sobreposição das garantias do corpo coletivo, quando em conflito com as
necessidades de um cidadão isoladamente. Em razão desta busca pelo
interesse público, a Administração se põe em situação privilegiada, quando
se relaciona com os particulares (pg. 62).

Assim, é possível extrair que o princípio da supremacia do interesse público traz
uma noção de que, já que a atividade estatal está voltada para um bem maior, qual seja
da coletividade, por vezes, para atingir esse bem maior, determinados interesses
particulares ficarão de lado. Isso para garantir que, estando diante de um interesse
exclusivamente privado e um público, deverá a Administração Pública optar por aquele
que melhor atenda ao interesse público.
Um exemplo que a ser citado é a não concessão de alvará para instalação de um
posto de gasolina próximo a uma escola, perceba que o interesse do particular é a
instalação do seu estabelecimento naquele local, e o interesse da coletividade é evitar que
possíveis acidentes (já que se trata de atividade com periculosidade) ocorram, pois tratase de local de circulação diária de crianças, adolescentes e professores. Outro exemplo é
da desapropriação que ocorre quando, visando o interesse da coletividade, a
Administração Pública, mediante justa indenização, detém a propriedade de um particular
para instalação de uma usina, uma escola, a construção de uma rodovia etc. (OLIVEIRA,
2017).
Porém, é necessário ressaltar que, como qualquer outro princípio, este não é
absoluto. Não é possível utilizar a supremacia do interesse público para abusos de poder,
pois dessa forma estar-se-ia desrespeitando outro principio basilar, o da legalidade, é o
que ressalta Maria Sylvia Di Pietro (2017, pg. 66):
O princípio da supremacia do interesse público não coloca em risco os
direitos individuais, porque tem que ser aplicado em consonância com os
princípios todos que informam o Direito Administrativo, como os da
legalidade, impessoalidade, razoabilidade, segurança jurídica e tantos
outros consagrados no ordenamento jurídico. Ele protege os direitos
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individuais. Veja-se que o Direito Administrativo nasceu justamente no
período do Estado liberal, cuja preocupação maior era a de proteger os
direitos individuais frente aos abusos do poder. Protegeu tanto a liberdade,
que acabou por gerar profunda desigualdade social, porque, afinal, os
homens não nascem tão livres e iguais como pretendia Rousseau e como
foi afirmado no artigo 1° da Declaração Universal dos Direitos do Homem.

Esse princípio se limita àqueles atos considerados de império. E nesse sentido, o
princípio da Supremacia do interesse Público não pode ser invocado para ir contra
ditames constitucionais, nem pode ser utilizado abstratamente, pois ele tem a extensão
e compostura que a ordem jurídica lhe houver atribuído (MELLO, 2007, pg. 96).
Diretamente ligado com o princípio da Supremacia do interesse público está o da
indisponibilidade, que significa que os bens e interesses públicos não pertencem à
Administração nem a seus agentes, cabendo-lhes apenas administra-los em prol da
coletividade (FILHO, 2017, pg. 89).
Segundo Gasparini (2006, pg. 18):
Não se acham, segundo esse princípio, os bens, direitos, interesses e
serviços públicos à livre disposição dos órgãos públicos, q quem
apenas cabe cura-los, ou do agente público, mero gestor da coisa
pública. Aqueles e este não são seus senhores ou seis donos,
cabendo-lhes por isso tão só o dever de guarda-los e aprimora-los
para a finalidade a que estão vinculados. O detentor desta
disponibilidade é o Estado. Por esta razão, há necessidade de lei para
alienar bens, para outorgar concessão de serviço público (...).

Por não dispor dos interesses públicos, os poderes atribuídos à Administração têm
a característica de poder-dever, ou seja, não há faculdade no agir, sob pena de
responsabilização por omissão. Desta forma, o agente público não pode renunciar ao
exercício das competências que lhe são outorgadas por lei, nem deixar de punir aquele
que pratica ilícito administrativo, não pode deixar de exercer os poderes decorrentes da
hierarquia, e muito menos fazer liberalidade com o dinheiro público.
Isso porque cada vez que ela se omite no exercício de seus poderes, é o interesse
público que está sendo prejudicado (DI PIETRO, 2017, pg. 107).
Sendo assim, verifica-se que o principio da indisponibilidade da coisa pública resta
diretamente interlegado com o da Supremacia do interesse público, pois dos interesses da
coletividade, o agente público não pode dispor livremente, estando sempre limitado a
atuar nos interesses da coletividade.

2.2.2 Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade

Outros princípios de grande relevância, que apesar de não previstos na
constituição, estão previstos em legislação infraconstitucional, são o da razoabilidade e a
proporcionalidade têm forte incidência nos atos administrativos discricionários, em que
atos desarrazoados e desproporcionais têm maior possibilidade de existência. A
razoabilidade verifica-se quando a finalidade normativa e a conduta administrativa são
304
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

claras e razoáveis naquele caso concreto. O que não se admite são condutas
imprudentes, bizarras e contraias ao bom-senso. Já a proporcionalidade determina que a
Administração Pública se abstenha de agir com demasia ou de forma insuficiente ou
inoperante em seus objetivos primordiais (MOREIRA, 2017, pg. 119).
Para Di Pietro, esses princípios atuam como forma de impor limitações à
discricionariedade administrativa, ampliando-se o âmbito de apreciação do ato
administrativo pelo Poder Judiciário (2017, pg. 116).
Diferenciando a razoabilidade da proporcionalidade.
A razoabilidade refere-se a uma relação entre a medida adotada e o
critério da norma, possuindo uma forma de aplicação muito mais
flexível se comparada à proporcionalidade. Atua na interpretação das
normas gerais como decorrência a justiça, ao estabelecer a
observância a limites aceitáveis, dentro de standards de
aceitabilidade. Exige congruência lógica entre as situações postas e
as decisões ou ações. Diferentemente, a proporcionalidade possui
uma estrutura rígida de aplicação, que exige a observância obrigatória
à ordem de submissão aos seus elementos. Nela faz-se uma análise
quanto à adequação da medida (se é apta a promover ou fomentar
minimamente o fim pretendido), à sua necessidade (se dentre as
medidas adequadas é o meio menos gravoso para atingir o fim) e à
proporcionalidade em sentido estrito (na qual se faz a ponderação
entre a intensidade da restrição promovida com o meio e a
importância do atingimento do fim) (COSTA, 2009).

Para Carvalho Filho “a razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja,
aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis, ainda que os juízos de valores que
provocaram a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa” (CARVALHO
FILHO, 2018, pg. 93).
Significa que a Administração deve adotar critérios razoáveis, que não extrapolem
aquilo que é aceito pela sociedade. Esse princípio também limita a atuação administrativa,
que permite, inclusive, intervenção judicial.
Trata-se de princípio aplicado ao Direito Administrativo como mais
uma das tentativas de impor-se limitações à discricionariedade
administrativa, ampliando-se o âmbito de apreciação do ato
administrativo pelo Poder Judiciário (DI PIETRO, 2018, pg. 116).

Já a proporcionalidade possui seu grande fundamento no excesso de poder, e o fim
a que se destina é exatamente o de conter atos, decisões e condutas de agentes públicos
que ultrapassem os limites adequados, pois o Estado, quando intervém nas atividades sob
seu controle, deve atuar de forma equilibrada, sem praticar excessos e condutas abusivas
(FILHO 2018).
Ainda de acordo com o autor:
Segundo a doutrina alemã, para que a conduta estatal observe o princípio
da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: (1)
adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser
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compatível com o fim colimado; (2) exigibilidade, porque a conduta deve
ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso
para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o
menor prejuízo possível para os indivíduos; (3) proporcionalidade em
sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superarem as
desvantagens (FILHO, 2018).

Nesse sentido verifica-se que o princípio da razoabilidade impõe a obrigação de os
agentes públicos realizarem suas funções com equilíbrio, coerência e bom senso, e a
proporcionalidade impõe ao agente que suas decisões sejam compatíveis com o fim que
se busca, com adequação e que cause o menor prejuízo possível.
Esses princípios também são previstos no artigo 2° da lei que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal – Lei nº. 9.784/1999 regulando que as decisões proferidas pelos agentes públicos devem atender, dentre
outros, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com essa previsão expressa na legislação, vem se admitindo, tanto pela doutrina
quanto pela jurisprudência, a intervenção do Poder Judiciário quando da violação desses
princípios, e, mesmo que de forma indireta, nasce uma possibilidade da reanalise do
mérito do ato administrativo. É com base neste princípio que os atos administrativos
poderão examinados até mesmo quanto à sua substância (LIMA, 2015).
Pelo conteúdo já mencionado, verifica -se que esses princípios agem como um
limitador do poder discricionário da Administração Pública, pois, se assim não fosse, a
discricionariedade poderia ser utilizada de forma livre e sem limites pelo agente público,
acarretando consequências indesejadas. Assim, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade também constituem instrumentos de controle dos atos estatais
abusivos, seja qual for a sua natureza (FILHO, 2018).
Assim, por esses princípios, mesmo havendo na decisão do ato discricionário um
poder de escolha, ela deve ser feita de forma razoável e proporcional, sensata, dentro dos
limites considerados como aceitáveis, caso contrário, a intervenção judiciária é medida
que se impõe.

2.2.3 Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência
Esses princípios estão previstos expressamente no artigo 37 da Constituição
Federal. Bockmann Moreira (2017, pg. 109), ao descrever o princípio da legalidade, da o
seguinte significado:
O princípio da legalidade significa que a administração está orientada
cumprir, com exatidão e excelência, os preceitos normativos do direito
positivo. A norma legal outorga competência específica ao agente público e
defini os parâmetros de sua conduta. Todo o plexo de competências
administrativas do Estado deve vir preestabelecido na legalidade - sendo
que os diplomas normativos devem ser lidos a luz da Constituição da
República e do dirigidos a sua efetiva aplicação.

Este princípio nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais
garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei estabelece os limites da
306
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em
benefício da coletividade (PIETRO, 2017, pg. 104).
Assim, não importa qual seja a atuação da administração pública, toda a sua
atuação deve respeitar o principio da legalidade, pois a sua não inobservância acarretará
em infração por parte do agente público responsável.
O segundo principio expresso no artigo 37 da Constituição Federal, o da moralidade
administrativa, nos remete à ideia de que a Administração Pública deve sempre agir
pautada pela ética, ou como ensina Matheus Carvalho, trata-se de um princípio que exige:
(...) exige a honestidade, lealdade, boa-fé de conduta no exercício da
função administrativa - ou seja, a atuação não corrupta dos gestores
públicos, ao tratar com a coisa de titularidade do Estado. Esta norma
estabelece a obrigatoriedade de observância a padrões éticos de conduta,
para que se assegure o exercício da função pública de forma a atender às
necessidades coletivas”(2017, pg. 73).

Ademais, completando essa conceituação, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2017)
disciplina que a moralidade administrativa não implica saber distinguir só o bem e o mal, o
legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas também aquilo
que é honesto e o desonesto.
Nesse sentido, o agente público deve determinar suas ações não só pelo o que é
legalmente admitido, mas também aquilo que é considerado moralmente aceito na
atuação administrativa, o agente público deve determinar suas ações não só pelo o que é
legalmente admitido, mas também aquilo que é considerado moralmente aceito na
atuação administrativa.
Já o principio da impessoalidade remete ao sentido de que a atuação do agente
público deve se pautar na busca pelo interesse público, não visando a beneficiar ou
prejudicar alguma pessoa em especial, refletindo na ideia de que não pode haver
discriminação entre pessoas, seja para beneficiá-las ou para prejudicá-las (CARVALHO,
2017, pg.70).
Carvalho Filho (2018, pg.75), ao disciplinar o princípio da impessoalidade, ressalta
que “objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos
administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. Nesse ponto, representa
uma faceta do princípio da isonomia”.
Tal princípio estaria relacionado com a finalidade pública, que deve nortear toda a
atividade administrativa. Significa afirmar que a Administração não pode atuar com
objetivo de atingir determinado interesse particular, uma vez que é sempre o interesse
público que tem que nortear o seu comportamento (DI PIETRO, 2017, pg.107).
Nota-se que esse princípio tenta impedir com que o agente público, em suas
atuações, preponderando -se do poder das decisões administrativas, as use como forma
de beneficiar ou de prejudicar alguém, sendo que é o interesse é público que importa para
esse princípio.
O principio da Publicidade, de acordo com Di Pietro (2017) “exige a ampla
divulgação dos atos praticados pela Administração Pública, ressalvados as hipóteses de
sigilo previstas em lei”.
Os atos administrativos merecem ampla divulgação, pois o fundamento deste
princípio é propiciar a possibilidade de um controle da legitimidade da conduta dos
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agentes públicos. Só com a transparência desses atos é que poderão os indivíduos
aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de que se revestem (FILHO,
2018, pg. 80).
Significa dizer que os atos da Administração Pública, em regra, devem ser públicos,
e o sigilo só é permitido quando for do interesse público que determinadas informações
não sejam divulgadas.
Já o princípio da eficiência, de acordo com Gasparini (2006) impõe à Administração
a obrigação de realizar as suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, ou seja,
como o próprio nome remete, com a maior eficiência possível.
Ainda, de acordo com Maria Sylvia Di Pietro, o princípio da eficiência pode ser
analisado por dois vieses, quais sejam:
O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser
considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se
espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os
melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar,
disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de
alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público (DI
PIETRO, 2017, pg. 119).

A ideia de eficiência está diretamente relacionada com a necessidade de efetivação
eficiente das finalidades públicas. Sem deixar de lado a importância de certas
formalidades, que fazem parte para à formação legítima da vontade estatal, o Direito
passa a se preocupar com a efetividade e eficiência (OLIVEIRA, 2017).
Desta forma, afere-se que além de desenvolver suas atividades dentro da
legalidade, cabe a Administração Pública trazer eficiência em seus atos. Não significa
excluir a burocracia e os procedimentos necessários, mas sim não fazer deles um
empecilho para que a finalidade pública seja atingida, de forma que as atividades sejam
rápidas, rentáveis, e com a maior eficiência possível.

2.3 Teoria dos Motivos Determinantes
Esta teoria diz respeito aos motivos que ensejaram a decisão administrativa, e até
onde o motivo dado pelo agente público implica na validade do ato administrativo. Como
apresentado no capítulo anterior, o motivo constitui um dos elementos do ato
administrativo, sendo aqueles pressupostos de fato e de direito que fundamentam o ato
administrativo emanado (OLIVEIRA, 2017).
Quando a lei é omissa na expressão dos motivos, cabe ao agente público escolher
ou indicar os motivos que embasam a expedição do ato. É o que se denomina de
motivação, que corresponde, assim, à exposição da situação fática ou jurídica que
autorizou a atuação do Poder Público em face do caso concreto. A validade do ato fica
condicionada à existência da situação que foi exposta (FARJADO, 2015).
Leciona DI PIETRO (2017), que a teoria dos motivos vincula a validade aos motivos
indicados no seu fundamento, de modo que, se estes forem falsos ou inexistentes, a ato
emanado se torna invalido. Ou seja, os motivos apresentados pela Administração
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precisam ser verdadeiros para que o ato administrativo seja válido, mesmo nos casos em
que o motivo não era obrigatório pela lei.
Não é raro se deparar com abusos de poder e arbitrariedades praticadas pela
Administração Pública de forma disfarçada, mediante desvio de poder, principalmente
quando o agente público busca um fim diferente do estabelecido pela lei, através da
indicação de motivos falsos ou inexistentes. Nestes casos, para que o Poder Judiciário
possa anular um ato viciado por ilegalidade, mostra-se necessário o exame dos motivos
(OLIVEIRA, 2017).
Verifica-se que em eventual apreciação judicial, os motivos que ensejaram os atos
administrativos deverão ser examinados, e, após uma analise dos pressupostos de fato e
de direito que os justificaram, será possível julgar se há ajustamento formal e ideológico
com a lei e condicionamento com os princípios jurídicos.
Nesse sentido, menciona Hely Lopes Meireles (2004, pg. 201)
A ilegitimidade, como toda fraude à lei, vem quase sempre dissimulada sob
as vestes da legalidade. Em tais casos, é preciso que a Administração ou o
Judiciário desça ao exame dos motivos, disseque os fatos e vasculhe as
provas que deram origem à prática do ato inquinado de nulidade. Não vai
nessa atitude qualquer exame do mérito administrativo, porque não se
aprecia a conveniência, a oportunidade ou a justiça do ato impugnado, mas
unicamente sua conformação, formal e ideológica, com a lei em sentido
amplo, isto é, com todos os preceitos normativos que condicionam a
atividade pública.

Nota-se que o ator reconhece a possibilidade por parte do Poder Judiciário, da
analise dos motivos que ensejaram a edição de determinado ato administrativo
discricionário, porém, destaca que isso não representa uma invasão do mérito
administrativo, sendo que tal analise constitui em averiguar se o agente público agiu
conforme o princípio da legalidade.
Portanto, toma-se que apreciar o motivo não significa analise do mérito
administrativo, pois, se a administração Pública utilizou de motivos falsos para edição do
ato, resta configurada uma ilegalidade, que deixa total margem para anulação judicial.
2.4 Discricionariedade e o Controle Judicial
Diante de tudo o que foi exposto até o momento, verifica-se que a
discricionariedade é a margem de escolha que o administrador possui perante um caso
concreto, pela análise da oportunidade e conveniência. Ocorre que a problemática desta
pesquisa se encontra na possibilidade do Poder Judiciário adentrar na analise desses
atos, até então considerados discricionários.
Diante ao ponto em questão, expõe-se a doutrina de Celso Antonio Bandeira de
Mello (2007), que descreve a real possibilidade do Juiz verificar a matéria do ato, mesmo
sendo ele discricionário:
Se inexiste o motivo, ou se dele o administrador extraiu consequências
incompatíveis com o princípio de direito aplicado, o ato será nulo por
violação de legalidade. Não somente o erro de direito, como erro de fato
autoriza a anulação jurisdicional do ato administrativo. Negar ao juiz a

309
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

verificação objetiva da matéria de fato, quando influentes na formação do
ato administrativo, será converter o poder judiciário em mero endosante da
autoridade administrativa (MELLO, pg. 946).

Se o agente público, para atender o interesse coletivo e também à lei, realiza um
ato administrativo discricionário, onde há poder de escolha, é necessário se atentar se
esse ato está em consonância com os seus elementos vinculados, e se o uso de seu
poder discricionário não invadiu a esfera de princípios do direito, e garantias
constitucionais do administrado (FARINON, 2004).
Este proceder do Judiciário não elimina discricionariedade da Administração
Pública, e nem pode fazê- lo, pois estaria se infringindo a própria lei. A análise judicial
nunca deve ir além dos motivos de significação objetivamente desentranháveis, sob um
aspecto de princípios e garantias constitucionais, pois esse é o papel do Judiciário, e não
invadir o campo de competência do Poder Executivo (MELLO, 2007).
Nesse sentido:
Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos ao exame da
legalidade do ato da atividade administrativa. Escapa-lhe, por conseguinte,
o exame do mérito do ato ou atividades administrativas. Assim, os aspectos
da conveniência oportunidade não pode ser objeto de controle
(GASPARINI, 206, pg. 907).

O que se discute não é a analise de conveniência ou oportunidade de forma
isolada, e sim se os atos discricionários, por si só, podem ser objeto de analise judicial.
Com relação ao paradigma que já foi estabelecido com relação aos atos
discricionários, já houve posicionamento jurisprudencial no seguinte sentido:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. OAB/PR. EXAME DE ORDEM. CORREÇÃO
DE PROVA DISSERTATIVA. 1. Após a Constituição de 1988, o Direito
Administrativo trilhou novos rumos, flexibilizando-se a antiga lição que
vedava ao juiz imiscuir-se no chamado "mérito" do ato administrativo,
reservado à área de oportunidade e conveniência, onde imperava a
discricionariedade. Evidentemente, não se há que permitir ao julgador
substituir-se ao administrador na tomada de decisões entre opções de
natureza política. No entanto, hoje já se tem assente que as escolhas
políticas não podem divergir das diretrizes constitucionais, às quais está o
agente público sempre vinculado, sendo, pois, correta a assertiva de que
ausente discricionariedade pura do administrador, facultando-se ao
Judiciário o exame da motivação, à luz do interesse público e dos princípios
fundamentais ínsitos na Lei Maior. 2. In casu, faz-se necessária nova
correção da prova dissertativa prestada pela recorrente que teve por
resposta correta aquela respaldada por teoria minoritária na área do Direito
Administrativo. (TRF4, AMS 2004.70.00.041297-8, TERCEIRA TURMA,
Relator LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON, D.E. 14/03/2007)

Pelo julgado, verifica-se que eventual análise judicial não significa retirar do
administrador sua tomada de decisões de natureza política, no entanto, cabe ao Judiciário
avaliar, quando provocado, se há violação a preceitos legais e principalmente,
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principiológicos. O que não ocorre é o descarte absoluto de avaliação judicial quando o
ato é meramente discricionário, já que é possível avaliar quais foram os limites dessa
discricionariedade.
Por fim, é possível aferir que os princípios que norteiam a Administração Pública
devem ser seguidos em todos os atos administrativos emanados, não devendo o
Administrador, a fim de atingir um interesse próprio ou de terceiro, se amparar na
discricionariedade para cometer abusos e desrespeitar os princípios do Direito
Administrativo.
Portanto, mesmo havendo, por parte da Administração Pública, um poder de
escolha no tocante a conveniência e oportunidade, deve o Administrador verificar se os
atos administrativos de sua atividade estão em consonância, não apenas com a
legalidade, mas também com os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência, além de garantir que o interesse público seja atingido como um todo.

3. Considerações Finais
Debatendo sobre a problemática da questão, abordou- se, de forma mais
específica, sobre o controle que pode ser exercido pelo Poder Judiciário, e quais seriam
os limites no tocante àqueles atos que emanados no campo da discricionariedade.
Verifica -se que, de fato, o agente público possui livre escolha quanto à
conveniência e oportunidade na expedição dos atos discricionários, porém, sua decisão
deve se pautar, não apenas sob a legalidade, mas também em toda a base principiológica
que rege o Direito Administrativo.
Deste modo, negar a possibilidade do Poder Judiciário apreciar o mérito do ato
administrativo seria o mesmo que limitar o disposto no artigo 5°, inciso XXXV da
Constituição Federal, pois, se a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito, essa lesão ou ameaça a direito pode ocorrer tanto em atos
vinculados quanto em atos discricionários do agente público.
Porém, não caberá ao Judiciário avaliar o mérito em si, se a decisão foi boa ou
ruim, mas sim se daquele ato discricionário desrespeitou algum direito ou feriu algum
principio. Verificou-se também que não basta a discricionariedade administrativa ser
exercida tão somente em conformidade com a lei, é necessário também que esteja de
acordo todos os princípios que regem a atuação da Administração Pública.
Posto isso, ante a problemática da pesquisa apresentada, verifica-se que o Poder
Judiciário pode controlar os atos administrativos discricionários, como forma de garantir
que o mérito do ato esteja nos parâmetros legais e, principalmente, respeitando as
garantias constitucionais e os princípios que norteiam a atividade administrativa.
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Resumo: Recursividade é o processo de definir algo em termos de si mesmo e é,
algumas vezes, chamado de definição circular. A recursividade basicamente consiste em
obter a resposta final de um problema a partir de uma versão simplificada de si mesmo,
como em cálculos matemáticos simples ou de maior complexidade. A maioria das
linguagens de programação modernas suporta diretamente programação recursiva, como
é o caso da linguagem C. O presente trabalho tem por objetivo desenvolver, testar,
comparar e analisar o desempenho do algoritmo da sequência de Fibonacci em linguagem
C em formato recursivo e não recursivo. A proposta do presente trabalho é de coletar e
comparar dados de média de tempo e desvio padrão para fins de analisar a viabilidade do
uso da recursividade quando aplicada a sequência de Fibonacci. Esse trabalho fora
desenvolvido com o objetivo de analisar as funções recursivas, seu desempenho e relação
em comparação a versão não-recursiva. Fora empregada uma metodologia de
implementação dos algoritmos, com diversos testes de desempenho e análise de
resultados. Os resultados obtidos após o término das execuções, coleta e análise de
dados, nos levaram a concluir que em comparação a função não recursiva, no que se
refere a sequência de Fibonacci, a função recursiva não é recomendável, uma vez que
acaba gerando um tempo de execução maior a partir do 25º termo da sequência.
Palavras-chave: Recursividade. Sequência de Fibonacci. Algoritmo em linguagem C.

Abstract: Recursiveness is the process of defining something in terms of oneself and is
sometimes called circular definition. Recursion is basically getting the final answer to a
problem from a simplified version of yourself, as in simple or more complex mathematical
calculations. Most modern programming languages directly support recursive
programming, as is the case with C language. This paper aims to develop, test, compare
and analyze the performance of the C language Fibonacci sequence algorithm in recursive
and non-recursive format. . The purpose of this paper is to collect and compare mean time
and standard deviation data to analyze the feasibility of using recursion when applying the
Fibonacci sequence. This work was designed to analyze recursive functions, their
performance and their relationship to the non-recursive version. An algorithm
implementation methodology had been employed, with several performance tests and
results analysis. The results obtained after the execution of data collection and analysis led
us to conclude that in comparison to the non-recursive function, as far as the Fibonacci
sequence is concerned, the recursive function is not recommended, since it ends up
generating a time greater execution from the 25th end of the sequence.
Keywords: Recursiveness. Fibonacci sequence. Algorithm in C language.
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1 Introdução
Na programação, procura-se maneiras de simplificar e modularizar o código ou então de
alcançar as soluções de uma forma mais rápida e clara, maneiras estas que são
chamadas de funções. Dado um problema em que a resposta oferece como opção a
repetição de uma fórmula para obter a solução, pode-se utilizar a função recursiva.
“Um procedimento recursivo é aquele que possui em seu corpo uma ou mais chamadas a
si mesmo” (SZWARCFITER; MARKENZON, 2015, p. 4). Ou seja, uma função recursiva
possui chamadas internas além da externa. A recursividade em um procedimento é
inerente à sua natureza (EDELWEISS; LIVI, 2014, p. 418), contudo, um procedimento
recursivo, em geral, pode ser implementado de forma não recursiva.
Em outras palavras, recursividade é o mecanismo básico para repetições nas linguagens
funcionais, é o mecanismo de programação na qual uma definição de função ou de outro
objeto refere-se ao próprio objeto sendo definido. Assim sendo, uma função é dita
recursiva quando dentro do seu código existe uma chamada para si mesma.
A finalidade desse artigo é o de implementar, analisar e comparar um algoritmo da
sequência de Fibonacci em formato recursivo e não recursivo em linguagem de
programação C, analisando e comparando seus desempenhos e tempo de desempenhos
com entradas de valores diversos. O presente trabalho desenvolveu-se com o objetivo de
verificar a viabilidade do uso da recursividade quando empregada à sequência de
Fibonacci, uma vez que durante a execução da função recursiva, internamente, quando
qualquer chamada de função é feita dentro de um programa, é criado um Registro de
Ativação na Pilha de Execução desse programa, esse registro de ativação armazena os
parâmetros e variáveis locais da função bem como o “ponto de retorno” no programa ou
subprograma que chamou essa função e ao final da execução dessa função, o registro é
desempilhado e a execução volta ao subprograma que chamou a função podendo haver
uma diminuição no tempo de execução do programa quando comparada a uma função
não recursiva, tornando em alguns casos, a opção da recursividade uma escolha viável.

2 A Sequência Fibonacci
A sequência de Fibonacci, assim conhecida porque foi proposta pelo matemático
italiano do século XI, Leonardo Fibonacci, é tal que cada elemento (com exceção dos dois
primeiros que são 0 e 1), é igual à soma dos dois anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55, 89, (. . .). Em termos matemáticos, a sequência é definida recursivamente pela fórmula
abaixo:
Fn = Fn-1 + Fn-2.
E valores iniciais: F1 = 0 e F2 = 1.
A sequência de Fibonacci tem aplicações na análise de mercados financeiros, na
ciência da computação e na teoria dos jogos. Também é utilizada em programação de TI,
especialmente na linguagem C, C# e C++, que é aplicada no desenvolvimento de jogos
2D, por exemplo.
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2.1 Função não recursiva
O algoritmo em linguagem C, base deste artigo, que calcula o n-ésimo termo da
sequência de Fibonacci, de forma não-recursiva, é:
Figura 1 – Programa Sequência de Fibonacci função não recursiva

Linha 3: Declaração da função não recursiva, recebendo 'num' como parâmetro (num = o
n-ésimo termo de Fibonacci que o usuário desejar);
Linha 4: Declaração das variáveis. i = contador; fn = auxiliar para armazenar o valor dos
termos de Fibonacci; fn1 e fn2 = armazenam os valores iniciais da sequência de
Fibonacci;
Linha 6: Declaração de uma estrutura de condição do caso base, onde, se 'num' for igual a
um, ou 'num' for igual a 2, retorna 1 que é número do termo da sequência; Linha 8:
Retorno da estrutura de condição;
Linha 10: Declaração de que caso 'num' seja diferente de 1 ou 2, entrará na estrutura de
repetição;
Linha 12: Declaração da estrutura de repetição, onde 'i' for igual a 3(começando em 3,
pois já se possui os dois valores iniciais), 'i' for menor ou igual a 'num', incrementa o 'i';
Linha 13: Auxiliar (fn), recebendo o primeiro termo (fn1) mais o segundo termo (fn2);
Linha 14: O segundo termo (fn2) recebe o termo anterior (fn1);
Linha 15: O primeiro termo (fn1) recebendo a auxiliar (fn), que armazena a soma de fn1 +
fn2;
Linha 18: Declaração de retorno, retornando o valor do n-ésimo termo armazenado na
auxiliar;
Neste código fora usado na função não recursiva, uma estrutura de condição
contendo os valores iniciais, retornando ao usuário valor 1 caso o termo informado pelo
usuário, seja igual a 1 ou 2. Em seguida fora usado uma estrutura de repetição
percorrendo a sequência, armazenando, somando e atualizando os valores das variáveis
até a quantidade de termos solicitado pelo usuário.
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Na função principal solicitamos ao usuário que informe a quantidade de termos
desejados, chamando a função não recursiva e imprimindo os valores.

2.2 Função recursiva
O algoritmo em linguagem C, base deste artigo, que calcula o n-ésimo termo da
sequência de Fibonacci, de forma recursiva, é:
Figura 2 – Programa Sequência de Fibonacci função recursiva

Linha 3: Declaração da função recursiva, recebendo 'num' como parâmetro (num = o nésimo termo de Fibonacci que o usuário desejar);
Linha 5: Declaração de uma estrutura de condição do caso base, onde, se 'num' for igual a
um, ou 'num' for igual a 2, retorna 1 que é número do termo da sequência;
Linha 7: Retorno da estrutura de condição;
Linha 11: Nesta linha existem duas chamadas recursivas pois o resultado que será
retornado na função depende da soma dos dois termos anteriores a ele. A fórmula da
sequência de Fibonacci é:
Fn = (F n – 2) + (F n -1)
Onde Fn = ao número de termos escolhidos.
F n - 2 = ao número de termos menos dois.
F n - 1 = ao número de termos menos um.
Exemplo: Supondo que Fn seja igual a 2 o termo da sequência de Fibonacci seria:
Fn (2) = (2 – 2) + (2 – 1) = Fn (2) = 0 + 1 = 1 então o segundo termo de Fibonacci é 1.
Transformando essa expressão em uma função podemos chegar em Fibonacci (n – 1) +
Fibonacci (n - 2) onde n é o número de termos considerando, é claro, que ela está sendo
feita de forma decrescente (para que precise passar só um valor de parâmetro). Feito a
recursivamente, cada soma dos seus termos será armazenada em uma pilha que após
chegar na condição de base será encerrada e terá seus termos desempilhados.
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Tabela 1 – Teste de mesa
Número

1ª

2ª Chamada da

Soma dos

Resultado

passado pelo

Chamada

função

dois termos

usuário (teste

da função

anteriores

de mesa)
F(6)

F(5)

F(4)

5+3

8

F(5)

F(4)

F(3)

3+2

5

F(4)

F(3)

F(2)

2+1

3

F(3)

F(2)

F(1)

1+1

2

F(2)

F(1)

F(0)

1+0

1

1

1

F(1)

Caso base da função retorna 1

Nota: O Teste de Mesa é um processo manual que é utilizado para validar a lógica de um
determinado algoritmo. Ele é utilizado principalmente em algoritmos quando a linguagem
utilizada não possui nenhuma ferramenta automatizada de depuração.

3 Resultados
Foram realizados testes de tempo de execução, com valores (termos de Fibonacci)
iguais em ambos os algoritmos, de forma aleatória e com valores pré-definidos, na forma
recursiva e não recursiva. Os registros de tempo foram todos lançados em uma tabela do
Excel, onde foram somados as médias e os desvios padrão.
Tabela 2. Dados de comparação de tempo de execução

Função:

25º termo

30º termo

38º termo

46º termo

52º termo

Média:

Média:

Média:

Média:

Média:

Recursiva

0,19497

0,2983185

0,19495485

9,55665105

165,0239167

x
Não
recursiva

0

0

0

0

0

Função:

Desvio
Padrão:

Desvio
Padrão:

Desvio
Padrão:

Desvio
Padrão:

Desvio
Padrão:

Recursiva

0,33659011

0,239070412

0,004477385

0,266717652

2,066357724

x
Não
recursiva

0

0

0

0

0
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Os programas foram desenvolvidos, implementados e testados utilizando o editor
de texto Sublime Text Build 3176, e para isso fora utilizado também um notebook com as
seguintes especificações técnicas: Marca: Acer
Modelo: A515-51G-58VH
Rotação (HD) 5400
Armazenamento: HD 1 TB
Tipos de Memória: DDR4
RAM: 8 GB
Processador: Core I5 7th Geração
Sistema Operacional: Windows 10
Bits: 64
Analisando e comparando os dois algoritmos, claramente percebe-se que, em
forma recursiva os valores obtidos são bem maiores que o de forma não recursiva. Isso
ocorre pois quando a função é chamada ela vai executar várias vezes até que seu caso
base seja alcançado. O resultado de cada execução é então guardado em uma pilha e
somente ao chegar no caso base eles serão desempilhados. Como na sequência de
Fibonacci existem duas chamadas recursivas seu tempo de processamento é maior.
Enquanto na versão não recursiva por não haver tantas chamadas de função, seu tempo
de execução fora sempre zero em todos os termos executados. Isto ocorre, pois, o tempo
de execução foi abaixo de milissegundos não sendo possível assim, coletar o tempo
levado para a execução do programa não recursivo.

4 Conclusão
Após o término das execuções, coleta e análise de dados, concluímos que o
algoritmo da sequência de Fibonacci em forma recursiva, mesmo sendo esse método
mais simples, não é recomendável, pois os valores devem ser calculados uma grande
quantidade de vezes gerando um tempo de execução maior a partir do 25º termo, em
comparação a execução da forma não recursiva, que executou e calculou todos os termos
testados em 0 s e 0 µs.
Cada vez que a função ‘fibonacci’ é chamada, a dimensão do problema reduz-se
apenas uma unidade, de n para n-1, porém são feitas duas chamadas recursivas. Dando
origem a uma explosão combinatória e o computador acaba por ter de calcular o mesmo
termo várias vezes. Por exemplo: para calcular fibonacci(5) é necessário calcular
fibonacci(4) e fibonacci(3). Consequentemente, para calcular fibonacci(4) é preciso
calcular fibonacci(3) e fibonacci(2). E assim sucessivamente, tornando esse tipo de
processamento inadequado, já que o computador é obrigado a realizar trabalho
desnecessário.
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Resumo: A Aprendizagem Baseada em Problemas é um método de ensino que busca
explorar e desenvolver o pensamento crítico dos educandos com base na apresentação
de uma questão a ser resolvida, ou seja, um problema-base. O professor age como
mediador, apresentando o conteúdo a ser abordado, fazendo com que o aprendiz busque
soluções do conteúdo proposto, utilizando os mais diversos recursos, entre eles os meios
digitais. Essa proposta, considerada uma metodologia ativa de ensino, facilita o trabalho
interdisciplinar, pois através de uma questão, é possível abranger diversos temas e
conteúdo que se relacionam de forma direta ou indireta. Este artigo apresenta conceito de
Aprendizagem Baseada em Problemas, sua importância na formação do pensamento
crítico do indivíduo para contribuir na sociedade em que se insere, com resultados que
vão além do ambiente escolar. Após realizar leituras diversas sobre o objeto de estudo,
considerou-se a necessidade de trabalhos que tratem desse método para diferentes níveis
de ensino, de modo a enriquecer esse campo. Embora este método não seja amplamente
difundido no contexto educacional brasileiro, considera-se importante sua aplicação como
modelo inovador, capaz de atender as necessidades da educação na contemporaneidade,
nesse sentido, defendendo um ensino abrangente, multidisciplinar e ativo, que possibilite o
desenvolvimento do potencial dos estudantes em práticas coletivas de autonomia, sendo,
a ABP uma importante estratégia a ser considerada para aplicação nos diferentes níveis
dentro do âmbito escolar.
Palavras-chave: Metodologia. Pensamento Crítico. Educação.

Abstract: Problem-Based Learning is a teaching method that seeks to explore and
develop the critical thinking of learners based on the presentation of a question to be
solved, that is, a basic problem. The teacher acts as a mediator, presenting the content to
be approached, causing the learner to seek solutions of the proposed content, using the
most diverse resources, including digital media. This proposal, considered an active
teaching methodology, facilitates the interdisciplinary work, since through an issue, it is
possible to cover several themes and contents that are related directly or indirectly. This
article presents the concept of Problem - Based Learning, its importance in the formation of
critical thinking of the individual to contribute to the society in which it is inserted, with
results that go beyond the school environment. After making several readings about the
object of study, it was considered the need of works that deal with this method for different
levels of education, in order to enrich this field. Although this method is not widely
disseminated in the Brazilian educational context, it is considered important to apply it as
an innovative model, capable of meeting the needs of contemporary education, in this
sense, defending a comprehensive, multidisciplinary and active teaching that allows the
development of potential of the students in collective practices of autonomy, being the BPA
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an important strategy to be considered for application at the different levels within the
school context.
Keywords: Methodology. Critical Thinking. Education.

1 INTRODUÇÃO
Estamos inseridos na era digital, era em que a informação e os avanços
tecnológicos se expandem de maneira frenética. Nesse contexto, o perfil de sujeito deve
ser mais crítico, criativos e dinâmico, e para isso, é preciso que seja exposto a situações
que lhe propiciem tomada de decisões, desenvolvimento de autonomia e uso de seu
potencial criativo. O local mais adequado para essa exposição, é a escola. Com o
crescimento rápido do desenvolvimento de novas tecnologias em diversos setores da
sociedade se faz necessário uma análise do impacto que essa questão pode trazer para a
educação, pois essa vem atraindo cada vez mais nossos jovens, desse modo, nos
fazendo refletir quanto as práticas pedagógicas dentro da sala de aula (DORIGONI; DA
SILVA, 2013).
Sabe-se que instituições de ensino do mundo inteiro enfrentam desafios para
desenvolver metodologias de ensino adequadas à realidade atual e a demanda de cada
época, elaborando assim modelos cada vez mais eficazes e que não exigem de um
grande orçamento para serem postos em prática (BARELL, 2010). Entre as diversas
possibilidades que podem auxiliar a sociedade nesse novo âmbito tecnológico, há uma
que tem de certa forma tem se destacado: a Aprendizagem Baseada em Problemas
(ABP), conhecida também como Problem-Based Learning.
Este artigo tem por objetivo apresentar o conceito de ABP, destacando seus
benefícios para aplicação no ensino, como estratégia de desenvolvimento do pensamento
crítico e reflexivo dos estudantes envolvidos. Para tanto, realizou-se uma revisão
bibliográfica de produções recentes realizadas por especialistas da área, de modo a
compor o referencial teórico dessa pesquisa. Espera-se que este estudo possa contribuir
para conhecimento, difusão e inspiração para docentes que queiram inovar em sua práxis.

2 DESENVOLVIMENTO
Em nossa vida, sempre estamos em busca de solucionar nossos problemas
pessoais, sendo alguns mais simples, outros mais complexos, nos mais diversos
ambientes que frequentamos. Assim, usamos os meios necessários para a solução
desses problemas em cada ocasião. A solução que procuramos tem ligação direta com a
nossa capacidade de pensamento crítico e baseia-se a partir da abordagem de um
desafio. (LOU.et al, 2011).
Nesse viés de solução para diferentes contextos, surgiu a Aprendizagem Baseada
em Problemas, que é um método de ensino, como o próprio nome diz, baseado em
problemas, e que consiste na valorização do aprendizado através do desenvolvimento de
pensamento crítico e reflexivo, ou seja, pela capacidade de aprender e de aplicar o que
vem sendo estudado em prol da solução de problemas concretos, contribuindo assim para
a dinâmica na resolução de situações que condizem com o cotidiano do
aluno.(BARROWS, 1986).
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A ABP é considerada uma metodologia ativa pois prevê a ação autônoma dos
estudantes. Nela, o professor age como mediador do conhecimento, e busca, através de
questionamentos, motivar e despertar no aluno o interesse da pesquisa para resolução de
problemas. O professor pode criar dinâmicas individuais ou em grupos tendo como
objetivo principal desenvolver as múltiplas habilidades dos estudantes, possibilitando
assim a formação de um indivíduo onde ele é o criador do seu próprio conhecimento
(DELISLE, 2000). Dessa forma, o aluno é desafiado a encontrar de forma autônoma
possíveis soluções.
O professor assume o papel de deliberar e apresentar o cenário temático o qual
contribui para o processo de aprendizagem, auxiliando na formulação de conceitos,
potencializando a análise e síntese do conhecimento, ele que será responsável pela
organização do espaço de encontro e da relação dos alunos em grupo favorecendo a
criatividade e a independência do aluno. (SOUZA; DOURADO, 2015). O professor age
como tutor no processo e busca estimular a tomada de decisões, ajudando na definição
de regras, as quais, por intermédio do trabalho em grupo terá grande contribuição para a
aprendizagem do tema em estudo, promovendo também maior integração do grupo e
grande exploração do conhecimento.
Neste contexto, o professor tem grande importância como mentor, que guia seus
alunos através do questionamento e os estimula a buscar e aprender. O’Grady, et al
(2012) destaca que na ABP o educador desempenha o papel de tutor, um criador das
diversas situações de aprendizagem.
Como vantagem considera-se que a ABP vem com um propósito de estimular e
desafiar os envolvidos a contestar e defender suas próprias ideias, e, nesse sentido, o
aluno é instigado a divulgar novas ideias através do trabalho coletivo, relacionando
experiências vividas, proporcionando um hibridismo socioeducativo (MENEGHETTI,
2014). É considerada positiva também como proposta de trabalho interdisciplinar, através
de questões que podem ser relacionadas com concepções e temáticas propostas pelos
documentos norteadores da educação, como a Base Nacional Comum Curricular.
Segundo Wiliams, Iglesias e Barak (2008), a ABP já vem sendo utilizada em cursos de
Medicina e Direito, e atualmente, vem abrangendo outras áreas, favorecendo a construção
do conhecimento coletivo e abrangente, a partir da discussão baseada no conhecimento
de cada indivíduo, ou seja partindo da problematização o aluno vai em busca do
conhecimento para a resolução do problema, conhecimento este obtido de forma
autônoma porem beneficiando a coletividade.
Positivamente, a ABP pode ser considerada como um caminho que conduz o aluno
na construção de seu próprio conhecimento. Nessa caminhada, o educando busca
resolver problemas relacionados à sua área, tendo como um dos objetivos desempenhar
um papel participativo no processo de investigação através da análise e síntese do
conteúdo que está sendo trabalhado. (LEITE; ESTEVES, 2005). Além disso, através de
problemas os alunos se sentem instigados, e a curiosidade passa a ser o incentivo inicial
para as perguntas diante das dúvidas e incertezas relacionadas a complexidade do
mundo e de seu cotidiano (BARELL, 2007).
Por outro lado, é necessário considerar que para a aplicação da ABP é importante
que seja uma ação coletiva de um grupo de docentes, uma vez que, por sua abrangência,
essa metodologia requer bastante atenção. Se desenvolvida num coletivo, tem maiores
condições de ser uma experiência exitosa.
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Em um mundo em constante desenvolvimento tecnológico faz-se necessário que
também o professor se adapte a essa realidade. Para isso é preciso que tanto o professor
como as escolas busquem capacitação e práticas pedagógicas que atendam as
especificidades da realidade em que vivemos (JORDÃO, 2009). É de suma importância
despertar o questionamento dos educandos em relação às mais diversas situações,
pensar criticamente. Assim contribuímos para a formação de cidadãos que levam esse
pensamento além da sala de aula, buscando a melhor forma de solucionar questões
recorrentes de sua vida. podem usufruir dessas habilidades, conduzir pesquisas, projetos,
entre outros, sendo uma pessoa mais ativa perante a sociedade, podendo explorar como
apoio ferramentas tecnologias e recursos digitais apropriados.

4 METODOLOGIA
O presente trabalho tem como principal objetivo conceituar a Aprendizagem
Baseada em Problemas e apresentá-la como um método de ensino inovador,
considerando sua importância na formação do pensamento crítico do indivíduo para
contribuir na sociedade em que se insere, com resultados que vão além do ambiente
escolar. Para tanto, esta pesquisa constitui-se, metodologicamente, de caráter qualitativo,
com pesquisa bibliográfica sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas. Gil (2008)
considera que a pesquisa bibliográfica é feita a partir dos estudos de trabalhos já
publicadas, causando reflexão sobre uma ideia ou problemática que está em questão.
Realizadas leituras diversas sobre o objeto de estudo, considerou-se a necessidade
de estudos que tratem desse método para diferentes níveis de ensino, de modo a
enriquecer esse campo de estudo. As informações sobre a APB foram coletadas em
portais de periódicos acadêmicos, seguindo um critério cronológico, considerando obras
recentes publicadas e importantes autores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou o método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP),
considerando-o como importante estratégia no processo de ensino e aprendizagem por
basear-se na interação dos sujeitos, utilizando como ponto de partida a integração de
conhecimentos para a busca de soluções de problemas induzidos pelo educador,
desenvolvendo, dessa forma, um pensamento crítico e reflexivo, além de uma postura
autônoma sobre o saber.
Na pesquisa considerou-se que há carência de publicações em revistas da área
educacional, que exponham práticas exitosas de ABP, sendo a maioria das
obrasconsultadas com descrição da metodologia e sua aplicabilidade em algumas
universidades do Brasil; com menor tratamento sobre sua prática na Educação Básica.
Almeja-se, seguir este estudo com uma experimentação da ABP em uma instituição de
ensino pública para, posteriormente, publicar resultados da prática, de modo que possa
servir de inspiração para docentes de áreas diversas.
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Contudo, considerando os avanços tecnológicos em diversos setores da sociedade
é necessário uma análise do impacto que esses vem trazendo para a educação, pois
esses avanços vem sendo cada vez mais atrativo para nossos jovens, nos fazendo refletir
as práticas pedagógicas e a modernização do ensino dentro da sala de aula, estamos
convictos que o método tradicional de ensino restrito a aulas expositivas sem trabalhar a
multidisciplinariedade e a coletividade não suprem as necessidades da geração atual e,
nesse sentido, defendemos um ensino abrangente, multidisciplinar e ativo, que possibilite
o desenvolvimento do potencial dos estudantes em diversas práticas coletivas de
autonomia, sendo, a ABP uma importante estratégia a ser considerada para aplicação nos
diferentes níveis de ensino trazendo benéficos tanto para professor como para o aluno.
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RESUMO: Os empregados públicos, são todos aqueles que mantêm relação empregatícia
com as entidades de direito privado da Administração Pública Indireta. Isto é, são os
empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, os quais estão
obrigatoriamente submetidos ao regime celetista ou trabalhista, contibuem para o Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS) e são filiados ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS). Esses empregados tem a investidura no emprego público mediante
aprovação em concurso público de prova ou prova e títulos. A problemática abordada se
encontra nos reflexos da aprovação das alterações a constituição, presentes no texto do
Projeto de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, chamado Reforma da Previdência na
carreira dos empregados públicos aposentados que continuam ocupando o mesmo
emprego. Verifica-se, que com a aprovação da PEC 6/2019, o empregado público que se
aposentar espontaneamente poderá ter seu vínculo empregatício extinguido
imediatamente pela aposentadoria e ainda não poderá investir em novo cargo ou emprego
público.
Palavras-Chaves: Empregado Público, Reforma da Previdência, Aposentado.

1. Introdução
O presente estudo tem como tema o empregado público aposentado espontaneamente
que continua ocupando o mesmo emprego após a aposentadoria, o empregado público
que pretende se aposentar e continuar trabalhando e as mudanças propostas pela
Reforma da Previdência (PEC 6/2019). A problemática deste estudo são os possiveis
reflexos na carreira desses empregados públicos caso o texto da Reforma da Previdência
(PEC 6/2019) seja aprovado e entre em vigor.
Este estudo tem como objetivo identificar como esta o texto da Constituição Federal de
1988, as mudanças propostas pela Reforma da Previdência (PEC 6/2019) e suas
consequências para o empregado público aposentado e que continua no mesmo emprego
público.
A escolha deste tema justifica-se uma vez que se os empregados públicos fazem parte
das sociedades de economia mista e empresas públicas, que possuem capital público em
sua constituição e, grande é a importância no que diz respeito a carreira de seus
empregados.
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Este trabalho busca despertar o interesse sobre o assunto aqui abordado, identificar a
possibilidade da incidência de determinadas situações na vida profissional dos
empregados públicos, buscando a formação de uma consciência coerente sobre a
importância de conhecer seus direitos para exercê-los ou defendê-los de maneira legal e
efetiva.

2 Aporte Teórico
2.1 O Empregado Público
Os empregados públicos, são todos aqueles que mantêm relação de trabalho
profissional e permanente com as entidades de direito privado da Administração Pública
Indireta. Isto é, são os empregados das fundações de direito privado instituídas e
mantidas pelo poder público, das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
os quais estão obrigatoriamente submetidos ao regime celetista ou trabalhista.. Nas
entidades de direito privado da Administração Indireta há exclusivamente o regime
celetista, o emprego público, não sendo possível haver nelas servidor sob o regime
estatutário. (CUNHA JUNIOR, 2015).
Aqueles, que ocupam os chamados “empregos públicos”, são contratados sob o
regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Assim, como é competência
privativa da União legislar sobre Direito do Trabalho, somente ela pode modificar tais
regras trabalhistas, de acordo com o art. 22, I, da Constituição Federal: compete
privativamente à União legislar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; Todavia, os empregados públicos
ainda estão submetidos às normas
constitucionais específicas previstas no Capítulo VII, Título III, da Constituição
Federal, apesar de serem submetidos ao regime celetista. Tais normas constitucionais
versam sobre: investidura, acumulação de cargos, vencimentos, entre outros critérios e
requisitos (LIMA, 2015). Os servidores integrantes dos quadros de funcionários das
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações privadas são regidos, via
de regra, pelo regime celetista, como disposto pelo art. 173, § 1º, da Constituição Federal:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei

.§ 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços [...]

A forma dos empregados públicos ingressarem no serviço é por meio de “concurso
público para ocupar emprego público, que tem um vínculo contratual com o Estado regido
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pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por isso são conhecidos como celetistas”
(MAZZA, 2012, p. 443).
Sendo assim, os Empregados Públicos são titulares de emprego público, tem sua
investidura por meio de concurso público e por serem celetisitas, estão sujeitos à regime
jurídico contratual trabalhista.
Meirelles (2011, p. 455) discursa que:
os empregados públicos são todos os titulares de emprego público (não
cargo público) da administração direta e indireta, sujeitos ao regime
jurídico da CLT; daí serem chamados também de “celetistas”. [...] nem
podem ser submetidos ao regime de previdência peculiar, como os
titulares de cargo efetivo e os agentes políticos, sendo obrigatoriamente
enquadrados no regime geral de previdência social [...].

Observa-se que, além de serem regidos pela CLT, os empregados públicos são
filiados obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social e dessa forma
contribuem para o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS.
Di Pietro (2012, p. 589) discorre que:
quando se passou a aceitar a possibilidade de contratação de servidores
sob o regime da legislação trabalhista, a expressão emprego público
passou a ser utilizada, paralelamente a cargo público, também para
designar uma unidade de atribuições, distinguindo-se uma da outra pelo
tipo de vínculo que liga o servidor ao Estado; o ocupante de emprego
público tem um vínculo contratual, sob a regência da CLT, enquanto o
ocupante do cargo público tem um vínculo estatutário, regido pelo Estatuto
dos Funcionários Públicos que, na União, está contido na lei que instituiu o
regime jurídico único ( Lei n.º 8.112/90).

Assim, como é competência privativa para legislar sobre Direito do Trabalho,
somente à União pode modificar tais regras trabalhistas, de acordo com o art. 22, I, da
Constituição Federal. Todavia, os empregados públicos ainda estão submetidos às
normas constitucionais específicas previstas no Capítulo VII, Título III, da Constituição
Federal, apesar de serem submetidos ao regime celetista.

2.2 O regime jurídico celetista e a aposentadoria
O regime celetista possui características próprias, Medeiros (2016, p. 19) disserta
que:
O regime jurídico trabalhista do direito privado é estabelecido através de
um vínculo contratual, ou seja, por um contrato de trabalho no qual deverá
constar sobre o que foi convencionado entre o contratante e o contratado,
este deverá estar de acordo com as regras dispostas na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), na qual se encontra disciplinado os direitos,
deveres e garantias decorrentes desta relação de emprego.
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De acordo com o autor acima, o Regime Celetista, por meio de um contrato,
confere ao empregado e ao empregador total liberdade em convencionar a regras desta
relação, desde que resguardados os preceitos da CLT e da Constituição Federal. Dentre
as demais prerrogativas deste regime esta a validade do contrato, que é pactuada entre
as partes, ou seja, por tempo determinado ou indeterminado, e diversos benefícios dentre
os quais podemos citar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o SeguroDesemprego e o Programa de Integração Social (PIS).
O art. 22, alínea “e” da CLT, dispõe que a aposentadoria por tempo de serviço é um
dos benefícios assegurados pela Previdência Social.
Já o texto vigente do artigo Art. 201 da Constituição Federal 88 prevê que:
Art.201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei,
a:
7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos
termos da lei, obedecidas as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de
contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;”

De acordo com o os artigos acima, não há idade mínima para aposentadoria desde
que se tenha adimplido com o tempo mínimo de contribuição.
O art. 37, § 10 da CF/88 dispõem que:
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo,
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração.

O disposto no parágrafo acima se aplica aos servidores públicos enquadrados nos
arts. 40, 42 e 142 da CF/88, servidores estatutários, magistrados, membros das polícias
militares e corpo de bombeiros militares e membros das forças armadas.
Nesse sentido o empregado público não se enquadra no disposto no § 10 do art. 37
da CF/88, e dessa forma pode cumular os proventos da aposentadoria voluntaria pelo
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e a remuneração de cargo público, porque o
que é vedado ao servidor público é a cumulação de proventos de aposentadoria e
remuneração oriundos do mesmo ente, ou seja remuneração com os proventos advindos
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Conforme reforça esse entendimento atual jurisprudência do TST por meio das
ementas dos seguintes acórdãos:
‘RECURSO DE REVISTA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA EMPREGADO PÚBLICO - APOSENTADORIA ESPONTÂNEA –
CUMULAÇÃO COM OS VENCIMENTOS DO CARGO POSSIBILIDADE. O
§ 10 do art. 37 da Carta Magna veda apenas a cumulação da remuneração
de cargo, emprego ou função pública com os proventos de aposentadoria
decorrentes dos seus arts. 40, 42 ou 142, ou seja, de regimes
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previdenciários especiais (servidores estatutários, magistrados, membros
das polícias militares e corpos de bombeiros militares e membros das
forças armadas). Precedentes. Recurso de Revista não conhecido. (TST,
8.ª Turma, RR - 60100 -24.2009.5.12.0008, Relatora Ministra Maria Cristina
Irigoyen Peduzzi, Data de Publicação: 30/04/2010)’
APOSENTADORIA ESPONTÂNEA - EFEITO NO CONTRATO DE
TRABALHO - REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO EMPREGO - BENEFÍCIO
DE APOSENTADORIA PERCEBIDO DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) - CUMULAÇÃO COM OS VENCIMENTOS
DO CARGO - POSSIBILIDADE. I - Da leitura do § 10 do artigo 37 da
Constituição é fácil inferir que a vedação da percepção concomitante de
proventos de aposentadoria e remuneração de cargo, emprego ou função
pública não alcança os empregados celetistas municipais, não atingindo,
assim, o recorrido: o artigo 40 trata dos servidores públicos sujeitos ao
regime previdenciário próprio enquanto o autor está submetido ao regime
geral de previdência, conforme se infere do acórdão recorrido; o artigo 42
refere-se aos membros das polícias militares e corpos de bombeiros
militares; e o artigo 142 diz respeito aos integrantes das Forças Armadas. II
- Vale ressaltar que a proibição prevista no § 10 do artigo 37 da
Constituição da República tem origem na impossibilidade de que o Estado
remunere, como única fonte pagadora e mais de uma vez, determinado
empregado, o que não ocorre na hipótese vertente, tendo em vista que os
benefícios pagos pelo INSS aos aposentados submetidos ao regime geral
de previdência não constituem recurso eminentemente público, em razão
do caráter contributivo de que se revestem, segundo o comando
constitucional constante do artigo 201 da Constituição Federal. III - Recurso
provido. (RR-165300-24.2007.5.09.0024, Rel. Min. Antônio José de Barros
Levenhagen, DEJT de 4/12/2009)

Contudo, tal redação e entendimento podem sofrer alterações ainda neste ano
de 2019, devido ao Projeto de Emenda Constitucional 6/2019, chamado Reforma da
Previdência.

2.3 Reflexos do Projeto de Emenda à Constituição 6/2019 – Reforma da Previdência na
continuidade do empregado público aposentado no mesmo emprego
Se aprovado e entrar em vigor o Projeto de Emenda Constitucional 6/2019, a
continuidade do empregado público aposentado espontaneamente no mesmo emprego
não será mais permitida.
A PEC 6/2019 propõe nova redação ao §10 do art. 37 da CF/88 que fundamenta o
atual entendimento sobre a continuidade da relação de trabalho do servidor e do
empregado público após a aposentadoria espontânea.
Caso aprovado esse Projeto de Emenda constitucional, o § 10 do art. 37 da CF/88, passará ter
a seguinte redação:
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10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
do regime próprio de previdência social de que trata o art. 40, de
proventos de inatividade, de que tratam os art. 42 e art. 142 e de
proventos de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social,
de que trata o art. 201, decorrentes do exercício de cargo, emprego
ou função pública, com a remuneração de cargo, emprego ou função
pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma prevista nesta
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração.
Assim caso a PEC 6/2019 se transforme em Emenda Constitucional o empregado
público, passará a não poder cumular proventos de aposentadoria com “remuneração” de
emprego público. Em consequência disso o aposentado de forma voluntária, seja ele
servidor público ainda que contribuinte do INSS, ou empregado público, não poderá
cumular os proventos da aposentadoria com a remuneração ou salário recebido como
contraprestação recebida da Administração direta ou indireta.
Esses aposentados voluntários poderão ter seus vínculos empregatícios extintos
imediatamente pela aposentadoria, ainda não poderão investir em novo cargo ou emprego
público, mediante aprovação em concurso público, pela vedação descrita no parágrafo
anterior da cumulação de “remuneração” com proventos.

3 Considerações Finais

Ao concluir o presente estudo observa-se que os empregados públicos ocupam
emprego público, fazem parte das empresas públicas e sociedades de economia mista,
que são pessoas jurídicas de direito privado. Esses empregados integram o regime
trabalhista e não têm estabilidade, todavia têm direito ao FGTS, são disciplinados pela
CLT, contribuem para o INSS, integrando o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
O empregado público, atualmente, integra o entendimento de que a aposentadoria
espontânea, não gera extinção automática e imediata da relação de emprego, podendo
continuar a ocupar o mesmo emprego que tinha antes da aposentadoria, recebe salário e
faze parte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ficando excluído da vedação
prevista na CF quanto a cumulação de proventos de aposentadoria e remuneração de
cargo, emprego ou função pública, porque entende-se que a proibição é somente para
aqueles que receberam a “remuneração” e os proventos da aposentadoria do mesmo ente
federativo, o que não acontece no caso dos empregados públicos.
Estes após a aposentadoria se desejarem podem ingressar em novo cargo ou
emprego público desde que aprovados em novo concurso público e haja compatibilidade
de horários ou cargos e empregos de acordo com o previsto na CF/88.
Todavia se aprovada e entrar em vigor a PEC 6/2019 o principal reflexo ao público
será o de que a aposentadoria espontânea gerará a possibilidade da extinção do vínculo
empregatício imediatamente após aposentadoria e ainda não poderão mais investir em
novo cargo ou emprego público, mediante aprovação em concurso público, porque será
vedada a cumulação de “remuneração” de cargo, emprego ou função pública com
proventos da aposentadoria.
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Conclui-se que, o objetivo do estudo foi alcançado pela análise dos reflexos
possíveis caso ocorra a aprovação e vigência da PEC 6/2019 na carrerira do empregado
público aposentado que continua ocupando o mesmo emprego e daquele que pretende se
aposentar espontaneamente.
Ressalta-se a importância de estudos como este para melhor compreensão do
ordenamento jurídico pátrio vigente e atualização dos assuntos, devido as constantes
mudanças que ocorrem nos dispositivos legais e/ou no entendimento dos Tribunais seja
antes, durante e após a aprovação da PEC 6/2019 e sua entrada em vigor.
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Resumo: Com o aumento da morbimortalidade relativo às urgências no Brasil, o Ministério
da Saúde instituiu a Portaria 1.863 de 29/09/2003 referente à Política Nacional de Atenção
às Urgências, contemplando a implantação da UPA 24h, que consiste em um
estabelecimento de saúde de complexidade intermediária, visando o acolhimento com
classificação de risco, sob responsabilidade do profissional de enfermagem. A
classificação de risco organiza a fila de espera e propõe o atendimento de acordo com a
gravidade do paciente, garantindo o atendimento imediato do usuário com risco elevado e
informando o paciente que não corre risco imediato sobre o tempo provável de espera. O
objetivo do estudo é relatar a vivência de aprendizagem enquanto acadêmica em uma
UPA. A metodologia utilizada foi relato de experiência, desenvolvido através da
observação do serviço na UPA, durante as aulas práticas do componente curricular
“Cuidados de enfermagem aos pacientes em situação crítica”. Discussão: Observou-se
que a grande maioria dos atendimentos da UPA são classificados como não urgente,
descaracterizando o serviço. Devido à grande demanda de pacientes há sobrecarga de
trabalho e muitos profissionais não prestam assistência humanizada ao paciente, por isso
torna-se importante a educação permanente e capacitação dos profissionais sobre
humanização e acolhimento, para que possam prestar um atendimento de qualidade,
humanizado e resolutivo, além de prestar orientação a população sobre os serviços de
saúde, contribuindo para a sua melhor utilização.
Palavras-chave: Enfermagem, Acolhimento, Humanização, Classificação de Risco,
Urgência e Emergência.

1 Introdução
Considerando o quadro brasileiro de morbimortalidade relativo às urgências,
inclusive as relacionadas ao trauma e à violência, o Ministério da Saúde instituiu a portaria
1.863 de 29/09/2003 referente à Política Nacional de Atenção às Urgências a ser
implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três
esferas de gestão. Dentre as unidades de atendimento pré-hospitalar fixo, contempla as
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), organizada para garantir a universalidade,
equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, ginecoobstétricas, psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às causas externas, além de
desenvolver estratégias promocionais da qualidade de vida, prevenindo agravos,
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recuperando a saúde, protegendo e desenvolvendo a autonomia e a equidade de
indivíduos e coletividades. (BRASIL, 2006).
A UPA 24h, consiste em um estabelecimento de saúde de complexidade
intermediária, articulado com a Atenção Básica, o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência - SAMU 192, a Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, a fim de possibilitar o
melhor funcionamento da Rede de Atenção às Urgências (RAU). (BRASIL, 2017).
O acolhimento com classificação de risco é uma proposta do Ministério da Saúde
mediante a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de
Saúde (Humaniza SUS), A equipe de enfermagem tem um papel relevante nessa política
à medida que participa de intervenções concernentes à triagem de vítimas em situação de
emergência. (ULBRICH et al, 2010).
O Acolhimento com Avaliação de Risco configura-se como uma das intervenções
potencialmente decisivas na reorganização das portas de urgência e na implementação da
produção de saúde em rede, pois extrapola o espaço de gestão local afirmando a
coexistência das macro e micropolíticas. Para essa classificação foram desenvolvidos
diversos protocolos, que objetivam, em primeiro lugar, não demorar em prestar
atendimento àqueles que necessitam de uma conduta imediata. (BRASIL, 2009).
A classificação de risco é uma ferramenta que, além de organizar a fila de espera e
propor outra ordem de atendimento que não a de chegada, tem também outros objetivos
importantes, como garantir o atendimento imediato do usuário com grau de risco elevado,
informar o paciente que não corre risco imediato, assim como a seus familiares, sobre o
tempo provável de espera; promover o trabalho em equipe por meio da avaliação contínua
do processo, entre outros. (BRASIL, 2009).
Dentre as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro destacam-se o ato de assistir,
administrar/gerenciar, ensinar e pesquisar. O enfermeiro é o profissional que recebe o
usuário, organiza o fluxo de atendimento, coordena a equipe, realiza o gerenciamento de
materiais, dimensiona o pessoal de enfermagem e assiste os usuários de forma integrada
e resolutiva. (CUNHA e NUNES, 2017).
Interessante ressaltar a importância do profissional de enfermagem em identificar
quem necessita de assistência de cuidados básicos e os casos de urgência ou
emergência. (CAMERRO et al, 2015). O protocolo de enfermagem, aliado à classificação
de risco, subsidia as intervenções de enfermagem, de forma sistematizada e organizada,
no acolhimento emergencial às vítimas, com segurança e qualidade, garantindo agilidade
e a integralidade do atendimento. (ULBRICH et al, 2010).
O enfermeiro é considerado parte essencial da equipe da UPA e é dotado de
conhecimentos teóricos e práticas clínicas indispensáveis para a funcionalidade desse
ambiente desenvolvendo tanto atribuições administrativas quanto assistências. (CUNHA e
NUNES, 2017).
Em um estudo realizado por Oliveira, et al (2015), demonstrou que os profissionais
da equipe de enfermagem veem as UPAs como locais importantes de atendimento rápido
e resolutivo a casos de urgência, embora as Unidades vêm sendo utilizada de forma
equivocada, servindo de porta de entrada para casos ambulatoriais, os quais poderiam ser
atendidos na rede básica de saúde. Isso sobrecarrega o serviço da UPA pelo aumento da
demanda e descaracteriza-o como urgência, prejudicando a agilidade e qualidade dos
atendimentos.
335
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

A escolha do tema em estudo se deu devido à preocupação quanto à demanda a
ser atendida no serviço de Atendimento da UPA, conforme o preconizado. Visto que a
utilização de forma errônea ocasiona na superlotação do serviço e diminuição da
qualidade do atendimento ao paciente. Propõe-se também observar como se dá o
acolhimento com classificação de risco pelo profissional de Enfermagem. Ressalta-se que
os profissionais que atuam na UPA devem ser devidamente capacitados para o
atendimento humanizado, principalmente o enfermeiro no acolhimento com classificação
de risco, assegurando a qualidade da classificação do usuário, evitando prejuízos à
saúde.
O objetivo do estudo é relatar a vivência de aprendizagem enquanto acadêmica em
uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

2 Metodologia
O estudo consiste em um relato de experiência, através da observação da realidade
em uma UPA. O relato de experiência é uma ferramenta da pesquisa descritiva que
apresenta uma reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações que abordam uma
situação vivenciada no âmbito profissional de interesse da comunidade científica.
(CAVALCANTE e LIMA, 2012, p. 96).
O estudo aborda a experiência de uma acadêmica do 6º semestre de Enfermagem,
acerca da vivência em uma UPA, localizada no município de Pato Branco-PR, no mês de
novembro de 2018, viabilizado pelas aulas práticas do componente curricular “Cuidados
de enfermagem aos pacientes em situação crítica”.
A descrição dos fatos foi feita com base na observação direta das ações de
atendimento pré-hospitalar. Realizou-se 2 aulas práticas, em que foi possível observar o
funcionamento do serviço da UPA.

3 Resultados
As aulas práticas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), possibilitaram
conhecer a realidade de um serviço de caráter de urgência e emergência, apesar de não
ter vivenciado nenhum atendimento de urgência e emergência. Fica claro que a população
não está orientada sobre a característica do serviço, ou buscam a UPA pela agilidade de
realização de exames e por saber que serão atendidos, mesmo que tenham que aguardar
algum tempo, pois na atenção primária as vagas para consultas são limitadas.
No primeiro dia observou-se o trabalho do enfermeiro e da técnica de enfermagem
na classificação de risco, na qual percebeu-se que a maioria dos pacientes são
classificados como atendimento não urgente. Entre as queixas mais frequentes estão dor
de garganta, dor abdominal e dor lombar. Casos esses que poderiam ser atendidos na
Atenção Primária.
Devido ao grande número de consultas, constatou-se que os profissionais do
serviço não dispensam tempo para o acolhimento e humanização. Na sala da triagem são
aferidos os sinais vitais, indagado o motivo da consulta e classificados de acordo com a
urgência. Então os pacientes aguardam até a consulta médica e após, conforme
necessidade, são medicados pela equipe de enfermagem, que realiza o procedimento de
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forma rápida e mecânica sem o devido acolhimento. Isso se dá, em parte, pelo fato da
grande demanda e pela falta de capacitação relativo a humanização e acolhimento.
Em estudo realizado por Cassettari e Mello (2017) demonstrou que os principais
motivos de busca por atendimento nas UPAs não são caracterizados como urgência e
emergência, mas como intercorrência e ambulatorial. Casos que na grande maioria
poderiam ser atendidos e solucionados na Atenção Primária à Saúde (APS), sendo
necessário o fortalecimento da APS como porta de entrada no sistema e a efetivação de
estratégias de educação em saúde que esclareçam aos usuários as atribuições de cada
ponto da rede.
Outro estudo de Debeux et al (2010) demonstrou que os profissionais identificaram
como principais entraves para a prestação da assistência à urgência/emergência a
demanda ser maior que a oferta (95%), o serviço hospitalar funcionar como porta de
entrada do sistema de saúde (86%) e os profissionais não receberem capacitação
específica (69%).
Percebe-se uma dificuldade maior para o exercício da humanização em serviços de
urgência e emergência devido a diversidade de serviços, mas também pela tendência da
maioria dos profissionais fazer do trabalho uma rotina, com regras e normas, a falta de
pessoal para prestar atendimento e até mesmo o mau uso de serviços por parte da
população, levam a equipe a não prestar a assistência esperada pela sociedade. (SILVA e
SANTOS, 2014).
O acolhimento é desacreditado e impraticável, visto que é considerado pelos
enfermeiros como algo que demanda tempo, não se enquadrando para o serviço de
urgência e emergência. As dificuldades dos enfermeiros estão presentes tanto nos
recursos materiais, quanto recursos humanos, já as potencialidades estão no trabalho em
equipe e no bom relacionamento interpessoal. (BARRETA; HEY 2016).
Segundo Chernicharo et al (2014) a assistência humanizada que atenda aos
princípios da Política Nacional de Humanização é aquela que engloba todos os envolvidos
do processo de cuidar, tornando-os coautores, protagonistas desse processo, incluindo
questões pessoais, subjetivas, morais, éticas e relacionais.
A importância da qualificação da assistência de enfermagem em urgência e
emergência, depende sim do fator humanização para que aconteça de forma plena e
satisfatória. (SILVA e SANTOS, 2014).
Conforme Oliveira et al (2015) as equipes de enfermagem percebem que a
educação permanente pode atuar como estratégia de aproximação da equipe,
oportunidade de crescimento, resolução de conflitos e participação na gestão, sendo
ferramenta indispensável para essas e outras discussões.
A vivência dentro da UPA foi enriquecedora para o conhecimento e aprendizado
acadêmico. Foi possível perceber a importância de esclarecer aos usuários sobre a
correta utilização dos serviços de saúde, assim como acolher devidamente os que estão
dentro do serviço, prestando assistência humanizada. A capacitação constante da equipe
sobre humanização e acolhimento é de extrema importância para a realização do
atendimento de forma acolhedora e satisfatória tanto para usuário como para profissional.
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4 Considerações Finais
Observou-se que a grande maioria dos atendimentos da UPA não são classificados
como urgência ou emergência, evidenciando a dificuldade na organização da porta de
entrada dos serviços de saúde, descaracterizando o atendimento.
Assim, devido a grande demanda, falta de pessoal e a rotina, os profissionais não
prestam assistência ao paciente com humanização.
Percebe-se a importância da educação permanente e capacitação dos profissionais
sobre humanização e acolhimento dos pacientes, para que possam prestar um
atendimento de qualidade, humanizado e resolutivo.
Orientar a população sobre a características dos serviços de saúde pode contribuir
para a sua melhor utilização e diminuição da demanda por atendimentos não urgentes na
UPA.
Esse estudo possibilitou conhecer a prática de um serviço de urgência e
emergência e como se dá a assistência aos usuários, impulsionando buscar a prática da
humanização e acolhimento em todos os níveis de atendimento.
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Resumo: Este artigo teve por objetivo, a reflexão acerca da aplicação do gerenciamento
de projetos na administração pública, seus desafios, suas tendências e seus resultados. O
estudo apoiou-se em pesquisa bibliográfica, descritiva e explicativa, abordando o tema
planejamento e gerenciamento de projetos no setor público, destacando como é aplicada
a ferramenta na administração de recursos públicos e resultados esperados. O
gerenciamento de projetos, baseado nas práticas, conceitos e definições estudadas no
guia PMBOK (Project Management Bodyof Knowledge) como ferramenta, apresenta-se
como um grande diferencial estratégico para o poder público no Brasil e no mundo.
Entende-se PMBOK sendo a Estrutura da Gestão e Controle de Projetos. Vale destacar
que a gestão em projetos auxilia na execução de obras e serviços e os ganhos com essa
aplicação. A teoria enfatiza também, que a apresentação dos recursos e pessoal
envolvido nos processos, no planejamento e no controle das ações desenvolvidas pelos
responsáveis, reflete na qualidade do gerenciamento. Observou-se que a utilização do
gerenciamento de projetos em vários níveis também almeja a transparência e melhora a
qualidade do produto final, ou seja, melhor gestão pública, alcançando o interesse do bem
comum, planejados no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outros
instrumentos obrigatórios no orçamento público e na gestão pública.
Palavras Chave: Gestão pública. Gestão em projetos. Planejamento.

Abstract: This article aimed to reflect on the application of project management in public
administration, its challenges, its trends and its results. The study was based on
bibliographic descriptive and explanatory research, addressing the theme of project
planning and management in the public sector, highlighting how the tool is applied in the
administration of public resources and expected results. Project management, based on
the practices, concepts and definitions studied in the PMBOK (Project Management Bodyof
Knowledge) as a tool, presents itself as a great strategic differential for public power in
Brazil and in the world. PMBOK is the Structure of Project Management and Control. It is
worth mentioning that project management assists in the execution of works and services
and the gains from this application. The theory also emphasizes that the presentation of
the resources and personnel involved in the processes, in the planning and control of the
actions carried out by those responsible, reflects in the quality of management. It was
observed that the use of multi-level project management also seeks transparency and
improves the quality of the final product, that is, better public management, reaching the
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interest of the common good, planned in the Multi-year Plan, Budget Guidelines Law,
among other mandatory instruments in the public budget and public management.
Keywords: Planning. Public administration. Project management.

1 Introdução
Atualmente existem inúmeros projetos em andamento no Brasil, decorrentes dos já
referenciados programas de governo. Os programas, em tese, são selecionados a partir
das necessidades da sociedade e contemplados nos Planos Plurianuais que os
ministérios executores tratam de elaborar os projetos preliminares, algumas vezes
carentes de especificações e conhecimentos técnicos mais profundos. E são essas
carências na elaboração dos projetos que após as licitações ensejarão ajustes nos
cronogramas físico-financeiros de obras e serviços, gerando atrasos por falta de
especificações técnicas, falta de materiais e equipamentos, faltas de licenças legais e
ambientais, extrapolação orçamentária e ainda, falhas decorrentes da descentralização
entre estados e municípios, não devidamente consultados ou informados dos projetos,
entre outras causas possíveis.
Neste sentido faz-se necessário apontar algumas definições acerca de projeto,
conforme o Guia PMBOK (2008, p.07)
Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um
produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária
indica um início e um término definidos. O término é alcançado
quanto os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que
esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto
for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário.
Uma das maiores organizações de gerenciamento de projetos, o Project
Management Institute (PMI), define o projeto como sendo “um empreendimento temporário
realizado de forma progressiva para criar um produto ou serviço único” (2004, p. 21).
Porém Robbins (2000, p. 127) afirma que projeto “é um conjunto de atividades que
acontecem apenas vez, com ponto de partida e ponto de chegada definidos no tempo.”
Das definições acima, entende-se que, por serem temporários, os projetos têm,
necessariamente, começo e fim definidos, diferenciando-se de operações rotineiras e
continuadas. Por possuírem início e fim, devem ser corretamente planejados, executados,
controlados, encerrados e verificados na sua efetividade.
Neste sentido, a elaboração, o acompanhamento e o controle na execução dos
projetos são de fundamental importância para uma boa e fiel gestão nos recursos
públicos. Assim, o propósito deste trabalho é apresentar o gerenciamento de projetos na
administração pública, de que forma ela vem se desenvolvendo, e mostrar a importância
dessa ferramenta para a otimização dos recursos públicos e a efetividade dos resultados
no alcance dos objetivos almejados pela sociedade, evidenciando os desafios e
dificuldades típicas num processo de planejamento.
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2 Desenvolvimento
Neste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica, que segundo Rampazzo (2002,
p.53) “procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas (em livros,
revistas e etc.). Pode ser realizada independentemente, ou como parte de outros tipos de
pesquisa”. Acrescenta ainda que a pesquisa bibliográfica “fornece instrumental analítico
para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. O
material publicado pode ser fonte primária ou secundária”.
Quanto aos objetivos da pesquisa é classificada como pesquisa descritiva. Para
Triviños (2008), a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações
sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e
fenômenos de determinada realidade. A pesquisa também pode ser considerada
explicativa. Este é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade,
porque explica a razão, o porquê das coisas.
Segundo Gil (2010) as pesquisas explicativas são as que têm como preocupação
central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos
fenômenos. Quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados, no presente estudo,
foi utilizada a pesquisa bibliográfica em livros e artigos pertinentes ao assunto, sites de
órgãos oficiais e através da consulta à legislação pertinente.
Este tópico apresenta também as teorias que dão base ao tema estudado, com
foco na administração e gestão em projetos públicos.

2.1 Administração pública
Administração Pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à
realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. “Administrar
é gerir os serviços públicos; significa não só prestar serviço, mas executá-lo, dirigir,
governar, exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado útil” (IFPR, 2010).
Administrar é gerir, logo se entende o termo Administração Pública como um sinônimo de
Gestão Pública, significando a colocação, pelo Poder Público, de todo o aparelhamento
estatal, bens e serviços para o atendimento das necessidades da coletividade.
Administração pode ser direta ou centralizada, ou indireta ou descentralizada, com
relação a direta ou centralizada Kohama (2017) cita que é a constituída pela estrutura
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, no âmbito federal, pelo
Gabinete do Governador e Secretários de Estados no âmbito estadual, e, pelo Prefeito e
Secretários (ou chefes de departamento), em termos municipais. É constituída pelos
órgãos máximos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
No que se refere a indireta ou descentralizada Kohama (2017) afirma que é a
atividade administrativa, caracterizada como serviço público ou de interesse público,
transferida ou deslocada do Estado, para outra entidade por ele criada ou cuja criação é
por ele autorizada. Integram a Administração Indireta: Autarquias; Empresas Públicas;
Sociedades de Economia Mista; Fundações.
Podendo ser ainda a administração auxiliar, conforme Jund (2010) refere-se como
aquela que complementa a ação do Estado dividindo-a em: descentralização por
cooperação, incluindo organizações para-administrativas de direito privado, criadas pelo
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Estado, isoladamente ou em conjunto com particulares, também chamadas entes de
cooperação.

2.2 Gestão de projetos públicos
Para alcançar ainda os objetivos definidos nos projetos colocados em execução, o
passo a passo deve ser bem planejado e estruturado, seguindo o que Consalter (2011,
p.19) cita “o planejamento consiste na ordenação sistemática da conduta para a
consecução de determinados propósitos.” Esse conceito reforça também que a revisão
dos requisitos, resulta na qualidade do produto a ser entregue e/ou objetivo concluído.
O gerenciamento de projetos passou a estar presente de forma mais tangível na
administração pública, a partir da introdução do Planejamento Plurianual (PPA) na
estrutura da gestão pública. Assim, o PPA como instrumento de planejamento tornou-se
um dos temas centrais da administração pública. Por definir quais serão os programas e
projetos prioritários de cada gestão, ela se tornou um marco de cada Governo,
Assumpção (2011, p. 69) afirma que o PPA “é um plano de médio prazo, com validade de
quatro anos, que visa atender as grandes metas do governo, refletindo, em linhas gerais,
as propostas de campanha do agente político.”
Assim, nesse contexto o plano de governo do agente político apresentado, é
planejado e estruturado para ser executado dentro do período que o mesmo assume a
posição de chefe do poder executivo em questão, não somente na distribuição das
receitas, mas também na organização das despesas e execução dos programas e ações
do plano.
A utilização do gerenciamento de projetos, baseado nas práticas, conceitos e
definições estudadas no PMBOK (Project Management BodyofKnowledge), apresenta-se
como um grande diferencial estratégico para o poder público no Brasil e no mundo.
Começa-se a perceber que habilidades em gerenciamento de projetos são cruciais para a
gestão efetiva de projetos e programas.
Segundo Pinto e Sleven (1987, apud CARVALHO e RABECHINI JR, p. 16, 2008)
citando o PMI 2004, o gerenciamento de “projetos implica administrar em especial as
restrições de escopo, prazo e custo, cujo balanceamento afeta a qualidade do projeto”.
Complementando, afirma que o gerenciamento inclui “planejamento, organização,
supervisão e controle de todos os aspectos do projeto, em um processo contínuo, para
alcançar seus objetivos”. Nestas definições ainda resta citar um fator primordial para o
sucesso do projeto. Pinto e Sleven (1987, apud CARVALHO e RABECHINI JR, p. 16,
2008), descrevem ainda que “um projeto é considerado um sucesso em sua
implementação caso atenda a quatro critérios: tempo, custo, eficácia e satisfação do
cliente”. Surge, então, o fator primordial que faltava: satisfação do cliente. Ele ainda afirma
que, segundo estes quatro critérios, foram estabelecidos dez fatores: “missão do projeto,
suporte gerencial, planejamento, cliente consultor, questões de administração de pessoal,
tarefas técnicas, cliente aceite, monitoramento, comunicações e gerência conciliadora”. A
este conjunto de atividades denominou-se de gestão do projeto.
Dentro deste aparato, Silveira (2002, p.166) afirma que:
A decisão de considerar o programa como a unidade de gestão foi chave
para este modelo integrado. O programa é uma unidade de referência da
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gestão, que é o programa, cujo objetivo se articula claramente com uma
demanda da sociedade, ou com um problema que se quer resolver na
sociedade, ou com uma oportunidade que se quer aproveitar na sociedade.

Nesta perspectiva Vargas (2003) destaca os benefícios do gerenciamento de
projetos, quais sejam: a) permitir o desenvolvimento de diferenciais competitivos e novas
técnicas; b) adaptar os trabalhos às necessidades do mercado; c) facilitar as revisões
decorrentes de modificações no mercado ou no ambiente competitivo; d) documentar e
facilitar estimativas para projetos futuros; e) antecipar situações desfavoráveis; f)
disponibilizar orçamentos e cronogramas com antecedência otimizando o uso de recursos
e, g) aumentar o controle gerencial e agilizar a tomada de decisões. No que diz ainda
Consalter (2011, p. 21) “o planejamento se torna imprescindível na medida em que este
define os recursos, a duração (tempo) e a qualidade do projeto, três variáveis críticas de
desempenho de qualquer empreendimento. ” Nesse conceito um bom planejamento e a
aplicação correta dos recursos, estruturação das atividades e comprometimento na
execução das tarefas dos projetos resulta na entrega dentro do prazo estabelecido e a
aceitação do produto final.
Ao considerar a história da humanidade identifica-se que os projetos estão
presentes desde o início, isto é, contribuindo para a evolução da sociedade, como
exemplos podem ser mencionados a muralha da China, as pirâmides do Egito, entre
outros.
E, assim como os projetos, a sua forma de gerenciamento também passou por
transformações, segundo Valeriano (2005) o gerenciamento de projeto evoluiu
acompanhando as pressões para um estágio de larga aplicação. O autor afirma que sua
evolução passa por três períodos: o do gerenciamento empírico: baseado nas qualidades
inatas dos gerentes e auxiliares, tendo como base a “arte e o sentimento”; o
gerenciamento clássico: a partir das décadas de 1940 ou 1950, com projetos estruturados,
planejados, executados e controlados, qualificados como projetos técnicos, de grande
complexidade, altos custos, muitos problemas envolvidos e prazos longos e; o moderno
gerenciamento de projetos: iniciando-se na década de 1990, revelando-se como
ferramenta extraordinária, permitindo às organizações responder com rapidez às
solicitações e pressões de seu ambiente próximo ou remoto, em caráter global.
Sendo assim, o gerenciamento de projetos passou a estar presente de forma mais
tangível na administração pública, a partir da introdução do PPA na estrutura da gestão
pública. Assim, o PPA como instrumento de planejamento tornou-se um dos temas
centrais da administração pública. Por definir quais serão os programas e projetos
prioritários de cada gestão, ela se tornou um marco de cada Governo. A utilização do
gerenciamento de projetos, baseado nas práticas, conceitos e definições estudadas no
PMBOK (Project Management BodyofKnowledge), apresenta-se como um grande
diferencial estratégico para o poder público no Brasil e no mundo. Começa-se a perceber
que habilidades em gerenciamento de projetos são cruciais para a gestão efetiva de
projetos e programas.
A gestão cumpre a função primordial de orientar os atores para uma ação sinérgica.
Estabelece um elo entre seus componentes, indicando seus tempos, espaços e funções,
de maneira que a realização de cada um guarde importância em si e ainda construa um
resultado positivo. Está pautada numa base de funcionamento que envolve pessoas e
recursos, traçando um ciclo em permanente movimento.
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O conceito de gestão no que se refere a administração de empresas vem
adquirindo crescente consideração e demonstrando um controle mais democrático ,
baseando-se em acordos e consensos. Articula o planejamento e o orçamento monitorado
e referenciado nos indicadores sociais do município e ainda, aponta para a articulação dos
conhecimentos e experiências no planejamento, realização e avaliação das ações, cujo
objetivo é a melhoria das condições de vida da população. Essas características se
constituem em fatores de transformação da cultura política tradicional para uma cultura
voltada para resultados, cujos referenciais permeiam os momentos do processo de gerir
uma cidade, contribuindo através de ações para que a prefeitura seja mais orgânica,
atuante e resolutiva (SOUZA, 2002).
Do ponto de vista da administração, está relacionada com o conjunto de recursos e
aplicação de atividades destinadas ao ato de gerir (TAVARES, 2000).
Dentro desta visão da administração moderna, projetos são atividades temporárias
ou uma sequência de atividades, com orçamento restrito com o propósito de fornecer um
produto ou serviço (MAXIMINIANO, 2006).
Dessa forma, verifica-se que as técnicas de gerenciamento de projeto passam a ser
incorporadas nas mais diversas situações, por organizações públicas ou privadas, com a
intenção de acompanhar os processos de mudanças, mantendo-as competitivas no
mercado, para Amaral et al (2001), uma das vantagens da gerência por projeto se
complementa outras metodologias de mudança, facilita, acelera todas as outras áreas.
Acelera também a implementação de estratégias e fornece técnicas eficazes para atingir
metas anuais.
Assim, o planejamento estratégico faz o diagnóstico da organização, estabelece
seus propósitos, determina seus objetivos e define suas metas, considerando o ambiente
em que está inserida, traçando suas estratégias de ação, organizando os processos
direcionando o passo a passo, as tarefas e o controle dos recursos disponíveis para a
execução dos projetos dentro dos prazos estabelecidos.
Em estudos e pesquisas realizados nesta área verifica-se que o gerenciamento de
projetos no setor público merece uma atenção especial, onde vários governos e órgãos
governamentais brasileiros já estão adotando a gestão de projetos para que a execução e
entrega não extrapolem tempo e recursos, e disponibilize uma garantia de prazo, maior
qualidade e redução de custos na execução dos projetos. A busca de recursos para
financiamento de projetos depende dos objetivos que pretendem ser alcançados pela
instituição proponente. Nesse caso, há necessidade de verificar se esses objetivos
combinam com os objetivos e interesses das instituições financiadoras. Nesse sentido, é
sempre prudente, verificar se a necessidade que se pretende atender da sociedade está
em acordo com as políticas públicas (Federais, Estaduais, Municipais) ou acordos de
cooperação internacional em vigor no país.

3 Conclusão
A resposta à questão proposta de como incentivar, aprimorar e operacionalizar a
adoção da gestão de projetos na administração pública brasileira, não é tão simples de se
apresentar e depende de uma análise histórica do panorama da gestão de projetos no
setor, deixando transparecer que há uma imensa lacuna a se preencher nesse campo,
que decorre não necessariamente da falta de maturidade em projetos ou devido aos
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entraves da burocracia que certamente são flexibilizados, pela dificuldade de mudar a
cultura existente no setor público.
Diante do exposto, o sucesso de uma administração pública depende basicamente
do sucesso na implementação de projetos, mas ainda existe pouca maturidade nos
setores públicos quanto a implementação efetiva de técnicas de gerenciamento mais
modernas. A grande maioria das administrações confirma a importância do gerenciamento
de projetos, entretanto ainda o utiliza de forma incipiente e/ou descoordenada.
É certo que existem inúmeros órgãos governamentais com quadro de técnicos
altamente especializados e capacitados em gestão de projetos, porém a maioria destes
está concentrada na esfera federal, sendo que os Estados e, especialmente os pequenos
Municípios, tem uma enorme carência de conhecimento na área, o que os impede de
usufruir de inúmeros programas disponibilizados pelo Governo que exigem a elaboração
de projetos detalhados.
É importante ressaltar que através deste trabalho não se pretende encerrar os
estudos do tema em questão, até porque o assunto é vasto, mas sim, contribuir à gestão
de projetos na esfera pública com um estudo que poderá servir de apoio a outros que
venham a ser desenvolvidos posteriormente. Assim, os resultados obtidos nesta pesquisa
poderão servir de base num gerenciamento de riscos em projetos de qualquer instituição
pública, vindo a colaborar com a redução do tempo incorrido na atividade de identificação
e análise qualitativa desses riscos.
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Resumo: A análise do discurso é um campo relacionado a pesquisa a qual tem como
princípio o objetivo de compreender a produção social de sentidos, os quais são
realizados por sujeitos históricos através das linguagens. O presente estudo procura
analisar o discurso da propaganda televisiva sobre a Base Nacional Comum-BNCC, a qual
é direcionada ao cidadão brasileiro. Esse corpus É formulado pelo Governo Federal o qual
se compromete por igualdade após a implementação da Base, além disso, direciona para
as visões sociais, que enxergam a felicidade que a publicidade lança. Esta proposta é
realizada partindo de um estudo qualitativo de cunho bibliográfico e documental. Para
Matos e Lerche (2001 apud Fonseca, 2002 p 34) define que: “A pesquisa bibliográfica
utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e
artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais
diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico”. A Análise de Discurso será realizada
a partir das obras de Orlandi (1996, 2001,2003, 2007,2012). Desse modo, este trabalho
busca análisar a representação dos indivíduos envolvidos durante as perspectivas
apresentadas na publicidade, e relacionar com as propostas do documento na linha da
Análise do Discurso, com embasamento realizará questionamentos das vozes
manifestadas na publicidade em questão, além de atentar para o papel do outro.
Palavras-chave: Análise, Discurso, Propaganda, BNCC.
1 Introdução
Um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica. (BRASIL 2018)
A citação acima define a Base Nacional Comum, abreviadamente conhecida como
BNCC, cuja proposta final tinha como pilar ser um documento democrático, com
participação ativa: termos os quais foram discutidos em seminários e encontros para a
discussão da proposta.
A internet também teve sua contribuição: através dela, ocorreram discussões, o que
sempre trouxe a impressão de participação de todos, porém, com o passar do tempo, as
mesmas foram se silenciando através de muitas propostas que caíram no esquecimento,
eliminando assim o caráter democrático. A BNCC tornou-se detentora de um currículo fixo,
deixando de lado as realidades vividas nos contextos escolares brasileiros, essa lógica
interliga-se com a propaganda repassada em mídias, onde coloca se um silenciamento
nas diferenças do Brasil.
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A propaganda em questão coloca crianças como tendo iguais condições de vida, e
até mesmo de oportunidades. Sendo assim, cabe nesse momento uma análise da
propaganda em questão realizando questionamentos do discurso inserido na mesma.
Para Orlandi (2001, p. 26):
A análise de discurso visa fazer compreender como os objetos
simbólicos produzem sentidos, analisando assim os próprios gestos
de interpretação que ela considera como atos no domínio simbólico,
pois eles intervêm no real do sentido.

Para a propaganda em análise, haverá um olhar verbal e não verbal, conforme sua
sequência com objetivo de abrir uma discussão sobre tal olhares no momento atual da
Educação brasileira.

O SILENCIAMENTO EM FOCO
O atual momento em que o Brasil se encontra, está cercado por incertezas e isso
está ocorrendo em todas as esferas, e a mídia nacional, em diversos momentos, nos traz
a impressão que todas essas transformações são corretas para que o Brasil seja um país
com crescimento constante. O fato é que, a população brasileira sempre teve profundo
respeito pelos jornalistas desse país, primeiramente pelas informações impressas, tendo
as mesmas como verdade absoluta, e com o surgimento das mídias eletrônicas (rádio e
televisão) a partir do século passado, esse sentimento de respeito e admiração transferiuse para os profissionais dessas novas áreas. As mesmas são responsáveis por muitos
atos e pensamentos dos cidadãos, afinal “podemos ter uma postura de ingenuidade ou de
supervalorização, encarando-as como simples entretenimento, ocupação das horas de
ociosidade, ou uma crença total nas informações” (Osvaldo et al. 2012, p.21).
Há a necessidade de desconstruir as mensagens veiculadas nos meios de
comunicação, afinal, elas nos impõem o que convém aos grandes grupos do nosso país,
esse é um acontecimento que sempre aconteceu pois segundo MARSIGLIA et al (2012,
p.112):
Historicamente, a classe empresarial tem atuado para
subordinar escola pública às concepções que visam distanciar o
conhecimento das necessidades humanas reais, sugerindo que
o domínio amplo do saber sistematizado seria supérfluo à
classe trabalhadora em função de suas necessidades imediatas
de vida.

Seguindo a linha de pensamento de grandes grupos e suas influências na mídia,
neste momento vamos análisar uma campanha veiculada em todas empresas televisivas
brasileiras, apoiada por grandes grupos e subgrupos os quais posso citar no momento
segundo Andrade et al (2017, p.08):
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Itaú, Natura, Ab Inbev, Grupo Globo, Odebrecht, Braskem13
Credicard, Procter & Gamble, Shell, Consórcio LIDE, Suzano
Celulose, Samsung, Playstation, Avon, Dudalina, Englishtown,
Citibank, Nestlé, Odontoprev, Oracle, Droga Raia, Boeing, Souza
Cruz, Telefônica, entre vários outros, se organizam com o objetivo
De patrocinar iniciativas voltadas a “melhoria da qualidade da
educação.
O corpus em análise nesse momento, é a campanha/propaganda sobre a BNCCBase Nacional Comum Curricular, a mesma é um documento normativo que define um
conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo
das etapas e modalidades da Educação Básica.
O vídeo é formado por crianças felizes, limpas, bem alimentadas e sempre
acompanhadas por responsáveis, realidade essa que não faz parte, hegemonicamente, do
cotidiano dos alunos das escolas públicas, os quais na sua maioria são extremamente
carentes e não possuem o mínimo que o vídeo apresenta. E como afirma Orlandi (2004)
“[...] para compreendermos o funcionamento do discurso [...], é preciso fazer intervir a
relação com aexterioridade”. Para Orlandi (2013) “a exterioridade é tudo que permeia o
discurso, tudo que está fora do texto, mas mesmo assim interfere nos sentidos
produzidos. São as condições de produção, os já--ditos, o pré--construído, o
interdiscurso”.
A função da mensagem publicitária repassada no vídeo, é criar um mundo
ideologicamente favorável e perfeito, contribuindo assim para que o telespectador acredite
que a BNCC trará igualdade entre os alunos, excluindo limitações e realidades em todo
território nacional, o qual possui tantas diversidades sociais, isso é silenciar os sentidos
em torno das diferentes formas de aprender e dos mais diversos saberes que foram
construídos ao longo do tempo pelas instituições acadêmicas e sociais. Orlandi (2013) vai
mencionar que esse é o “jeito do discurso neoliberal, mundializado, homogeneizante, em
que noções como democracia, cidadania não se calçam de determinações concretas”.
Podemos compreender esse desejo quando o vídeo em estudo relata que todos
terão os mesmos direitos de aprendizagens, unificando o currículo, tendo em vista o
tamanho territorial brasileiro sabe-se que não seria possível ensinar a todos respeitando
as várias diferenças existentes no Brasil, e que ao contrário do que se mostra onde coloca
as oportunidades após a Base serão as mesmas isso aumentara a desigualdade entre os
mesmos.
Através da propaganda o Estado reforça e faz circular sentidos num jogo de
repetibilidade, criando evidências, que nos fazem acreditar que a qualidade da educação
será alcançada com uma Base Nacional.
Uma análise mais aprofundada se faz necessária nesse momento, o inicio do vídeo
acontece com o despertar de duas crianças em tela dividida cada uma representando
duas partes distintas do Brasil, o despertar ocorre através de um relógio exatamente aos
6h50min. A imagem vem como destaque que pela primeira vez, o Brasil terá uma base
nacional comum curricular a qual tem como definição ser um documento democrático que
respeita as diferenças.
E, assim, o vídeo continua com duas crianças escovando os dentes, a qual coloca
as crianças em momentos igualitários, onde escovam os dentes ao mesmo tempo,
banheiros com estruturas iguais bem como movimentos dos corpos, tendo como única
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diferença suas características. Isso por si só já levanta um questionamento, se o
documento se diz democrático o qual respeita as diferenças, a não ser as características
dos sujeitos, nada mais os diferencia na propaganda, sendo assim qual a compreensão o
Estado tem por democrático e respeito as diferenças?
A imagem de duas crianças tomando seus cafés da manhã também chamam
atenção, fortalecendo a ideia que todos possuem uma alimentação antes de irem ao
ambiente escolar, realidade essa que corresponde a maioria das crianças, algumas
acordam até mesmo sozinhas e se locomovem até as escolas, sem o acompanhamento
de um responsável como nos indica o vídeo.
O Estado através dessa propaganda silencia as diferenças entre as famílias e os
discentes de escolas públicas e privadas, com o propósito de convencer que com um
currículo único, será possível oferecer o mesmo ensino e uma mesma aprendizagem para
todos.
Os ambientes em que são realizados a propaganda, espaços que são situados em
ambientes escolares trazem ao imaginário de lugar agradável, organizado, onde
aparentemente ocorrem investimento do governo.
Há também a afirmação de caráter comum, isto é, todos serão iguais, possuindo os
mesmos direitos de aprendizagem, isso se faz presente em vários momentos, assim como
mostra como igualitária estrutura familiar e as condições de moradia e transporte também
serão as mesmas.
No momento em que se coloca a frase, todos os estudantes do país, e apenas se
mostra na imagem de dois estudantes de regiões diferentes, pretende-se constituir os
sentidos a partir do mesmo, do comum, nesse instante nega-se a diversidade do Brasil
país. Querem o mesmo para todos, mas, não fornecem o mesmo para todos.
Analisando os materiais diferentes para transpor os fatores econômicos e sociais na
cena, percebe se que ao tentar produzir efeitos de padronização, isso não ocorre na
realidade escolar. E esse real, ao analisarmos o discurso é impossível, intangível
evidenciando os erros.
Entre a não verbal e verbal os sentidos são produzidos nas imagens que mostram
dois professores dando aula e, todos os alunos enfileirados em sala de aula, levando em
consideração as novas concepções teóricas e metodológicas que defendem uma
educação mais interativa, sem ter características tradicionais onde apenas o professor
fala, assim mostrado um silenciamento nos discentes. Esse trecho nos remete ao
pensamento de Orlandi (2007), onde a autora escreve “há um modo de estar em silencio
que corresponde a um modo de estar no sentido e, de certa maneira, as próprias palavras
transpiram silencio. Há um silencio nas palavras”.
O silencio é um sentido assim como as palavras, aqueles corpos estão sendo
silenciados ao sentar da mesma forma com um objetivo comum olhar e aprender com a
fala do professor, corpos silenciados por já terem uma característica definida, uniformes
limpos, cabelos penteados sorrisos nos rostos.
E assim todos vamos sendo silenciados, internalizando algo imposto pela mídia
sem se quer democraticamente, sem estar no lugar de ,fala, sem ser ouvido como
cidadão.
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3 Considerações finais
Ao realizar a análise, compreende--se a existência de falhas, no dito e no não dito
propiciando oportunidades equitativas para todos os cidadãos brasileiros, sem respeito
individual, sem valorização das diferenças. É necessário um olhar mais significativo para o
ensino e a aprendizagem e que esse ocorra partindo da realidade escolar e suas vivências
envolvendo seus alunos professores de forma democrática. As análises aqui evidenciadas
tem enfoque principal no que não foi dito ou seja, diferenças regionais, culturais e sociais,
as quais por algum motivo ideológico foram excluídos. Nossa diversidade deve ser
respeitada e demonstrada em toda sua existência, e não negada pelo Estado.
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Resumo: O presente artigo objetiva uma Análise de Discurso de uma série de imagens
nas quais aparece a frase “Skolstrejk för klimatet” escrita em uma placa que está próxima
à Greta Thunberg, em frente ao Parlamento Europeu. Esta análise apresentará uma
abordagem pautada pelo descrito por Orlandi (2013). Nesta abordagem, inicialmente o
analista busca compreender o discurso “pela observação de processos e mecanismos de
constituição de sentidos e de sujeitos, lançando mão da paráfrase e da metáfora como
elementos que permitem um certo grau de operacionalização dos conceitos”. (ORLANDI.
2013, p. 77). A partir dessa etapa inicial da análise, ainda se utilizando de paráfrases,
prosseguimos localizando a frase da placa no restante do ambiente retratado nas fotos e,
assim, analisamos os efeitos do discurso produzido a partir da composição das imagens
como um todo. Dessa maneira, expandimos nossa análise para além da frase e a
considerarmos como parte da estrutura das imagens que se repetem nas diversas fotos
que foram veiculadas na internet. Como elementos presentes em praticamente todas as
fotos, tem-se a placa ao lado de uma jovem sozinha (a própria Greta Thunberg), com uma
expressão facial séria, em diferentes dias, inclusive em condições climáticas distintas, no
mesmo local (em frente ao Parlamento Europeu, em Bruxelas).
Palavras-chave: Análise de discurso, Greta Thunberg, fotogradias.
Abstract: This article aims at a Discourse Analysis of a series of images in which the
phrase “Skolstrejk för klimatet” appears on a sign next to Greta Thunberg in front of the
European Parliament. This analysis will present an approach based on what is described
by Orlandi (2013). In this approach, the analyst initially seeks to understand the discourse
“by observing processes and mechanisms of constitution of meanings and subjects, using
paraphrase and metaphor as elements that allow a certain degree of operationalization of
concepts”. (ORLANDI. 2013, p. 77). From this initial stage of the analysis, still using
paraphrases, we proceeded to locate the phrase of the plate in the rest of the environment
portrayed in the photos and, thus, analyze the effects of the speech produced from the
composition of the images as a whole. In this way, we expand our analysis beyond the
sentence and consider it as part of the structure of the images that are repeated in the
various photos that were aired on the Internet. As elements present in almost all the
photos, there is the sign next to a young girl alone (Greta Thunberg herself), with a serious
facial expression, on different days, even in different weather conditions, in the same place
(in front of the European Parliament in Brussels).
Keywords: Speech analysis, Greta Thunberg, photographic.
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1 Introdução
Os enunciados não são criados, já existem na sociedade, sendo assim, a
sociedade possui suas memórias discursivas. Discursos estes, enquanto sentido em
movimento, em uso, possuem alguma unidade de sentido e produzem efeitos. Nessa
perspectiva, a Análise do Discurso, que em termos de nomenclatura atualmente
denomina-se mais comumente por Análise de Discurso, enfoca um sentido mais amplo
(MUSSALIM, 2004), considerando como discurso toda produção de linguagem, mesmo as
não verbais como imagens, fotos, músicas, entre outros.
Orlandi (2013) esclarece que a Análise de Discurso não objetiva analisar a língua,
ou mesmo a gramática, embora haja interesse da Análise de Discurso por estas áreas.
Assim, segundo a autora, em análise de discurso “procura-se compreender a língua
fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo
do homem e da sua história”. (ORLANDI, 2013, p. 15).
Maldidier (apud. Mussalim, 2004) descreve a Análise de Discurso a partir dos
estudiosos franceses Jean Dubois e Michel Pêcheux. Dubois foi um lingüista, lexicólogo
envolvido com o desenvolvimento da lingüística na sua época e Pêcheux foi um filósofo
envolvido em debates em torno do marxismo, da psicanálise e da epistemologia. Segundo
Mussalim (2004, p. 114), “o que há de comum no trabalho destes dois pesquisadores com
preocupações distintas é que ambos são tomados pelo espaço do marxismo e da política,
partilhando convicções sobre a luta de classes, a história e o movimento social”.
Pêcheux, ao unir conhecimentos de teóricos como Ferdinand de Saussure, Karl
Marx e Jacques Lacan faz uma revisão da compreensão sobre Análise de Discurso, uma
vez que o marxismo clássico, que se dizia criticar o positivismo, estava na verdade
reafirmando-o ao expressar-se por meio de rotulações e classificações, como por
exemplo, homem de classe média, trabalhador, etc. e, ao considerar as classes sociais
como sendo estáticas. Para Pêcheux, a sociedade não é fixa e a luta de classe não é
apenas uma questão de recursos financeiros (dinheiro), mas uma questão de poder.
Poder este que age em rede e manifesta-se por meio dos discursos, por exemplo,
discurso ambiental, discurso de gênero, ou até mesmo discurso de ódio e discurso
hegemônico.
Orlandi (1994) ao expor sobre Análise de Discurso sob a perspectiva posta por
Pêcheux, posiciona esta análise tendo como apoio a ideia de que o sujeito só pode
manifestar-se, quando interpelado a partir de uma posição, pelo enunciado. A Análise de
Discurso também apoia-se na “reflexão que o discurso produz sobre o sujeito e o sentido
– um relativamente ao outro – já que considera que, ao significar, o sujeito se significa”.
(ORLANDI, 1994, p. 55). Para a autora, quanto ao sentido, a Análise de Discurso também
não pode negar a história, nem considerar que só haja um sentido único ou mesmo que o
sentido possa assumir qualquer significado. “A Análise de Discurso considera que o
sentido não já está fixado a priori, como essência das palavras, nem tampouco pode ser
qualquer um: há determinação histórica do sentido”. (ORLANDI, 1994, p. 56).
Para Pêcheux (apud ORLANDI, 2013) a história, de acordo com o marxismo, não é
externa ao sujeito, mas o constitui. A noção de realidade é dada pelo acúmulo histórico do
indivíduo e assim assume-se a materialidade do sentido. Portanto, para Orlandi (2013) o
discurso se manifesta no enunciado. Enunciado este que pode ser um texto (verbal,
imagético, musical, fotográfico, etc.), ou mesmo uma palavra ou um signo. O enunciado é
a língua em uso, uma sequência, como por exemplo, um parágrafo, uma página, um texto,
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desde que produza algum sentido. Logo, a linguagem não apresenta o real, ela produz
uma realidade e, todo enunciado, ao produzir sentido, materializa uma ideologia.
Ao analisar aspectos da ideologia nos discursos, Orlandi (2013) utiliza-se do termo
sujeito, não como uma pessoa, um indivíduo, ou mesmo o autor/enunciador por si mesmo,
mas como um lugar de identificação. Ao manifestar-se o sujeito cria (e recria) um lugar de
identificação. Assim, ao analisar um discurso, a autora expõe a necessidade de delimitar a
posição do sujeito no texto. Aspectos de ideologia, enquanto condição intrínseca da
realidade, são importantes ao analisar discursos, uma vez que esta possui a relação
imaginária em que o sujeito tem com a realidade.
Biziak (2018), ao analisar o discurso de um texto de Clarice Lispector, destaca o
conceito de enunciador, ao invés de narrador, citando que compreende “o ‘sentido’ como
um processo interminável de significação, o qual é afetado pela maneira como o
enunciador se relaciona com a forma-sujeito. (PÊCHEUX, 1998, apud BIZIAK, 2018, p.
430).
Dessa maneira, o lugar do sujeito em uma formação discursiva não é vazio,
mas preenchido por um Sujeito do Saber que, por relação com a ideologia
e a história, cria a aparência de neutralidade e obviedade para os sentidos.
Interpelado pela formação discursiva, o enunciador entende-se como
sujeito e origem de seu dizer, fazendo recurso à memória discursiva que
lhe estabelece as (im)possibilidades de atualização dos discursos. (BIZIAK,
2018, p. 430).

Caregnato e Mutti (2006), ao considerarem a linha francesa de Análise de Discurso,
na qual um dos fundadores foi Pêcheux, explica que esta análise não trabalha com o
conteúdo do texto, mas com o sentido, aquilo que não pode ser traduzido, mas produzido.
Assim as autoras sintetizam a Análise de Discurso como sendo constituída por três
características essenciais, a ideologia, a história e a linguagem.
A ideologia é entendida como o posicionamento do sujeito quando se filia a
um discurso, sendo o processo de constituição do imaginário que está no
inconsciente, ou seja, o sistema de ideias que constitui a representação;; a
história representa o contexto sócio histórico e a linguagem é a
materialidade do texto gerando “pistas” do sentido que o sujeito pretende
dar. (CAREGNATO E MUTTI, 2006, p. 680-681).

Para Caregnato e Mutti (2006) o sujeito muitas vezes tem a ilusão de achar que é
dono do seu discurso e tem controle sobre ele, porém todo discurso está dentro de um
contínuo, pois todo discurso já foi dito antes. Assim, a Análise de Discurso deve ir além do
texto, “trazendo sentidos pré-construídos que são ecos da memória do dizer. Entende-se
como memória do dizer o interdiscurso, ou seja, a memória coletiva constituída
socialmente”. (CAREGNATO E MUTTI, 2006, p. 681).
A partir do exposto, propomos, no presente artigo o desenvolvimento de uma
Análise de Discurso da série de imagens nas quais aparece uma frase escrita em uma
placa que está próxima à Greta Thunberg, ativista do clima e estudante sueca nascida em
2003, em frente ao Parlamento Europeu, em Bruxelas/Suécia.
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Esta frase é: "Skolstrejk för klimatet" (tradução livre do sueco: em greve da escola
pelo clima). Podem ser visualizadas na Figura 1, alguns exemplos das numerosas fotos,
que segundo Wikipédia (2019) foram obtidas em momentos diferentes entre agosto e
setembro de 2018, que foram veiculadas em diversos sites e perfis pessoais na internet e
que compuseram as imagens objeto de análise do presente artigo.
Figura 1: Composição de imagens disponíveis na internet (Google Imagens)

Primeiramente, desenvolvemos uma Análise de Discurso especificamente a partir
do enunciado da frase escrita na placa que aparece nas imagens junto à Greta,
independente do restante da composição das imagens exibidas nas fotos. Posteriormente,
localizamos a frase da placa no restante do ambiente retratado nas fotos e, assim,
analisamos o discurso produzido a partir da composição das imagens como um todo,
incluindo a frase escrita na placa, Greta Thunberg, e o restante do ambiente que é exibido
nas imagens.
2 Metodologia e Desenvolvimento

O presente artigo objetiva uma Análise de Discurso de uma série de imagens nas
quais aparece a frase “Skolstrejk för klimatet” escrita em uma placa que está próxima à
Greta Thunberg, em frente ao Parlamento Europeu. Esta análise apresentará uma
abordagem pautada pelo descrito por Orlandi (2013). Nesta abordagem, inicialmente o
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analista busca compreender o discurso “pela observação de processos e mecanismos de
constituição de sentidos e de sujeitos, lançando mão da paráfrase e da metáfora como
elementos que permitem um certo grau de operacionalização dos conceitos”. (ORLANDI.
2013, p. 77).
Segundo Orlandi (2013), numa primeira etapa, a Análise deve considerar a
discursividade levando em conta que aquilo que foi dito poderia ter sido dito de outra
maneira. Nesta etapa, é importante o trabalho com paráfrases, sinonímia, relação do dizer
e não-dizer, entre outros. Assim o analista pode observar a configuração das formações
discursivas que dominam o discurso em análise. Numa segunda etapa, segundo Orlandi
(2013), o analista deve procurar relacionar as formações discursivas com a formação
ideológica que definem essas relações. “Aí é que ele [o analista] atinge a constituição dos
processos discursivos responsáveis pelos efeitos de sentidos produzidos naquele material
simbólico, de cuja formulação o analista partiu”. (ORLANDI. 2013, p. 78).
Durante a análise, além dos mecanismos de paráfrases, podem ser observados os
efeitos metafóricos. Pêcheux (1969, apud ORLANDI, 2013, p. 78) define efeito metafórico
como “o fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual, lembrando que
este deslizamento de sentido entre x e y é constitutivo tanto do sentido designado por x
como por y”.
A Análise do Discurso de origem francesa, de acordo com Orlandi (2013), na
atualidade, é um dos métodos mais utilizados para analisar discursos, sejam eles orais ou
não. Sem querer esgotar um discurso, mas, procurando nele (no discurso) os prováveis
sentidos que assume ou pode assumir, sem deixar de considerar o sujeito, sua história, a
ideologia e o contexto social no qual este sujeito está inserido.
Nesta ótica, analisaremos o discurso da série de fotos mostrando Greta Thumberg
com sua placa em frente ao Parlamento Europeu, em Bruxelas.
Conforme descrevemos anteriormente, o método de análise seguirá as orientações
apresentadas por Orlandi (2013) que são resumidamente as seguintes:
•

•

Etapa 1 - através de paráfrases e metáforas, serão mostrados os prováveis
e até “improváveis” efeitos de sentidos do discurso (matéria prima do
analista). No que se refere principalmente à pluralidade de leituras e sentidos
que o discurso pode assumir.
Etapa 2 - através da análise e do entendimento das relações estabelecidas
do sujeito com o Contexto sócio-histórico-ideológico, ou seja, a história de
cada sujeito, o papel que desempenha na sociedade, a posição social e a
ideologia que permeia as relações humanas, influenciando os sujeitos a
tomarem certas atitudes e não outras.

Nesse sentido, iniciamos realizando uma Análise de Discurso especificamente a
partir do enunciado da frase manuscrita tendo, como suporte, a placa que aparece nas
fotos, junto à Greta. Realizamos esta parte da análise considerando apenas a frase,
independentemente do restante da composição das imagens exibidas nas fotos. A frase
escrita na placa é “Skolstrejk för klimatet”, em tradução livre do sueco: “em greve da
escola pelo clima”.
Primeiramente, por meio de paráfrase e de metáfora, tentamos mostrar alguns dos
prováveis efeitos de sentidos da referida frase manuscrita. Assim, ao considerarmos que,
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no imaginário hegemônico, ir à escola é algo muito importante para uma pessoa da idade
de Greta, a imagem pode produzir um sentido de que quem escreveu o cartaz, no caso a
própria Greta, está deixando de fazer algo muito importante para se manifestar por algo,
no caso ações para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Portanto, parafraseando a
frase do cartaz: Deixo de fazer coisas importantes em favor do clima.
A partir dessa etapa inicial da análise, ainda utilizando-se de paráfrases,
prosseguimos localizando a frase da placa no restante do ambiente retratado nas fotos e,
assim, analisamos os efeitos do discurso produzido a partir da composição das imagens
como um todo. Dessa maneira, expandimos nossa análise para além da frase e a
considerarmos como parte da estrutura das imagens que se repetem nas diversas fotos
que foram veiculadas na internet. Como elementos presentes em praticamente todas as
fotos, tem-se a placa ao lado de uma jovem sozinha (a própria Greta Thunberg), com uma
expressão facial séria, em diferentes dias, inclusive em condições climáticas distintas, no
mesmo local (em frente ao Parlamento Europeu, em Bruxelas). Sendo assim, podemos
estabelecer uma paráfrase mais detalhada, para a cena como um todo: Eu faço minha
parte, sob sol ou chuva, frio e calor, deixo de fazer coisas muito importantes, como ir à
escola, para me manifestar, continuamente, a favor de políticas públicas contra ações que
gerem mudanças climáticas no mundo e o parlamento europeu pode interferir em favor
desta causa.
Observemos que o discurso produzido nas imagens como um todo não ficou restrito
somente aos efeitos gerados por meio da frase que foi manuscrita (e não oralizada) na
placa, porque, como a placa está localizada em fotos (imagens) mais amplas, com outros
elementos imagéticos, fica possibilitada assim a produção de um sentido mais completo,
de forma a considerar também quem estava com a placa, onde estava e sob quais
condições. Assim, mesmo supondo que o leitor da imagem eventualmente não saiba ler
sueco, língua na qual a frase está escrita no cartaz, fica possibilitado o estímulo à
curiosidade em saber o que a jovem que aparece na foto está pretendendo, e por meio da
busca por respostas para resolver sua curiosidade, o leitor toma conhecimento da causa
defendida por Greta Thunberg. Assim, as fotos quando foram disponibilizadas na internet
proporcionaram que um número representativo da população mundial pudesse refletir
sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas e como uma atitude,
relativamente simples, pode causar mobilização mundial por uma mesma causa.
Passamos agora a discutir a relação do sujeito com o contexto sócio- histórico-ideológico no qual está inserido e as condições de produção deste discurso. Com relação
às condições de produção, voltamos a analisar primeiramente apenas a frase escrita da
placa, sendo que esta foi produzida tendo, aparentemente, como enunciador a jovem
Greta Thunberg.
Segundo Wikipédia (2019), Greta nasceu em 3 de janeiro de 2003 e é uma
estudante sueca que aos 15 anos de idade iniciou um protesto do lado de fora do
Parlamento Europeu na Suécia sobre a necessidade de ações para combater as
mudanças climáticas e assim tornou-se uma porta-voz do ativismo climático. Greta é
conhecida por ter iniciado o movimento “School Strike for Climate” (Greve Escolar pelo
Clima – tradução livre), iniciado em 2018 e expandido globalmente depois da Conferência
das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas – COP 24 em dezembro do mesmo ano,
na qual Greta discursou antes da Assembleia Geral da conferência, em 12 de dezembro
de 2018.
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A partir deste movimento iniciado por uma ação isolada de Greta milhares de
pessoas motivaram-se e juntaram-se a ela pela mesma causa. Por exemplo, em um único
dia, em 15 de março de 2019, foi estimado que 1,4 milhões de estudantes em 112 países,
foram inspirados por Greta e cabularam aula para protestar por leis mais rígidas contra as
mudanças climáticas, em evento denominado Greve Global pelo Clima
(PEOPLEDISPATCH, 2019). Thunberg recebeu diversos prêmios e reconhecimentos por
seu ativismo, sendo que em março de 2019, três membros do Parlamento Sueco
indicaram Greta para o Prêmio Nobel da Paz como forma de reconhecimento pela defesa
e compromisso com o meio ambiente e o Planeta. Em maio de 2019 ela apareceu na capa
da revista norte-americana Time, que descreveu seu efeito no cenário mundial como
Efeito Greta Thunberg (WIKIPEDIA, 2019). A capa da revista Time, em que Greta aparece
pode ser visualizada na Figura 2.

Figura 2: Greta Thunberg na revista Time, edição de maio de 2019 (imagem retirada
da internet)
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Compondo ainda as condições de produção deste discurso, cabe destacarmos que
as drásticas ameaças causadas pelo ser humano no meio ambiente, a nível global,
incluindo as mudanças climáticas, atualmente não são mais negadas pela ciência, quanto
mais após a publicação do artigo de Ripple et al (2017), na revista Science. Este artigo foi
assinado por mais de 15 mil cientistas de 184 países, apresenta um balanço da situação
atual da Terra, assim como faz um alerta para a humanidade para que sejam tomadas
atitudes urgentes e eficientes para reduzir os impactos socioambientais negativos
causados no planeta, incluindo as mudanças climáticas.
Além desta publicação (RIPPLE et al, 2017), outro estudo recente importante foi o
relatório científico publicado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC). O IPCC foi criado para fornecer aos formuladores de políticas, avaliações
científicas regulares sobre mudanças climáticas, suas implicações e possíveis riscos
futuros, bem como para propor opções de adaptação e mitigação. Criado pelo Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Ambiente da ONU) e pela Organização
Meteorológica Mundial em 1988, o IPCC tem atualmente 195 países membros. O
Relatório analisa as perspectivas de limitar o aquecimento global a 1,5 °C em relação ao
Período Pré-industrial e ressalta a necessidade crítica de uma ação climática urgente. O
documento também ressalta a pequena janela de oportunidades que temos para sair do
perigoso caminho de aquecimento em que o mundo se encontra (IPCC, 2019).
Passando a analisar as condições de produção relativas às fotos, considerando não
somente a frase manuscrita na placa, mas sim as composições imagéticas como um todo,
podemos observar alguns aspectos. Por se tratar de uma série de imagens obtidas em um
lugar público (o Parlamento Europeu em Bruxelas é localizado no Parque Léopold) e em
vários dias distintos, podemos considerar que provavelmente foram produzidas e
disponibilizadas na internet por pessoas diferentes. Essas pessoas, portanto, tornam-se
enunciadores diversos ao produzirem discursos por meio da disponibilização das fotos na
internet.
As fotos apresentam alguns elementos recorrentes. Por exemplo, em todas as fotos a
placa com a frase “Skolstrejk för klimatet” aparece junto à Greta com sua mochila escolar,
porém com roupas, enquadramentos, e condições climáticas diferentes, evidenciando que
a ação de Greta do lado de fora do Parlamento Europeu junto de sua placa, foi contínua e
persistente.
A partir destas condições de produção citadas, verifica-se que houveram pessoas
que se identificaram com a manifestação realizada por Greta Thunberg e ao observá-la
durante sua ação, se sentiram motivadas a fotografá-la e compartilhar as fotos, dando
visibilidade para a reivindicação apresentada. Estas pessoas que fotografaram, e talvez a
própria Greta, provavelmente não suspeitavam do resultado, nível mundial, que alcançaria
tal ação. Outra questão que podemos evidenciar a partir das condições de produção das
fotos foi a facilidade que as pessoas que circulam atualmente na região do Parlamento
Europeu possuem para obter fotos e compartilhá-las na internet, por meio de redes
sociais, por exemplo. Atualmente possuir aparelho celular ou smartfone que possua
câmera fotográfica e acesso à internet é cada vez mais comum na sociedade, assim como
é estimulado o compartilhamento de imagens em sites e redes sociais. Por fim,
verificamos a facilidade que a internet proporciona para capilarizar e difundir mensagens.
Deste modo foi possível permitir que pessoas em todo globo acessassem tais imagens,
desde que tivessem dispositivos com acesso à internet.
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Para exemplificar o efeito surgido a partir da manifestação de Greta Thunberg,
atingindo repercussão mundial, comparamos com a seguinte metáfora popular: de grão
em grão a galinha enche o papo. Neste caso, os grãos seriam as fotos individuais
postadas, de modo independente, porém contínuo e persistente, na internet. O resultado
alcançado pela manifestação de Greta seria comparado à alimentação da galinha (papo
cheio), personagem da metáfora citada.
Por fim, destacamos que o lugar geográfico escolhido por Greta para manifestar-se,
como pode ser visualizado nas fotos, foi ao lado de fora do Parlamento Europeu,
produzindo o sentido de que o parlamento, por ser uma instância de grande importância
na elaboração de leis na Europa e que acabam repercutindo fora dela também, seria o
espaço mais adequado que Greta pudesse acessar para almejar seu pleito. A posição de
Greta ao lado de fora do Parlamento, sentada ao chão, reflete a posição que cabia a ela
naquele momento, isto é, estando fora, ela não estava dentro do Parlamento Europeu.
Todavia, sua mensagem repercutiu mundialmente, e conseguiu ultrapassar os limites do
Parlamento, da Suécia e da própria Europa.

3 Considerações finais
A partir do apresentado, verificamos que a Análise de Discurso permitiu a
compreensão de questões explícitas e implícitas envolvidas na geração de efeitos a partir
de enunciados discursivos. Especificamente quanto à Análise de Discurso aplicada à série
de fotos produzidas a partir da manifestação de Greta do lado de fora do Parlamento
Europeu em Bruxelas, esta permitiu um aprofundamento na tentativa de compreender os
efeitos gerados, e mesmo os não gerados, a partir desta intervenção de Greta Thunberg.
O discurso ambientalista vem avançando nas últimas décadas utilizando-se muitas
vezes de ações de grandes proporções, com grande número de pessoas nas ruas,
utilização de ações radicais como por exemplo as realizadas muitas vezes por
organizações de abrangência internacional. Estes tipos de ações, que costumam estender
cartazes ou bandeiras gigantes em locais estratégicos, ou ainda se valendo da divulgação
de previsões de futuro catastróficas e desanimadoras, muitas vezes não conseguem a
visibilidade ou sensibilização mundial conseguida pela ação de Greta, que prima, no
mínimo, pela simplicidade e persistência.
Finalizamos o presente artigo com uma frase dita pela própria Greta Thunberg (tradução
livre) em sua apresentação antes da assembleia geral da Conferência das Nações Unidas
para as Mudanças Climáticas – COP 24, em agosto de 2018: “Eu não quero que vocês
estejam esperançosos. Eu quero que vocês estejam em pânico. Quero que vocês ajam
como se a casa estivesse pegando fogo, porque está. ” (CONNECT4CLIMATE, 2018). Os
desdobramentos dos discursos gerados por Greta e seus apoiadores ainda não são
possíveis de prever, mas já sabemos que afeta de maneira radical o modo como são
compreendidos os meios utilizados pela educação e sensibilização ambiental.
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Uma Gramática para o Ensino das Cores nas Artes Visuais
Luiz Ney Todero (luiz.todero@ifpr.edu.br)¹
¹ IFPR – Campus Palmas – PR.

RESUMO: O presente artigo faz parte da pesquisa sobre as cores desenvolvida no IFPR –
Campus Palmas –PR e trás de forma sucinta, um recorte voltada a docência,
especificamente ao ensino da pintura nas artes visuais em que o autor tem atuação como
professor nas disciplinas de pintura e ilustração científica. Apresenta uma proposta de
metodologia que pode ser denominada de uma gramática para o ensino das artes visuais,
apresentando diversas dimensões da cor, a partir da história da cor com o
desenvolvimento dos pigmentos para a produção das tintas, depois um entendimento da
física da cor, a ciência que tenta explicar o fenômeno da cor e sua relação com a matéria
dos pigmentos. A fisiologia é outra dimensão que vai demonstrar como é possível ver a
cor e o arcabouço biológico que possibilita tal realidade. Também as questões
psicológicas e culturais que estão interligadas às outras dimensões e que trazem
entendimentos sobre esse fenômeno que vai muito além da física e fisiologia,
possibilitando uma inserção as culturas humanas e seus significados simbólicos que
fazem da cor um componente muito importante no entendimento das culturas humanas e
também como a cor é utilizada por artistas através da manipulação dos matizes, do
croma, dos valores e das temperaturas das cores. São apresentadas algumas imagens
para uma visualização do que se fala da cor em suas extensões possíveis.
Palavras-chave: Cor. Ensino da Cor. Dimensões da cor. Fundamentos básicos.

Abstract: This article is part of the research on colors developed in the IFPR - Campus
Palmas-PR and succinctly due to the space limit of the article, a clipping turned to
teaching, specifically to the teaching of painting in the visual arts in which the author has
acting as teacher in the disciplines of painting and scientific illustration. It presents a
proposal of methodology that can be denominated of a grammar for the teaching of the
visual arts, presenting several dimensions of the color, from the history of the color with the
development of the pigments for the production of the paints, after an understanding of the
physics of the color, the science that tries to explain the phenomenon of color and its
relation to the matter of pigments. Physiology is another dimension that will demonstrate
how it is possible to see the color and the biological framework that enables such a reality.
Also the psychological and cultural issues that are interconnected to the other dimensions
and that bring understandings about this phenomenon that goes far beyond the physics
and physiology, allowing an insertion the human cultures and their symbolic meanings that
make of color a very important component in the understanding of the cultures and also
how color is used by artists through the manipulation of shades, chroma, color values and
temperatures. Some images are presented for a visualization of what is said about color in
its possible extensions.
Keywords: Color. Teaching of Color. Dimensions of color. Basics.
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1 Introdução
Da mesma forma que na linguagem verbal há uma gramática para que possamos
ser alfabetizados, também há de se ter uma gramática visual, como defende Donis A.
Dondis (1991). No caso da pintura, que se faz o recorte nesse artigo, uma gramática para
o ensino das cores será demonstrada, com uma metodologia direcionada no
conhecimento da ciência da cor e sua aplicação na pintura artística. Partindo de algumas
das principais dimensões da cor e depois apresentado os quatro pilares que fundamentam
uma gramática da cor, para apresentar e desenvolver uma prática de pintura artística. Do
círculo de cores que permite conhecer as seis cores básicas que vão pela mistura entre
elas se multiplicarem em centenas (com o uso do computador chegam aos milhões de
cores) e depois percebendo que há qualidades inerentes às cores como a luminosidade, a
intensidade e temperaturas, que permitem desenvolver a pintura artística.

2 Uma primeira dimensão – O Contexto Histórico
É importante conhecer a trajetória das descobertas e usos da cor, por isso, numa
primeira dimensão de uma gramática da cor faz-se uma viagem na história da cor: A
pintura como fato histórico e artístico já se conhece há milhares de anos nas famosas
pinturas nas cavernas da Espanha, França e mesmo no Brasil. Segundo (BECKETT,
2006, p. 10) “Os esboços eram talhados na rocha macia, ou então finas linhas eram
sopradas nas paredes com um caniço oco”, com isso percebe-se um início de ciência e
tecnologia nessa prática de pintura, pois, não apenas eram usadas como pigmento terra
colorida, carvão e sangue de animais, segundo um relatório da New Scientist, “um
pigmento branco encontrado nas famosas cavernas de Lascaux, na França, parece ter
sido feito pelo aquecimento de ossos de animais a 400°C para produzir apatita, que foi
então misturado com calcita e aquecida a 1.000°C para formar fosfato de tetracalcita”
(FRASER, 2007, p.50).
Em diversas culturas posteriores, como a egípcia dos faraós teve uma continuidade
na busca de elementos possíveis de se produzir tintas para as pinturas, como as
catacumbas eram bem fechadas, foi possível preservar vestígios de algumas tintas
usadas na época, como relata Dickins (2015, p.5): “um estojo com tintas bem
preservadas, contendo vermelho ocre, verde feito de azul-egípcio com amarelo ocre e
minerais, azul-egípcio, produzido com o aquecimento de bolas de cobre, areia e um sal
chamado natrão e pretos feitos de madeira queimada”.

365
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Figura 1 - Palheta de tintas

Fonte: DICKINS, Rosie. Meu primeiro livro de Arte-tudo sobre cores – Usborne
Plublisching Ltd, 2015.
Outras civilizações como a grega desenvolveram também seus pigmentos para
produzirem pinturas em afresco, porém não há relatos sobre os processos. Somente os
romanos, que copiaram muito da cultura grega é que deixaram relatos e que segundo
Farina (2011), até a época de Augusto as cores eram mais sóbrias, depois começaram a
utilizar cores mais vivas, com predominância do laranja, púrpura, azul e amarelo. Um fato
curioso era a fabricação da cor púrpura usado em afrescos de Pompéia, o púrpura
também chamado de violeta, e que para Heller (2013), o púrpura mais famoso de todos os
tempos vinha da Fenícia e era extraído de caramujos que eram cozidos por vários dias
para obter o extrato da tinta e para tanto, eram preciso cozinhar cem litros de caldo para
obter cinco litros da cor, ainda por cima produzia um mau cheiro quase insuportável.
Na idade média, a pesquisa e procura por outros pigmentos e novas cores
continuaram, com o surgimento das iluminuras e vitrais, utilizavam os vidros coloridos e
pedras preciosas também para usarem como cores (Farina 2001). (FRASER, 2007, p. 52)
disserta que na época medieval havia uma “grande quantidade de pigmentos à
disposição, não só extraído de plantas e minerais, mas também manufaturados”, a
exemplo do vermelho, feito do enxofre e mercúrio. Já entrando no Renascimento, o pintor
Cennino Cennini (1370-1440), que escreveu Il libro dell‟arte (1390), descreveu os
pigmentos e técnicas dos velhos mestres: “Seu trabalho incrivelmente detalhado não só
inclui receitas químicas e alquímicas para cores específicas, mas também ensina os
métodos „corretos‟ de representar objetos como a carne e drapejamento” (FRASER 2007,
p. 52). O surgimento da tinta á óleo e envernizamentos das pinturas trouxeram novas
perspectivas e procedimentos para os pintores, algumas tintas como a exemplo do azul
ultramarino se tornou escuro e tinha então, usar o branco para clarear (Fraser, 2007).
O Renascimento trouxe também o aumento das ofertas de materiais, vindo de
vários lugares, trazidos pelas navegações. E nesse momento da história iniciam-se
algumas modificações entre o pintar e fazer a tinta, na vida do artista.

366
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Por volta de 1720, a demanda por uma “farmácia” que contasse com
uma seleção de matéria prima específica para pintura causou a
formação de um segmento comercial especializado: as lojas de
cores, onde um novo profissional trabalhava, o colorista, que
dispunha de pigmentos e materiais para que os artistas pudessem
confeccionar suas tintas. Essa é a primeira grande mudança: o
artista deixa de colher e processar seu pigmento (ALESSANDRI,
2010, p. s/p).
Após isso, já em meados do século XVIII os “profissionais das cores” já produziam
as tintas que eram primeiramente colocadas em bexiga e víscera de animais, depois em
sacos de couro, seringas e finalmente em tubos de estanho.
Figura 2 - Embalagens de tintas

Fonte: Disponível em: <http://www.cozinhadapintura.com/2010/09/historia-da-tintaoleo.html>. Acesso em 22 de junho de 2019
Seguindo a solução das embalagens para as tintas prontas, foram surgindo fábricas
de tintas que não só facilitaram a vida dos artistas para que saíssem dos ateliers e fossem
para os campos pintarem a natureza como também permitiu que surgissem os artistas
amadores que tinham acesso as tintas com suas muitas cores, prontas para colocarem
nas telas.

3 Uma segunda dimensão – A Física da Cor
Para introduzir o tema da cor, além da história da cor enquanto pigmento que
compõe as tintas, é fundamental apresentar um recorte sobre (o tema é longo e exigiria
todo o espaço do artigo para introduzir o assunto) a cor vista pela ciência da física.
Segundo Guimarães (2000), desde os filósofos gregos como Demócrito, Epicuro,
Empédocles, pitagóricos entre outros já tinham teorias relacionadas à visão e
consequentemente à cor. Mas, segundo Pedrosa (1989), quem primeiro levantou uma
visão de conjunto a respeito de uma teoria das cores foi o artista e cientista Leonardo Da
Vinci. E ainda, Israel Pedrosa (1989), afirma em seu livro: Da cor a cor inexistente, que o
cientista Isaac Newton teria desenvolvido parte de suas teorias sobre a cor a partir de
Leonardo da Vinci.
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Mas antes de Isaac Newton, alguns cientistas contribuíram para as descobertas
sobre as cores, entre eles Galieu Galilei (1564-1642), Copérnico (1473-1543), Grimaldi –
que lançou as bases da teoria ondulatória da luz, o físico holandês Chrisntian Huygenss
(1629-1695) que publicou o Tratado da Luz e Johann Kepler (1571-1630), este último
contribuiu para cálculos matemáticos em que Newton teria usado para suas pesquisas
(Pedrosa, 1989). Newton através de um prisma estudou a decomposição da luz branca,
onde um feixe de luz penetra o prisma e se divide em sete cores, como o arco-íris.
Verificou as variações das refrações, para obter um controle matemático de medidas. (O
caminho para a descoberta do comprimento de onda e a medição em milimícrons ou
nanômetros).
Outro grande cientista e que também era artista das letras: Johann Wolfgang
Goethe (1749-1832) escreveu a “Teoria das Cores”, no Brasil traduzido como “Doutrina
das Cores”, editado pela Nova Alexandria (1993). Goethe ao contrário de Newton defende
que o fenômeno da cor não é apenas físico, mas é fisiológico e psíquico. Também em
relação a pintura escreve: “E assim construímos um mundo visível a partir do claro, do
escuro e da cor, e com eles tornemos possível a pintura” (Goethe, 1993, p. 26). Outros
cientistas posteriores como Young, Hering e Helmhoz, nas suas formulações a respeito
das percepções das cores tiveram referência em Goethe. E também vários artistas como
Kandinsky, Klee, Itten e Albers, da escola da Bauhaus (fundada na Alemanha em 1919 e
fechada pelo nazismo em 1933) tiveram referências em Goethe para suas teorias e
práticas da cor. (Barros, 2006).

4 Terceira dimensão – A Fisiologia da cor
Há de se colocar nesse momento a percepção da cor, fenômeno estudado, ainda
em Goethe, mas aprofundado na teoria de dois cientistas: Hermann von Helmholtz (18211894) e Thomas Yong (1773-1829) e que de acordo com Farina (2011) esses cientistas
concluíram que o olho humano possui três cones receptores, um para cada uma das três
cores primárias-luz: azul-violeta, verde e vermelho-alaranjada. Não há um para o amarelo,
pois a estimulação desses três cones receptores irá produzir cem mil ou mais sensações
diferentes da cor no cérebro. Na mesma linha, segundo Farina (2011) há teorias sobre a
fisiologia que propõem outras formas de entendimento sobre essa relação entre cones e
cores, como a do fisiologista, ainda de acordo com Farina (2011), 0 alemão Ewald Hering
(1834-1918),defendia a existência de três variedades de cones de dupla ação. Já Küppers
(1973), defende que há os bastonetes que registram as diferenças de tonalidades e um
tipo de cone para captar as cores. A psicóloga americana Christine Ladd Franklin (18471930), entendia que a partir da evolução do ser humano é que foram surgindo os cones
com diferentes capacidades para enxergarem as cores.
Além dessas questões teóricas sobre a fisiologia do olho humano, de como a luz e
consequentemente a cor é capturada pelo olho também há outros fatores importantes a
serem vistos. Tanto Farina (2011), como Pedrosa (1989) alertam para o fator fonte de
iluminação, que dependendo o tipo de iluminação haverá variações na percepção da cor.
Farina (2011),coloca também outro elemento muito importante: o intelecto: o
reconhecimento exato das tonalidades cromáticas também dependem de uma educação
visual, assim como o músico que educa o ouvido para distinguir corretamente as notas
musicais.
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5 Psicologia e a cultura da cor
A cor além dos aspectos históricos, físicos e fisiológicos, também os aspectos
psicológicos e culturais devem ser abordados, para o entendimento global do assunto,
para compor uma gramática das cores. De acordo com Farina (2011), há um
entendimento comum de que as cores podem ser quentes ou frias, ou que uma roupa
preta pode significar sinal de luto. (no oriente o branco significa o luto). E ainda há frases
bem conhecidas como: Estava vermelha de vergonha, Ficou branca de medo, verde de
fome ou ela vivia num mundo cor-de-rosa.
O simbolismo das cores foi objeto de pesquisa, segundo Pedrosa (1989), em que
métodos cromáticos foram desenvolvidos, entre eles destacam-se: o Psicodiagnóstico de
Hermann Rorschach e o Teste das Pirâmides Coloridas de Max Pfister. E tem-se desses
testes algumas preferências por Cores:
O vermelho está relacionado com necessidades afetivas, afetos e suas
manifestações, das mais suaves as mais violentas, em direção
extroversiva; o azul expressa mais diretamente uma disposição introversiva
das funções emocionais e intelectuais – pode ser racionalização ou
sublimação e capacidade de intuição; o amarelo corresponde a anseios
volitivos e liga-se à disposição afetiva e à iniciativa; o laranja é vontade
deliberada de agir e de fazer-se valer através da ação; o verde mostra o
grau de adaptação ao ambiente, a capacidade de contato; o violeta
corresponde à busca de equilíbrio entre o pensar e o sentir; o preto, branco
e cinza parecem mais ligados ao inconsciente (Pedrosa, 1989, p. 100)

A pesquisadora sobre cores alemã Eva Heller (1948-2008) também fez uma
consulta com 2000 homens e mulheres, dos 14 aos 97 anos sobre preferência das cores.
A pesquisa separa 13 cores fundamentais e a cada uma das cores faz uma extensa
pesquisa com informações sobre essas cores. O resultado está em seu livro: A psicologia
das Cores – como as cores afetam a emoção e a razão (2013).
A tese de doutorado de Luciano Guimarães (2000): “A cor como Informação – a
construção biofísica, linguística e cultural da simbologia das cores” vai demonstrar o grau
de manipulação que se faz a partir do conhecimento sobre as cores em diversos meios,
como na mídia ou na publicidade. Enfim, são vários momentos importantes para construir
um entendimento sobre as cores, para num momento posterior sejam apresentados outros
fundamentos que irão construir uma prática para a pintura em artes visuais.
6. Uma prática em pintura a partir de quatro pilares fundamentais.

6.1. Primeiro pilar: O círculo das cores ou círculos cromáticos
Segundo Silveira (2015), foram desenvolvidos ao longo da história vários círculos
cromáticos, desde o século XIII até o século XX algumas propostas de círculos que vão de
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sete cores até cinco. O teórico e artista plástico Paul Klee (1879-1940) como descreve
Barros (2006) resume as sete cores do arco-íris nas seis cores do círculo de cores,
juntando o violeta com o azul-índigo apresenta as três cores primárias e as três
secundárias, suficientes para desenvolver centenas de milhares cores na pintura.
Figura 3 – Círculo de cores

Fonte: FORSLIND, Ann. Cores: jogos e experiências, 1996

O círculo de cores faz parte do primeiro passo para uma gramática do ensino da
pintura, a partir do círculo das cores, segundo Pedrosa (1986), pode-se conhecer as
diversas possibilidades de variações de cada cor de acordo com sua matiz (cores
definidas pelo circulo) e com elas explorar outras qualidades, como luminosidade,
intensidade e temperatura.

6.2. Segundo pilar: luminosidade (valor tonal)
As cores podem ser apresentadas ou manipuladas de acordo com uma escala
cromática, que de acordo com a “árvore de Munsell” (Silveira, 2015) determina a
luminosidade ou brilho de uma cor. Como numa escala tonal que vai do preto ao branco,
com intervalo de cinzas, a cor também vai do mais escuro ao mais claro.
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Figura 4 – Luminosidade da cor

Fonte: elaborado pelo autor

6.3. Terceiro pilar: Intensidade (croma)
Diferente do valor tonal de uma cor, a intensidade segundo Mansell (Apud, Silveira
2015, p. 60): é a “qualidade de saturação de cada cor que indica seu grau de pureza”.
Para o artista que vai representar ou criar determinados temas que tenham a cor como
foco na sua obra, saber reduzir um croma, “acinzentando-o” é fundamental. Para isso, de
acordo com a Israel Pedrosa (1989):
Para a harmonização de um acorde complementar, misturam-se em partes iguais
os dois tons a serem harmonizados e coloca-se a mistura entre eles. Mistura que produz
um cinza neutro, que determina o caráter misto da harmonização. Esta poderá ser
chamada, também, de equilíbrio pelo tom-rompido.
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Figura 5 – Intensidade da cor

Fonte: PEDROSA, Israel. Da Cor à Cor Inexistente. 5ª Ed. Léo Cristiano. Rio de Janeiro: Editorial
Ltda, 1989.

Dessa forma, comenta Pedrosa (1989), que as misturas das cores complementares
em diversas proporções permitem múltiplas acordes harmônicos.

6.4. Quarto pilar: Temperatura
A sensação de quente ou frio na cor, de acordo com Farina (2001) é relativa ao
indivíduo que as percebe, mas que “tem importância universal, criado possivelmente pela
própria vida do homem na face da terra e intrinsicamente ligado às suas experiências
diárias” (Farina, 2001, p. 77). Já Sidaway (2012) afirma que todas as cores são quentes
ou frias e estão localizados no círculo cromático, quando os vermelhos, laranjas e
amarelos são as cores quentes e os azuis, verdes e violetas são as cores frias. E segundo
Farina, as cores quentes são expansivas, ao contrário das cores frias. De forma parecida,
Kandinsky (1996) classificava cores quentes como a laranja como excêntricas e as frias
como o azul como concêntricas.
Essa questão da temperatura das cores tem na pintura artística um espaço muito
importante para as questões de harmonização e intenção psicológica/estética que o artista
escolhe ao pintar. Como demonstra Parramón (1981) em diversas harmonias, em sua
obra: Asi se Pinta:
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Figura 6 – Temperatura das cores

Fonte: PARRAMÓN, José Vilasaló. Asi se Pinta. Ed. Parramóm, Espanha, 1981

7 Considerações finais
Trabalhar a cor de forma didática, numa construção de uma gramática da cor, exige
conhecer parte da ciência que há séculos estuda esse fenômeno. E a prática da pintura
artística, exige conhecer as diversas dimensões que a cor se apresenta como ator
principal, tanto numa linguagem para ser falada e entendida como os resultados que se
quer com ela. Como fenômeno físico, químico, fisiológico, psicológico e cultural, a cor tem
sido manipulada em laboratórios com inúmeras pesquisas. A que interessa nesse artigo é
aquela que direciona a uma prática artística, a uma gramática da cor, para que se possa
não só conhecer a cor e seus efeitos cromáticos, mas como trabalhá-la para fazer pinturas
artísticas a partir do conhecimento de suas dimensões e principalmente de seus quatro
pilares fundamentais.
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Resumo: Nos últimos anos, as questões ambientais têm sido pauta frequente em diversas
agendas. Especificamente, as árvores, proporcionam sombreamento, controle térmico e
regulam a diversidade da fauna da região onde se encontram, assim, influenciam
diretamente o bem-estar das pessoas e as características do espaço que ocupam. Posto
isto, pode-se dizer que técnicas para arborização urbana impactam diretamente na
qualidade de vida dos cidadãos. A informação, capital intelectual de essencial importância,
é utilizada em muitas organizações como um fator estruturante e um instrumento de
gestão. Basicamente, a informação tem duas finalidades: para conhecimento dos
ambientes interno e externo de uma organização e para atuação nestes ambientes
(CHAUMIER, 1986). Neste contexto, o acesso e manipulação da informação é essencial
na gestão eficiente da arborização urbana e seus preceitos, pois as técnicas utilizadas na
sua gestão são demasiadamente complexas no seu aspecto informacional, ou seja,
possuem vasta quantidade de informação que deve ser obtida e tratada. Considerando
que o registro de informações é feito, geralmente, em fichas cadastrais de papel, o
processo onera significativamente o tempo dos profissionais envolvidos no trabalho. Além
disso, após o registro ser feito, constatam-se dois problemas sérios: as fichas cadastrais
podem sofrer com os mais diversos agentes externos, como umidade ou poeira, os quais
tendem a deteriorar a informação gravada e, a obtenção da informação em fichas
cadastrais é inócua, uma vez que não há um procedimento de busca de informações
eficaz. Com isso, diante das situações apresentadas, surgiu a ideia do presente projeto,
que tem como objetivo propor uma solução em software de código aberto, um aplicativo
para dispositivos móveis para persistir e recuperar informações acerca da arborização
urbana, de modo a contribuir com os processos de tomada de decisão e otimizar rotinas
de trabalho.
Palavras-chave: Arborização Urbana, Software, Gestão, Informação.

Abstract: In recent years, environmental issues have been a frequent topic on many
agendas. Specifically, trees provide shading, thermal control and regulate the diversity of
the fauna in the region where they are, thus directly influencing people's well-being and the
characteristics of the space they occupy. Having said this, it can be said that urban
afforestation techniques have a direct impact on the quality of life of citizens. Information,
intellectual capital of essential importance, is used in many organizations as a structuring
factor and a management tool. Basically, the information has two purposes: to know the
internal and external environments of an organization and to act in these environments
(CHAUMIER, 1986). In this context, the access and manipulation of information is essential
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in the efficient management of urban tree-planting and its precepts, since the techniques
used in its management are too complex in their information aspect, that is, they have a
vast amount of information that must be obtained and treated. Considering that the
registration of information is usually done in paper records, the process significantly
increases the time of the professionals involved in the work. In addition, after the
registration is made, two serious problems can be observed: the registration forms can
suffer from the most diverse external agents, such as humidity or dust, which tend to
deteriorate the information recorded and obtain the information in registration cards is
innocuous, since there is an effective information search procedure. In view of the
situations presented, the idea of the present project was presented, which aims to propose
a solution in open source software, an application for mobile devices to persist and recover
information about urban afforestation, in order to contribute to the processes and optimize
work routines.
Keywords: Urban Forest, Software, Management, Information.

1 Introdução
A informação é um recurso de vital importância para geração de conhecimento nas
mais diversas áreas de aplicação. Portanto, o uso de sistemas de informação
computacionais tornou-se uma ferramenta essencial para gerir processos que gerem e
utilizem grandes quantidades de dados. Neste contexto, este projeto abordará a proposta
e desenvolvimento de uma ferramenta de software de código aberto para auxiliar a
manipulação de informações, embasada pela ontologia dos processos de gestão da
arborização urbana. O projeto tem por objetivo também ser inserido e testado na cidade
de Palmas – PR.
A arborização urbana é um importante preceito que, ao incorporar diversas técnicas
empíricas e de análise, tem por objetivo constituir, ampliar e regular as áreas verdes de
uma cidade de modo planejado e eficiente, sem comprometer demais fatores do meio
urbano. Segundo Matos e Queiroz (Árvores para cidades, 2009, p. 17), área verde urbana
é “um local dentro de uma cidade com solo não impermeabilizado e com presença de
vegetação, predominando a arbórea”. Por sua vez, a arborização urbana pode-se dar em
diferentes espaços da cidade como ruas, avenidas, praças, parques, e qualquer outro
local que possa recebê-la.

2 Fundamentação Teórica
Nesta seção apresentam-se os conceitos básicos para compreensão do presente
artigo, sendo eles: sistemas de informação; banco de dados; arborização; e
geolocalização.

2.1 Sistema de informação
Os softwares de sistemas de informação são ferramentas capazes de receber
dados, processá-los, transmiti-los e disponibilizá-los. Sendo assim, podem ser usados na
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gestão das informações em diversos segmentos e organizações, afim de suportar
processos de decisão. Neste contexto, Laudon, K. e Laudon, J. (2011, p. 12) caracterizam
um sistema de informação, como sendo uma ferramenta que auxilia na tomada de
decisão, no controle e no gerenciamento de uma organização, processando, distribuindo e
armazenando informações para essas finalidades.
A construção de um Sistema de Informação computacional eficiente passa por
diversos processos de análise e desenvolvimento de software. Sendo que, estes
processos quando exitosos, embasam-se em requisitos de uso que definem suas
funcionalidades e são elencados antes da elaboração da ferramenta.

2.2 Banco de Dados
O sistema de informação, além da própria ferramenta de software, é composto por
um banco de dados que irá persistir, correlacionar e disponibilizar os dados.
Um banco de dados é uma coleção de dados organizados para fácil acesso e
manipulação. O modelo mais popular é o banco de dados relacional, em que os dados são
armazenados como tabelas simples (DEITEL, 2017, p. 7).
A construção de um banco de dados passar por processos de modelagem e
implementação. Por estar intrinsecamente ligado a eficiência de um sistema de
informação computacional, sua correta elaboração é um ponto crítico na elaboração deste
tipo de ferramenta.

2.3 Arborização
Sabe-se, também, como supracitado, que as áreas arbóreas de uma cidade estão
diretamente relacionadas com a qualidade de vida dos indivíduos moradores destas
áreas. Benefícios da arborização urbana:
Os benefícios das árvores urbanas são vários, elas têm a função de
diminuir os impactos ambientais da urbanização, manutenção do
microclima, conservando energia no interior das casas e prédios,
absorvendo dióxido de carbono, melhorando a qualidade de água,
controlando o escoamento, reduzindo os níveis de barulho, oferecendo
abrigo para pequenos animais e aves, e também para a população nos dias
de sol intenso. (FERRAZ et al., Guia de Arborização Urbana: Município de
Registro, p.2).

Ainda, as técnicas de arborização urbana não tratam apenas do plantio de árvores,
mas também da manutenção daquelas já existentes com processos de adequação ao
ambiente urbano como podas e retiradas. A ausência de planejamento no plantio ou da
manutenção de árvores plantadas podem acarretar conflitos com a rede elétrica,
transtornos na locomoção dos transeuntes, danos na pavimentação, entupimento de
bueiros, entre outros problemas.
Considera-se que a escolha do local e da espécie de árvores adequados
proporciona melhores condições para o desenvolvimento da árvore, minimizando riscos de
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acidentes, reduzindo necessidade de podas, sem causar prejuízos a acessibilidade entre
outros benefícios.
Figura 1 – Arborização Urbana

Fonte: CREA-PR (2017)

2.4 Geolocalização
De acordo com BROHER, F. (2014), Geolocalização é uma tecnologia que usa
dados adquiridos do computador ou dispositivo móvel, para identificar ou descrever a
localização física real do usuário. Dois tipos de dados podem ser coletados - informações
ativas baseadas em usuário / dispositivo e correlação de pesquisa / dados passivos
baseado em servidor - e então cruzados entre si para criar o resultado mais preciso.
A localização geográfica, nas palavras de BROHER, F. (2014) possibilita, a partir de
qualquer dispositivo conectado à Internet, obter todos os tipos de informações em tempo
real e localizar o usuário com precisão pontual em um determinado ponto no tempo. A
tecnologia de geolocalização é a base para serviços de posicionamento de localização e
aplicativos com reconhecimento de um local. Com o número de usuários de smartphones
que devem chegar a 2,66 bilhões em 2019 e mais de 2 milhões de aplicativos disponíveis
nos mercados de Android e iPhone, a prevalência da tecnologia de geolocalização só
continuará aumentando.
Os dados de geolocalização têm vários usos, cada um dos quais pode ser
adaptado para aplicativos, ambientes ou empresas específicas. Atualmente, esses usos
incluem localização e / ou personalização de conteúdo entregue, aplicação de restrições
de acesso e entrega com base na localização geográfica, prevenção de fraude e análise
de tráfego de rede. Estender essas tecnologias e sua demanda envolve estender o
problema da natureza da informação - muitas vezes privada e / ou sensível - associada a
elas. Portanto, é importante estar especialmente ciente das questões relacionadas à
segurança e à privacidade para poder usar as ferramentas de geolocalização de maneira
responsável.
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3 Materiais e Métodos
O desenvolvimento do aplicativo móvel iniciou-se com um estudo de caso acerca
da arborização urbana da cidade de Palmas no estado do Paraná. Para isso, além de
observações das condições das áreas arbóreas da cidade, o projeto contou com a
consultoria técnica de um engenheiro florestal residente na cidade.
Inicialmente, os requisitos funcionais e não funcionas do aplicativo serão
especificados, considerando a viabilidade técnica da implementação da ferramenta e
também das particularidades dá área de conhecimento da arborização.
O embasamento teórico tangente às técnicas de arborização será obtido através da
revisão bibliográfica de obras, guias e manuais sobre o tema.
Além disso, será utilizada a metodologia de desenvolvimento de software, definida
como a metodologia ágil Scrum. A metodologia foi escolhida pela sua natureza dinâmica,
que permite rápida adaptação a mudanças e incorporação de novos requisitos em meio ao
processo de desenvolvimento.
Nesta metodologia, o desenvolvimento do aplicativo é dividido em Sprints, que
segundo GALANTE, V. (2019), funcionam como etapas de construção, geralmente,
antecedidas por reuniões para verificar o avanço já alcançado e viabilidade de novas
implementações no projeto. Nas Sprints desenvolvem-se os requisitos definidos na
Product Backlog, uma espécie de lista de funcionalidades concedida ao longo do processo
de elaboração do produto. O Product Backlog tem suas tarefas de implementação
divididas em etapas, as Sprints Backlog.
A escolha da metodologia ágil Scrum se fez presente, pois de acordo com
GALANTE, V. (2019), a mesma traz diversas vantagens, como por exemplo a melhora na
qualidade do aplicativo por que são feitas verificações em todos os estágios, garantindo
que ele seja desenvolvido de acordo com o padrão de qualidade definido e maior
transparência, pois, todos que fazem parte do processo de desenvolvimento, sabem o
trabalho exato que deve ser feito.
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Figura 2 – Processo SCRUM

Fonte: GALANTE, V. (2019)

Após a prototipação e construção dos arquivos de layout, as rotinas de persistência
e acesso aos dados serão implementadas. Para isso, o banco de dados SQLite e Firebase
serão utilizados para manipulação dos dados locais e em nuvem.
Para o registro de plantio e podas de árvores em pontos específicos do espaço
urbano, o aplicativo incorporará funções de geolocalização e acesso a mapas através da
Google Maps API.
Dentre as funcionalidades pretendidas, estão: manutenção de usuário, manutenção
do inventário de árvores e manutenção de pedidos de plantio e poda.
É necessário também que as requisições de plantio e poda sejam feitas utilizando
um mapa para visualização das áreas urbanas, além do prévio acesso ao inventário de
árvores para informar qual delas é adequado para determinado local.
Salienta-se que os plantios de árvore devem ser acompanhados das seguintes
informações: espécie, localização (georreferenciamento), complemento da localização e
data de plantio. Após o plantio, é preciso manter informações do manejo da árvore
plantada, como podas e outros tratamentos.
Definidas as funcionalidades do aplicativo e a metodologia de desenvolvimento do
software, foram selecionadas ferramentas e tecnologias para suportar o processo de
elaboração do produto. As tecnologias e ferramentas, ditos materiais, serão detalhadas
nos subitens desta seção.
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3.1 Tecnologias utilizadas no desenvolvimento

3.1.1 Sistema Operacional Android
O sistema operacional Android é uma plataforma de software construído para
dispositivos móveis. Segundo Ableson et al. (2012, p. 4) o Android inclui um Sistema
Operacional (OS) baseado em um kernel Linux, uma rica interface com o usuário (IU),
aplicativos de usuário, bibliotecas de código, frameworks de aplicativo, suporte multimídia
e muito mais.
Aplicativos desenvolvidos para Android possuem um importante recurso, o acesso
a funcionalidades nativas do próprio sistema operacional. Isso torna possível que um
aplicativo utilize funcionalidades do dispositivo móvel que estejam disponíveis, como
câmera, acesso ao GPS, dentre outros recursos. Os smartphones Android englobam a
funcionalidade de telefone celular, cliente de internet, MP3 player, console de jogos
câmera digital e muito mais em um dispositivo portátil com telas multitouch coloridas
(DEITEL, 2016, p. 5).
Atualmente, a plataforma Android está presente em diversos dispositivos móveis,
sendo o sistema operacional móvel mais utilizado no mundo.

3.1.2 Linguagem Java
Java é uma linguagem de programação com suporte ao paradigma de orientação a
objetos. Atualmente, os aplicativos nativos Android, são desenvolvidos em Java e Kotlin.
A escolha da linguagem Java se dá, além de sua portabilidade, pela vasta
quantidade de recursos que possibilita o desenvolvimento de aplicativos poderosos.

3.1.3 SQLite
O banco de dados SQLite é um gerenciador de banco de dados para o
armazenamento de dados estruturados. Contém mecanismos de banco de dados mais
amplamente distribuídos, é muito utilizado e de simples interface, é uma biblioteca em
processo que implementa um mecanismo de banco de dados SQL autônomo, sem
servidor, configuração zero e transacional, com um código de livre acesso (PEREIRA e
SILVA, 2009).

3.1.4 Firebase
O Firebase é uma plataforma para o desenvolvimento de aplicações web e para
dispositivos móveis. Atualmente, ela suporta os sistemas operacionais móveis Android e
iOS, e disponibiliza funcionalidades como banco de dados em tempo real na nuvem e
autenticação de usuários.
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3.1.5 Google Maps API
A Google possui várias interfaces de programação para aplicativos que possibilitam
a utilizam do Google Services e, consequentemente, a utilização de serviços como o
Google Maps. Especificamente, o serviço do Google Maps permite acesso a mapas, uso
de marcadores em mapas, dentre outras funções bastante úteis quando se trabalha com
geolocalização.

3.1.6 IDE Android Studio
Android Studio é atualmente o mais popular ambiente de desenvolvimento
integrado voltado para a plataforma Android. A ferramenta possui vários recursos que
auxiliam no desenvolvimento de aplicativos Android. Dentre as funções mais importantes
pode-se citar um rico editor de layouts, suporte nativo para integração com serviços da
Google, layouts pré-definidos, entre outras.

4 Desenvolvimento
O desenvolvimento do aplicativo começará pela configuração do ambiente de
programação Android Studio. Além do ambiente de desenvolvimento, para criação do
aplicativo será utilizada a linguagem Java, para a camada lógica, enquanto para as
interfaces de usuário serão utilizados arquivos.xml. A seguir, serão demonstrados os
protótipos das telas do aplicativo:
Na Figura 3 é mostrada a tela inicial do aplicativo, onde são listados todos os
serviços de arborização solicitados, os quais incluem: plantio, poda, entre outros. Os
serviços concluídos e os pendentes são listados separadamente. Além disto, a tela
também conta com um botão que exibe mais detalhes do serviço selecionado, com a sua
localização geográfica em um mapa.
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Figura 3 – Tela de Listagem dos Serviços

Fonte: autor

Para agilizar a localização de um determinado serviço, o sistema conta com uma
Tela de Mapeamento de Serviços (Figura 2), a qual marca em um mapa a localização
exata de todos os serviços de uma determinada área.
Figura 4 – Tela de Mapeamento de serviços

Fonte: autor

Quando o usuário seleciona um marcador no mapa, ou clica no botão de exibir mais
informações, na Tela de Listagem de Serviços (Figura 1), o aplicativo irá desenhar na
interface um diálogo, com alguns detalhes relevantes do serviço escolhido, conforme
demonstra a Figura 5.
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Figura 5 – Tela com informações de um determinado serviço

Fonte: autor

Para alimentar o sistema, é disponibilizada uma interface para cadastrar os serviços
de arborização (Figura 6). Nela, o usuário irá inserir a espécie da arvore onde a atividade
será realizada, o tipo de atividade (se é plantio ou poda), a localização, utilizando o sensor
de georreferenciamento do dispositivo e, opcionalmente, uma observação, que será
levada em conta na hora de realizar o serviço.
Figura 6 – Tela de cadastro de serviço

Fonte: autor

Se porventura a arvore desejada não estiver na lista, o usuário poderá cadastrá-la,
através da Tela de Cadastro de espécies (Figura 7), onde informará o nome botânico da
árvore e a sua espécie.
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Figura 7 – Tela de cadastro de espécies

Fonte: autor

Para verificar as espécies cadastradas no aplicativo, existe uma interface de
listagem de espécies (Figura 8), que mostra o nome e a espécie de todas as árvores
registradas no sistema, além de oferecer uma busca, caso o usuário tenha dificuldades
em localizar a árvore almejada.
Figura 8 – Tela de Listagem das espécies cadastradas

Fonte: autor

Em busca de tornar o aplicativo mais prático e interativo, foi elaborado um menu
deslizante, com atalhos para todas as telas do aplicativo, incluindo um menu “Social”, que
permite ao usuário conhecer melhor o Instituto Federal do Paraná, o curso de Sistemas de
Informação ou contatar os desenvolvedores, como demonstra a Figura 9.
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Figura 9 – Menu Lateral

Fonte: autor

Por fim, caso algum usuário precise de contato, para apontar alguma falha, ou
manifestar sua opinião, é disponibilizada uma interface de mensagens (Figura 10), onde
ele poderá informar seu nome, e-mail e uma mensagem para ser entregue diretamente
para os desenvolvedores.

Figura 10 – Tela de registro de mensagens

Fonte: autor
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5 Conclusão
Este aplicativo consiste em um meio prático de auxiliar nos processos de gestão da
arborização urbana, onde os munícipes podem, com o uso do seu smartphone, solicitar
algum tipo de serviço de arborização, como plantio ou poda de árvores do seu bairros
para, dentre outros fatores, melhorar o ambiente e o bem estar das pessoas que o
frequentam.
A aplicação torna extremamente fácil o acesso e a manipulação das informações, o
que é essencial para uma gestão eficiente da arborização urbana. Com isso, é possível
registrar todos os trabalhos pendentes e finalizados de plantios ou podas, além de mapeálos através de coordenadas geográficas, para serem exibidos em um mapa em tempo
real.
Por meio de interfaces amigáveis, considerando o fator de usabilidade, todas as
informações coletadas pelo aplicativo são persistidas e preservadas em base de dados,
desse modo foi possível otimizar processos de gestão nas rotinas de arborização urbana.
Com o desenvolvimento deste aplicativo portanto, espera-se uma melhora
significativa na gestão da arborização urbana no município de Palmas, com ambientes
mais arborizados e agradáveis para a sua população. Para tanto, a participação dos
habitantes será essencial, tendo em vista que serão eles os encarregados de alimentar a
aplicação, indicando o local e a árvore que deverá ser plantada, ou cortada, de acordo
com as suas necessidades e critérios.
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RESUMOS EXPANDIDOS
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A Construção do Relacionamento entre uma Cooperativa
Vinícola e seus Fornecedores de Uva.
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Resumo expandido: O estudo busca compreender quais os principais desafios de uma
cooperativa vinícola no quesito relacionamento com os seus fornecedores de uva, ou seja,
os produtores. Por se tratar de uma cooperativa os seus ideais possuem um diferencial
que pode ser visto como um meio competitivo de mercado (BOESSIO, 2017). A vinícola
está situada na microrregião de Francisco Beltrão/PR cidade de Mariópolis/PR, município
da região sudoeste do Paraná que tem como base de criação de renda a agricultura,
pecuária e a viticultura (ZARTH, 2011). A região possui registros de produtividade de uva,
porém enfrenta resistência dos próprios cooperados na entrega das uvas à cooperativa. O
marketing de relacionamento com foco nos fornecedores, base teórica para a elaboração
do estudo, se desdobra na perspectiva de analisar a relação de comprador e fornecedor
muito mais que um simples ato de troca, em que a união de ambos os lados possam surtir
efeitos em sentido múltiplo da palavra, criando um elo mútuo e cooperativo (DE TONI e
SCHULER, 2004). Uma construção sólida de um relacionamento depende de uma
estruturação de elementos que passam a atuar no momento de identificação de um
parceiro até no momento de ruptura dessa relação (DWYER apud DE TONI e SCHULER,
2004). Alguns pontos se tornam importantes neste método, como a confiança com a rede
de relacionamentos estabelecida para que possa criar um elo amigável de credibilidade e
beneficência (MILAN, 2003). Os processos de troca apontados por Daronco (2001) podem
ser trocas discretas, ou seja, sem vínculos de proximidades, cada fato possui uma análise
individual, também podem ser trocas relacionais, que apresentam uma natureza mais
infindável e exigem um histórico de operações anteriores. Conclui-se que seleção ideal de
fornecedores deve ser vista como algo maior do que simples pontos como qualidade,
serviço ou entregas, devem contemplar de forma primordial a confiança como um pilar
estruturado, pois a partir deste ponto podem ser estabelecidos novos parâmetros com
uma boa sincronia de ideias. Os resultados apresentados são parciais e se tratam da
pesquisa bibliográfica, a partir de pesquisa de campos a ser realizada como parte final do
estudo pretende-se compreender melhor as relações entre cooperados e cooperativa e
apresentar alternativas para a melhoria do fornecimento de uvas. Palavras-chave:
Marketing de Relacionamento; Parceiros; Viticultura.

Abstract: The study seeks to understand the main challenges of a wine cooperative in
relation to its grape suppliers, i.e. the producers. Because it is a cooperative, its ideals
have a differential that can be seen as a competitive market medium (BOESSIO, 2017).
The winery is located in the microregion of Francisco Beltrão / PR
city of Mariópolis / PR, municipality of southwestern Paraná that is based on income
generation agriculture, livestock and viticulture (ZARTH, 2011). The region has grape
productivity records, but faces resistance from the cooperative members themselves in
390
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

delivering the grapes to the cooperative. Supplier-focused relationship marketing, the
theoretical basis for the study design, unfolds from the perspective of analyzing the buyersupplier relationship much more than a simple act of exchange, in which the union of both
sides can have effects on each other. multiple sense of the word, creating a mutual and
cooperative link (DE TONI and SCHULER, 2004). A solid construction of a relationship
depends on the structuring of elements that begin to act when a partner is identified and
even when the relationship is broken (DWYER apud DE TONI and SCHULER, 2004).
Some points become important in this method, such as trust with the established social
network so that it can create a friendly link of credibility and beneficence (MILAN, 2003).
The exchange processes pointed out by Daronco (2001) can be discrete exchanges, that
is, without proximity ties, each fact has an individual analysis, can also be relational
exchanges, which have a more endless nature and require a history of previous
operations. It is concluded that the ideal selection of suppliers should be seen as
something larger than simple points such as quality, service or deliveries, should primarily
consider trust as a structured pillar, since from this point new parameters can be
established with good quality. synchronization of ideas. The results presented are partial
and refer to the bibliographic research. Field research to be carried out as a final part of the
study aims to better understand the relationship between cooperative and cooperative and
to present alternatives for improving the supply of grapes. Keywords: Marketing of
relationship; Partners; Viticulture
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Resumo Expandido: O presente estudo tem como tema atividades de ritmo e expressão
corporal no desenvolvimento da coordenação motora. Segundo Scarpato (2001, p.59) “o
movimento é uma forma de expressão e comunicação do aluno, objetivando torná-lo um
cidadão crítico, participativo e responsável, capaz de expressar-se em variadas
linguagens, desenvolvendo a auto expressão e aprendendo a pensar em termos de
movimento”. Nos dias atuais é comum encontrar alunos que apresentam insuficiência de
rendimento motor induzido por problemas coordenativos, o que acarreta dificuldades de
relacionamento, depressão, autoestima baixa e consequentes dificuldades do
desenvolvimento escolar. (BALLESTERO, 2008). Pelozin et al., (2009) afirmam que na
sociedade contemporânea a criança não vem sendo estimulada a contento em suas
capacidades motoras, e isto poderá refletir em problemas na vida adulta. Os mesmos
autores afirmam que realização de atividades motoras básicas é fundamental tanto para
as habilidades motoras mais complexas como para o desenvolvimento da personalidade e
integração social de criança e do adolescente. O presente resumo é uma pesquisa
bibliográfica e descritiva, baseada na análise de artigos e livros relacionados a atividades
de ritmo e expressão corporal no desenvolvimento da coordenação motora dos escolares,
foram selecionados trinta artigos, sendo utilizado onze artigos dos últimos 11 anos e 3
artigos clássicos da literatura. A dança um meio de desenvolver a coordenação motora
pois a mesma desenvolve a expressão global do corpo, onde a emoção, a sensibilidade e
a criatividade se tornam o foco central da ação, ou seja, possibilita ao ser humano se
autoconhecer e se realizar. (NANNI, 2008). Quando é identificado nas crianças suas
dificuldades no desenvolvimento motor, é possível trabalhar com atividades que supram
as mesmas proporcionando uma evolução no seu desenvolvimento motor e cognitivo.
Evangelista et al., (2011, p. 2) relatam que “a dança trata do corpo como atividade física,
que auxilia nos desenvolvimentos psicomotor, cognitivo e afetivo-social”. É por meio da
dança que as crianças passam a conhecer o seu corpo e, assim, o seu estilo, a sua forma
de expressão, os seus movimentos e receios. A dança por ser uma forma de expressão
muito, útil para desenvolver a coordenação motora, pois estimula a criatividade e a
memorização do indivíduo. (SILVA e OLIVEIRA, 2014). Além de desenvolver a
coordenação motora as atividades de ritmo e expressão também desenvolvem outros
aspectos das crianças pois segundo (SILVA e OLIVEIRA, 2014, Apud SHINCA, 1991) a
dança traz inúmeros benefícios, seja nos aspectos físicos ou sociais, tais como
desenvolvimento
da
coordenação
motora,
noções
espaciais,
criatividade,
autoconhecimento, alinhamento do corpo, apreço por outras culturas, entre outros.
Possibilita às crianças terem um melhor desempenho tanto dentro fora, ou seja, quando
essas atividades são bem trabalhadas na escola o indivíduo se torna mais ativo na
sociedade. Camargo e Finck (2009), também reforçam a ideia de que através da dança
(atividades de ritmo e expressão), desenvolvem a coordenação motora fina e grossa entre
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outros aspectos físicos e cognitivos. Concluiu-se com este estudo que a dança pode
desenvolver e ampliar as questões motoras das crianças, trazendo muitos benefícios para
sua vida futura.
Palavras-Chave: Coordenação motora, Ritmo, Expressão, Criança/Aluno.
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A Dança na Escola e a Autoestima dos Educandos
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Resumo Expandido: Com a reforma da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a
dança ocupa uma das seis unidades propostas no ensino de Educação Física Escolar.
Através das manifestações corporais os alunos podem conhecer as qualidades do
movimento expressivo, além de adotar ações que apreciem e valorizem esse tipo
expressão (BRASIL, 2017; GONÇALVES, 2017). Sendo uma atividade de manifestação
da expressão corporal não-verbal, cultural e artística, parte-se da premissa de que
possibilitar ao educando o autoconhecimento sobre seu corpo e suas emoções, permite
uma maior conexão com o seu próprio “eu” e com o mundo exterior. A dança proporciona
que novas perspectivas sobre o indivíduo bem como seu papel na sociedade sejam
criadas ou recriadas e auxilia na formação do cidadão crítico (SCARPATTO, 2001). Ainda
é pouco trabalhada como conteúdo regular nas aulas de Educação Física Escolar, em
parte devido a preconização dos esportes (GASPARI,2004; SBORQUIA, GALLARDO,
2006; EHRENBERG, 2014). Em s e u real significado esse conteúdo visa possibilitar a
experimentação, contextualização e aprendizagem psicomotora (EHRENBERG;
GALLARDO,2005). Com relação a autoestima, essa começa a ser moldada desde a
infância. A criança percebe como os adultos reagem aos seus comportamentos e tendem
a absorver as expressões e comentários de forma a alterar suas ações e receber
aprovação (MOYSÉS, 2014). De maneira conceitual a autoestima refere-se a um processo
avaliativo em que o indivíduo considera pensamentos e sentimentos que tem por si
mesmo (HUTZ; ZANON, 2011). Expressa sentimento de satisfação ou desgosto com sua
própria imagem; o quanto se sente útil para o meio em que vive e como a forma que se
valoriza interfere nas suas relações sociais (Bandeira, 2009). O objetivo deste estudo é
ampliar os conhecimentos sobre a dança dentro da escola e sua relação com a
autoestima dos educandos. O presente resumo trata -se de uma pesquisa descritiva,
bibliográfica, baseada na análise de artigos e livros. No contexto sociocultural a dança
está presente em vários aspectos da vida humana, possuindo ligação com questões
intrapessoais e interpessoais, podendo ser vista em manifestações religiosas, lazer e
prazer ou como expressão dos sentimentos (NANNI, 2005). Segundo Marques (2010) e
Strazzacappa (2012), podemos através dos movimentos mostrar quem somos e mesmo
que inconscientemente compreender nosso lugar no mundo. A dança no ambiente escolar
traz melhoras na participação do aluno dentro da instituição, proporciona prazer ao
educando de estar presente e trabalha questões atuais por meio do corpo
(STRAZZACAPPA, 2001; BATALHA; CRUZ, 2019; MARQUES, 2010). Ainda d e acordo
com Bandeira (2009) a autoestima tem relação com o rendimento escolar do aluno, bem
como a forma que ele se comporta em um grupo social. A maneira que cada pessoa se
sente em relação a si mesma afeta toda sua vida. Seja na sua relação c o m a família,
amigos ou no trabalho, todas as esferas pessoais sofrem influência da autoestima. A
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forma de reagir a fatos cotidianos e a lidar com eles também tem relação em como a
pessoa se sente e se vê. A autoestima tem ligação direta com o sucesso e o fracasso das
tarefas realizadas, a tarefa tal qual o esforço que se deposita para realizá-la tem a
autoestima como influência, pois possibilita ao aluno mais confiança na capacidade de
alcançar o resultado desejado. Quando é oferecido a experimentação de outras
atividades, possibilitando seu conhecimento e domínio, uma nova assimilação sobre o “eu”
tende a ser explorada. Essas experiências e novas informações são processadas pela
pessoa e podem modificar a forma como se enxergam ampliando a concepção sobre si
mesmos (MOYSÉS, 2014;ROSA, 2016). A dança é composta por movimentos seriados e
coordenados que exigem controle corporal e ritmo. Possibilita desenvolver e melhorar
aspectos cognitivos, da consciência corporal, psicológicos e em um contexto geral oferece
equilíbrio na saúde do indivíduo (COSTA; MONTEIRO; VIEIRA; BARROSO, 2004). Por se
tratar de uma atividade física é possível identificar fatores que indicam uma melhor
qualidade de vida através da sua realização. Ao praticar exercício físico é possível
encontrar dificuldades físicas e psicológicas que podem ser obstáculos durante a tarefa.
Se essas forem enfrentadas de forma que o resultado final seja positivo a imagem
corporal sofre alterações, assim como o sentimento de autorrealização. A imagem
corporal que o indivíduo tem de si, também chamada autoimagem está altamente
relacionada com a autoestima, portanto mudanças positivas em relação a ela tem grande
impacto. As atividades físicas permitem através do desenvolvimento de estratégias
específicas proporcionar maior nível de autoestima (ROSA, 2016). A dança mostra-se
mais do que uma atividade física, além dos resultados na imagem corporal esperados com
a prática de um exercício, dançar é uma forma de comunicação, permite ao ser humano
expressar seus sentimentos, elevar seu corpo, espírito e tentar compreender o universo a
sua volta (MARBÁ; SILVA; GUIMARÃES, 2016). A comunicação que é possível obter-se
com a dança permite que o indivíduo mostre suas emoções, sua natureza. Manifestar-se
através da expressão corporal surge de uma necessidade interior, uma busca de
compreensão. A dinâmica que essa atividade traz oportuniza e amplia as possibilidades
de comunicação. Os ritmos variados e as mudanças constantes de movimentação e
espaço permitem que em um mesmo cenário mais de uma mensagem seja transmitida
(OSSONA, 2011). O movimento faz parte da formação do indivíduo, “toda ação motora
exige uma integração de mecanismos neuropsicofisiológicos, psicológicos e históricoculturais em uma determinada situação de comportamento.” (NANNI, 2005, p.47). O
conhecimento do corpo, do mover-se proporciona uma interação no aspecto intra e
interpessoal que pode favorecer e melhorar a comunicação do indivíduo com o mundo
exterior e seu mundo interior. Em relação a autoestima a dança é um instrumento que
torna-se fundamental para o desenvolvimento integral dos indivíduos e através dela podese trabalhar a socialização, melhorar o sentido de cooperação, conhecimento do outro e
de si próprio e explorar suas emoções e imaginação (PERREIRA, 2001). Essa
manifestação deve estar presente no planejamento escolar e partindo de um aspecto
sociocultural é uma atividade que proporciona educação e possibilidades de educar
(NANNI, 2005). Concluiu-se com este estudo que a dança tem relação direta com a
autoestima dos alunos, sendo um instrumento fundamental para a aprendizagem,
melhorando aspectos sociais, culturais, motores e afetivos dos mesmos.
Palavras-chave:Dança; Autoestima; Escola.

395
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Abstract: With the reform of the National Curricular Common Base (BNCC) the dance
occupies one of the six units proposed in the teaching of Physical School Education.
Through the corporal manifestations the students can know the qualities of the expressive
movement, besides adopting actions that appreciate and value this type expression
(BRAZIL, 2017, GONÇALVES, 2017). Being an activity of manifestation of non -verbal,
cultural and artistic corporal expression, it is based on the premise that to enable the
educating self-knowledge about his body and his emotions, allows a greater connection
with his own self and with the world outside. Dance provides that new perspectives on the
individual as well as his role in society are created or recreated and assists in the formation
of the critical citizen (SCARPATTO, 2001). It is still little worked as regular content in
School Physical Education classes, due in part to sports priority (GASPARI, 2004;
SBORQUIA, GALLARDO, 2006; EHRENBERG, 2014). In its real meaning this content
aims to enable experimentation, contextualization and psychomotor learning
(EHRENBERG; GALLARDO, 2005). With respect to self-esteem, it begins to be shaped
from childhood. The child perceives how adults react to their behaviors and tend to absorb
expressions and comments in order to change their actions and receive approval.
(MOYSÉS, 2014). Conceptually, self-esteem refers to an evaluative process in which the
individual considers thoughts and feelings that he has for himself (HUTZ; ZANON, 2011).
Expressed feeling of satisfaction or disgust with your own image; how much it feels useful
to the environment in which it lives and how the form that is valued interferes in its social
relations (BANDEIRA, 2009). The aim of this study is to expand knowledge about dance
within the school. This abstract is a descriptive, bibliographical research based on the
analysis of articles and books. In the sociocultural context dance is present in various
aspects of human life, having a connection with intrapersonal and interpersonal issues,
and can be seen in religious manifestations, leisure and pleasure, or as an expression of
feelings (NANNI, 2005). According to Marques (2010) and Strazzacappa (2012), we can
through the movements show who we are and even if we unconsciously understand our
place in the world. Dance in the school environment brings improvements in student
participation within the institution, it gives the learner pleasure to be present and work
current questions through the body (STRAZZACAPPA, 2001; BATALHA; CRUZ, 2019;
MARQUES, 2010). Still according to Bandeira (2009), self-esteem is related to the
student's academic performance, as well as the way he behaves in a social group. The
way each person feels about himself affects his whole life. Whether in your relationship
with family, friends or work, all personal spheres are influenced by self-esteem. The way of
responding to and dealing with everyday events is also related to how one feels and sees
oneself. Self-esteem is directly related to the success and failure of the tasks performed,
the task, as the effort put into it, has the self-esteem as an influence, since it allows the
student more confidence in the ability to achieve the desired result. When it is offered the
experimentation of other activities, allowing its knowledge and mastery, a new assimilation
about the own self tends to be explored. These experiences and new information are
processed by the person and can change the way they see themselves by broadening their
conception aboutthemselves (MOYSÉS,2014,ROSA,2016).The dance is composed of
serial and coordinated movements that require body control and rhythm. It enables to
develop and improve cognitive aspects, of the corporal consciousness, psychological and
in a general context it offers balance in the health of the individual (COSTA; MONTEIRO;
VIEIRA; BARROSO, 2004). Because it is a physical activity, it is possible to identify factors
that indicate a better quality of life through its accomplishment. When practicing physical
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exercise it is possible to encounter physical and psychological difficulties that can be
obstacles during the task. If these are faced in a way that the final result is positive the
body image undergoes changes, as well as the feeling of self-realization. The body image
that the individualhasof himself, also called self- image is highly related to self-esteem, so
positive changes in relation to it have great impact. Physical activities allow the
development of specific strategies to provide a higher level of self-esteem (ROSA, 2016).
Dance shows to be more than a physical activity, beyond the results in the body image
expected with the practice of an exercise, dancing is a form of communication, allows the
human being to express their feelings, elevate their body, spirit and try to understand the
universe around you (MARBÁ; SILVA; GUIMARÃES, 2016). Communication that is
possible with dance allows the individual to show their emotions, their nature. Manifesting
through bodily expression arises from an inner need, a search for understanding. The
dynamics that this activity brings gives opportunities and increases the possibilities of
communication. The varied rhythms and constant changes of movement and space allow
that in the same scenario more than one message is transmitted (OSSONA, 2011). The
movement is part of the formation of the individual, "all motor action requires an integration
of neuropsychophysiological, psychologicalandcultural history mechanisms in a given
behavioral situation." (NANNI, 2005, p.47). Knowledge of the body and of movement
provides an interaction in the intra and interpersonal aspect that can favor and improve the
individual's communication with the outside world and its inner world. In relation to selfesteem, dance is an instrument that becomes fundamental for the integral development of
individuals and through it one can work on socialization, improve the sense of cooperation,
knowledge of the other and of oneself and explore their emotions and imagination
(PERREIRA, 2001). This manifestation must be present in the school planning and starting
from a sociocultural aspect is an activity that provides education and possibilities to
educate (NANNI, 2005). It was concluded with this study that the dance has a direct
relation with the students' self-esteem, being a fundamental instrument for learning,
improving social, cultural, motor and affective aspects.
Keywords:Dance; self-esteem; School.
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Resumo Expandido: Introdução: O seguinte trabalho apresenta a experiência do uso do
Mapa Conceitual como estratégia de ensino e aprendizagem, mas também pode ser
usado como método avaliativo (SOUZA, 2010) Objetivo: Descrever a experiência da
construção do mapa conceitual como processo de aprendizagem em educação em saúde.
Material e métodos: Trata-se de um relato de experiência dos acadêmicos do terceiro
período de Enfermagem na matéria de Educação em Saúde realizado a partir do conteúdo
trabalhado no período de fevereiro a abril de 2019. Resultados e Discussão: Logo no
primeiro dia de aula de educação em saúde, foi apresentado o cronograma no qual
continham todas as informações referente aos temas a serem abordados em sala de aula.
Foi trabalhado um vídeo sobre Paulo Freire e a sua relação com a educação popular em
saúde, e ocorreu a discussão sobre os determinantes sociais da saúde e doença; no dia
22/02 durante aula expositiva foram trabalhados diferentes conceitos de educação em
saúde e seus enfoques: educativo, preventivo, radical e desenvolvimento pessoal; nas
primeiras semanas de março foram trabalhados os conceitos de educação e promoção de
saúde, e educação popular em saúde com base nos textos da Rev. Saúde Pública. Depois
de discutidos estes conteúdos, foi realizado, em grupos, o Mapa Conceitual. A atividade
tinha como objetivo a síntese de conceitos estudados durante as aulas anteriores. Dessa
forma, o componente curricular foi organizado e ocorreram algumas dificuldades e
potencialidades, entre elas: no entendimento do vídeo da primeira aula, por
desconhecimento da metodologia Freiriana, sendo necessária a revisão, no entanto,
mostrou-se importante a compreensão de que o processo saúde/doença dependem de
vários fatores. O conhecimento dos vários enfoques da educação em saúde e que a
escolha deve ser realizada de acordo com o objetivo esperado, também foi interessante e
necessária. As discussões em sala foram de grande importância, pois estabeleceu-se uma
conduta de compartilhamento de conhecimentos adquiridos a partir dos temas lidos, em
forma de círculo, o que facilitou ainda mais para que a troca de saberes fosse feita de
maneira justa e eficaz, o que remete ao “círculo de cultura”, de Freire. Outra dificuldade
encontrada, foi a definição do termo “educação popular em saúde”, que pode ser
facilmente confundida com “promoção em saúde”, visto que a educação popular em saúde
é uma prática voltada para a promoção e proteção da saúde valorizando os saberes
populares, produção de conhecimentos, a ancestralidade, e a incorporação desses
conhecimentos antes que houvesse o SUS. O entendimento dos textos, principalmente os
lidos em sala (pelo pouco tempo disponível) dificultou o entendimento dos estudantes.
Mas com a discussão em sala, e pelo método de ensino da professora, em que cada um
colocava o seu entendimento sobre o texto, foi realizada uma melhor compreensão
398
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

colaborando para uma aula produtiva. Para os acadêmicos, a construção do mapa
conceitual foi proveitosa e dinâmica, porém em alguns momentos da construção do mapa,
ocorreram dificuldades, como: relacionar os conceitos, mas com a discussão com os
demais integrantes do grupo, foi possível realizar a atividade com sucesso. Entende-se,
que a realização do mapa conceitual foi bastante lucrativo, pois foi o momento de colocar
em prática todo o desenvolvimento do conhecimento adquirido anteriormente. Quanto aos
artigos, eles foram bem didáticos, e isso facilitou a leitura. Durante todo o componente
curricular, foi realizado a relação com outras disciplinas, permitindo que os acadêmicos
pudessem ter exemplos reais e práticos de educação em saúde, e perceber que existem
várias metodologias de abordagem ao usuário ou comunidade. Foi importante chegar à
conclusão de que o processo saúde/doença não depende completamente do indivíduo,
mas que pode ser resultado de um desequilíbrio entre de determinantes da doença, visto
que as condições sociais, ambientais, de moradia, trabalho e alimentação podem interferir
diretamente na qualidade de vida do indivíduo e na sua saúde. Com o mapa conceitual foi
esclarecido que apesar da Educação em Saúde ter vários enfoques e objetivos, o maior
objetivo é criar um ambiente e dar suporte para que a pessoa entenda e possa mudar
seus hábitos, visando uma melhor qualidade de vida e a saúde. A educação em saúde
não permanece somente em casos de individualidade, mas sim, ocorre em grupos, e em
massa, na população em geral. A educação em saúde pode ser realizada de diversas
formas. Conclusão: Sendo assim, foi possível observar e analisar a teoria da Educação de
Paulo Freire, que pode ser aplicada em outras instituições educacionais, mas é bastante
útil na área de saúde. Essa disciplina foi de grande proveito para refletir sobre a real
função do profissional de enfermagem, visto que o (a) enfermeiro (a) tem capacidade para
educar a população, de um modo geral. Esse acesso proporciona a oportunidade da
comunidade ser educada quanto a questões básicas ou até mesmo, mais complexas,
realizando a promoção e prevenção em saúde, diminuindo índices elevados de
mortalidade e contribuindo para a qualidade de vida da população.
Palavras-chave: Educação, estratégia de ensino e aprendizagem, método de Paulo Freire
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Resumo Expandido: Introdução: Este trabalho tem como tema a agilidade nas
modalidades coletivas.Tem como objetivo analisar a relação entre esta valência física e as
modalidades coletivas. Este estudo se justifica pela importância da agilidade na prática
esportiva, pois se ela estiver presente na realização de um esporte ou atividade física,
trará melhores resultados. Bem como, Segundo Konzag (2012), os jogadores têm que se
integrar e confrontar-se ativa e constantemente com todos esses componentes. Os
jogadores de Modalidades Esportivas Coletivas (MEC) defendem o seu campo, oferecem
oposição aos oponentes, cooperam com os companheiros e atacam o campo adversário.
Tal estudo se configura como uma pesquisa bibliográfica e descritiva, baseada na análise
de alguns artigos relacionados à esta temática. Excluindo artigos produzidos antes dos
anos 2000. Desenvolvimento: A agilidade é a capacidade que o indivíduo tem de realizar
movimentos rápidos com mudança de direção e sentido. (EDWARDS et al., 2016) afirma
que uma boa agilidade é uma condição básica para o sucesso em muitos esportes de
competição, A agilidade depende da força, da velocidade, do equilíbrio e da coordenação.
Além disso, é inegável a importância no mundo esportivo, mas também é útil quando se
pretende evitar lesões, tanto em atividades recreativas, quanto em situações de trabalho,
potencialmente perigosas.Tendo em vista que a agilidade é uma qualidade básica para
vários esportes têm-se uma gama de estudos bem interessantes sobre este tema em
diferentes esportes como no basquetebol. O autor D’Elia (2015), define agilidade como a
união da coordenação e da velocidade, em movimentos precisos. Relaciona-se a todas as
ações que se desenham em ambientes dinâmicos, desde uma criança jogando futebol, ou
um idoso atravessando a rua.a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com
mudança de direção de forma eficaz e bom controle. Quanto maior a agilidade de cada
indivíduo, maior é a habilidade em reproduzir movimentos. Esta capacidade física em sua
maioria é determinada pela genética, porém ela pode ser melhorada com a prática e o
acúmulo de experiência’’. O voleibol se caracteriza por ser um trabalho físico dinâmico de
intensidade variável, onde ocorrem períodos de atividade muscular significante alternado
com períodos de relaxamento ativo. O nível físico é muito importante para este esporte,
por além de se utilizar de uma ótima preparação física, necessita de um bom
aperfeiçoamento de certas valências físicas, como força, velocidade, agilidade, já o
futsal.(BARBANTI, 2012) Assim como em outros esportes, a atividade trabalha as mais
variadas valências físicas e vias energéticas, mas com as suas especificidades, onde,
segundo Rabelo (2016) encontra-se presente a educação física e o futsal como forma
fundamental de desenvolvimento.Os benefícios que o futsal traz a saúde das pessoas,
sendo também o incentivo à prática do esporte para melhor desenvolvimento social, sendo
que o mesmo requer mudanças de direção rápidas e grandes acelerações, favorecendo
os indivíduos que possuem maior agilidade. (MIGUEL, 2011). Discutindo um pouco mais
sobre modalidades coletivas, podemos pensar que “as modalidades esportivas coletivas
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requerem coordenação das ações, com colaboração dos jogadores, para uma execução
louvável da ação esportiva. O grande interesse pelas MEC seja a forma como é disputado,
em grupos, o que leva a uma socialização maior e envolve o lúdico no decorrer do tipo de
jogo. (GONZALES, 2015). O basquetebol, entre outras capacidades coordenativas e
condicionais assenta na agilidade. Aliás, um aumento dos níveis de agilidade é um dos
objetivos principais de um programa geral de condicionamento em basquetebol. A melhora
da agilidade beneficiará bastante a maioria dos atletas, principalmente os praticantes de
esportes complexos, como os coletivos. Conclusão: Diante das discussões acima,
podemos concluir que uma pessoa que possui a agilidade física apresenta alta
capacidade de desenvolver movimentos rápidos e precisos, e, quando tais habilidades são
realizadas em conjunto, elas trazem resultados satisfatórios para o indivíduo, sendo
assim, a agilidade tem grande importância na prática do voleibol, basquete e futsal, e em
outros aspectos da vida diária do indivíduo.
Palavras-chave: Agilidade. Voleibol. Futsal. Basquete. Modalidades Esportivas
Coletivas (MEC)
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Resumo Expandido: O presente trabalho tem como tema a importância da flexibilidade
nas aulas de educação física. Flexibilidade pode ser definida como o grau de amplitude do
movimento de uma articulação, dentro dos limites morfológicos, sem o risco de provocar
lesões (POLLOCK e WILMORE, 1993). A flexibilidade é uma das capacidades físicas do
ser humano e está relacionada tanto à saúde, quanto ao rendimento esportivo. Essa
capacidade física é uma importante variável da aptidão física relacionada à saude para
todas as idades, dessa maneira torna-se necessário avaliá-la em crianças e adolescentes,
pois a capacidade de adquirir e manter índices de flexibilidade são maiores nesta faixa
etária, através da avaliação é possível o professor, a partir da análise de dados
populacionais poder comparar o índice da flexibilidade dos seus alunos para poder assim
se programar para desenvolvê-la ou mantê-la (ARRUDA E OLIVEIRA, 2012; LEMES E
BANDEIRA, 2012; LOPES ET AL, 2013; MARTINS COSTA ET AL, 2015; PEREIRA ET
AL, 2014). Nos dias atuais, muito se reporta a manter-se saudável, em forma, com vigor,
isto é, com qualidade de vida. Qualidade de vida é ter uma vida ativa, saudável, prazerosa
e harmoniosa. A saúde, prazer e equilíbrio nas atitudes são fundamentais para que as
pessoas vivam bem. A qualidade de vida depende fundamentalmente da prática de
hábitos saudáveis, ou práticas básicas de saúde. Práticas estas, que visam manter bons
níveis das capacidades físicas relacionada à saúde, sendo elas: a resistência
cardiorrespiratória, a força e a resistência muscular, a flexibilidade e também a
composição corporal, que é a distribuição dos tecidos corporais. (GALDINO, 2013;
MACHADO FILHO, 2013; NIEMAN, 2011; SANTOS E VIANA, 2012). Nota-se, contudo,
que grande parte da população mundial é sedentária. Segundo Mello; Vaisberg; Ferreira
(2010, p. 3) “O sedentarismo vem aumentando rapidamente nos países desenvolvidos e
naqueles em desenvolvimento, sobretudo nas regiões urbanas onde ocorre subutilização
dos mecanismos normais inerentes à atividade muscular”. Nosso organismo foi feito para
o exercício e se não nos exercitarmos estamos comprometendo o correto funcionamento
de nossos órgãos (VICENTE e VERRI, 2015). O sedentarismo é também a principal causa
desencadeadora de doenças, como: diabetes, obesidade, hipertensão arterial, colesterol
alto e infarto do miocárdio. A vida sedentária pode inclusive causar morte súbita
(POLLOCK e WILLMORE, 1993). Visto que as doenças relacionadas à falta de exercício
físico geralmente surgem na idade adulta. Ainda assim, uma boa razão para a promoção
do exercício na infância, para diminuir riscos futuros à saúde, pode ser dada pela lógica de
que a aptidão física do indivíduo está correlacionada a sua qualidade de vida desde a fase
da infância até a vida adulta. (GALLAHUE e OZMUN, 2005). Assim, o local mais propício
para a execução de atividades que visem o desenvolvimento das capacidades físicas,
dentre elas a flexibilidade, é a escola, mais especificamente na disciplina de educação
física, onde, o professor, dotado de metodologias inovadoras, deve propor exercícios para
o desenvolvimento e manutenção da flexibilidade. diante do exposto, fica claro que o
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PIBID no subprojeto de educação física, programa governamental subsidiado pela
CAPES, tem uma atuação relevante no que se refere à manutenção/desenvolvimento da
flexibilidade dos alunos nas escolas participantes do projeto. A atuação dos profissionais e
acadêmicos de educação física se torna de extrema importância, onde, o professor
supervisor, juntamente com os alunos bolsistas devem propor metodologias de ensino
para que os alunos com baixos níveis índices de flexibilidade consigam desenvolver essa
valência física, ao mesmo tempo, em que os alunos, considerados aptos mantenham-se
estes bons níveis de flexibilidade (SILVA , Et Al, 2013). A educação física possui um leque
de conteúdos para que tal objetivo seja atingido, é por meio da expressão corporal,
através da dança, lutas, esportes, ginásticas e brincadeiras (não se esquecendo do
caráter lúdico) que o aluno vai se desenvolver fisicamente ao mesmo tempo em que se
diverte, socializa e aprende valores éticos e morais (MELLO; VAISBERG; FERREIRA
2010). Concluiu-se com este estudo que os profissionais envolvidos na educação física
devem compreender a importância do exercício e da atividade física direcionada à
qualidade de vida das crianças nas escolas, bem como a importância do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. na vida escolar dos mesmos.
Palavras-chave: Flexibilidade. Educação Física. PIBID. Crianças.
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Resumo Expandido: Este estudo tem como tema a força ea resistência abdominal. Tem
o objetivo de apresentar a importância das capacidades físicas como força e resistência
abdominal em escolares. O conceito de fortalecer a região abdominal vai além da estética,
pois problemas comuns de coluna como, lombalgias, hipercifose, hiperlordose, escoliose e
hérnia de disco são facilmente evitados, ou até mesmo corrigidos se esta região estiver
sendo fortalecida, e assim estando saudável. (RIBEIRO, 2004-2005; TIGGEMANN,
CADORE, et al., 2013; GOMES, 2017). Uma das causas do enfraquecimento muscular é o
sedentarismo que seria a própria falta de atividade física, este é o motivo mais frequente
dos desvios de coluna vertebral em adolescentes e jovens que normalmente estão no
período escolar, pois a prática de lazer mudou muito nos últimos anos. O adolescente não
se diverte com atividades físicas em pátios e ruas como era antigamente, pois com a
modernização estão dentro de casa utilizando seus celulares, televisores e videogames
para ocupar seu tempo, tais condutas acarretam a má postura, o enfraquecimento
muscular, a obesidade entre outros problemas que só se multiplicam.(DIÁRIO
CATARINENSE, 2011). A força e consequentemente a resistência muscular são as
capacidades menos trabalhadas no âmbito escolar, com as influências das novas
tecnologias o movimento corporal vai se perdendo e assim tornando os jovens cada vez
mais sedentários e propensos a doenças físicas e mentais. (BRAGA, 2007; VARGAS,
2011; FONSECA, 2012; RODRIGUES, CARVALHO e CORREIA, 2017). Pinto, Guerino, et
al., (2000) dizem que a metade do peso corporal está em equilíbrio estável sobre lombar,
nesta região há diversos músculos para auxiliar na estabilização da coluna e todos são
importantes, mas em especial os músculos abdominais pois estes revestem as paredes
laterais, parede anterior e parede posterior, estando em um formato de cinta, segurando e
deixando as vísceras em seus lugares além de auxiliar no equilíbrio da pelve que também
é muito importante para uma boa postura corporal. A musculatura abdominal é essencial
na composição corporal, faz parte do core, ou seja, está localizada na parte central do
corpo, toda e qualquer ação a ser realizada terá a participação deste grupo muscular que,
fortalecido age diretamente na proteção das costas, evitando dores e lesões.
(RODRIGUES E TRICHÊS 2012); (SÁNCHEZ 2015); (MÁXIMA, 2017); A proteção das
estruturas dorsais depende do fortalecimento dos músculos abdominais, quanto mais
enfraquecido estiverem mais dor e desconforto o indivíduo sentirá. (RUBINSTEIN e
CARDOSO, 2002; ANATOMIA, 2007; VERONEZ e VIEIRA, 2012). Estes músculos têm
funções importantes, são responsáveis pela sustentação e contenção do conteúdo
abdominal, vísceras, manutenção da postura normal da pelve, flexão da coluna e
responsáveis indiretamente pela curvatura da coluna lombar, sendo assim essenciais para
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a postura corporal. (NAZÁRIO, OLIVEIRA JUNIOR e DOHNERT JÚNIOR, 2014; GOZZI,
2016). A musculatura abdominal tem grande influência na coluna vertebral, que é o eixo
central do corpo, ela é quem dá suporte a todos os movimentos realizados no dia-dia, é
uma estrutura rígida, porém flexível que tem sua base posicionada desde crânio até a
pelve, é constituída por vértebras, que são pequenos ossos superpostos uns aos outros,
divididos em cervicais, torácicas, lombares, sacrais e cóccix, esses são unidos por
ligamentos, músculos e tem entre eles discos de cartilagem para amortecer os impactos e
auxiliar nos movimentos. (VARELLA, 2017). A sua forma é excepcional para a
sustentação do corpo, vista de frente ela é completamente reta, quando observada no
plano sagital apresenta curvaturas fisiológicas, ou seja, essas são normais e devem
existir, são quatro, lordose cervical que fica na região do pescoço, cifose torácica localizase na região do peito, lordose lombar que se encontra na região do abdômen e cifose
sacrococcígea que está junta à pelve/bacia entre os glúteos. (VALENÇA, 2004);
(VARELLA, 2017). Afirma-se que a cifose e a lordose são curvaturas normais que todos
temos ou deveríamos ter, no entanto o que se caracterizam como deformidades
acometem muitas das populações são as curvaturas muito mais acentuadas que o normal,
se tornando então “hiper”, ou seja, hiperlordose e hipercifose, a hiperlordose que é mais
comum na lombar onde a sobrecarga é maior, ela é fácil de se observar pois na maioria
das vezes os glúteo ficam mais elevados que o normal, acentuando essa curvatura para
frente causando a lombalgia, e a hipercifose acontece normalmente na parte torácica
acentuando a curvatura para trás deixando o indivíduo corcunda (VALENÇA, 2004);
(VARELLA, 2017). Há também a curvatura anormal, esta é chamada de escoliose, são
desvios que acontecem lateralmente para a direita ou esquerda, ou seja, se olhar de
frente a coluna estará torta e não reta como deve ser, está normalmente na altura da
região torácica, ainda existe a retificação das estruturas, ou seja, as curvas (cifose e
lordose) diminuem se olhadas lateralmente é possível observar que estão quase retas.
(ALEIXO e NEVES, 2013); (VARELLA, 2017). Conhecendo o mínimo da estrutura da
coluna vertebral é possível entender o quão importante esta é para a saúde do indivíduo,
e com conhecimentos mais aprofundados é possível obter informações suficientes da
tamanha necessidade de se trabalhar tais grupos musculares, para que estes protejam
todas as regiões da coluna vertebral. Pires, (2008); Dumith e Silveira, (2010); Costa,
Oliveira, et al, (2013); Queiroz, (2016) relatam que ao falar de promoção da saúde na
escola a intenção é propor ações onde o aluno se conscientize da importância do
exercício físico regular e orientado, pois, deste dependerá sua saúde e qualidade de vida
quando na idade adulta. Este indivíduo por sua vez irá propagar tais informações à sua
família e a sua comunidade, onde haverá uma melhora na qualidade de vida das pessoas
que ele convencer. O melhor local para dar início a tal conscientização é no ambiente
escolar pois é nas aulas de educação física que irão compreender a importância do
movimento físico. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) dos 5 aos 17 anos é
possível trabalhar com jogos, brincadeiras, locomoção, recreação, esportes, educação
física e exercício planejado. (FERNANDES, 2012). Usando estas ferramentas os
professores podem fazer um trabalho preventivo, pois simples exercícios que utilizam o
próprio corpo podem ser incluídos nas aulas para que haja uma melhora no
condicionamento físico de cada discente, porém é importante respeitar os limites de cada
indivíduo e com isso também formar cidadãos conscientes e saudáveis. (LIMA, 2015;
FURTADO e SANTIAGO, 2015). Para desenvolver força muscular na região abdominal é
essencial fazer a contração desta musculatura, sabendo que, a principal ação destes
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músculos é realizar a flexão da coluna este trabalho vai ocorrer progressivamente, com a
recomendação de duas vezes por semana tendo seções com poucas repetições para que
não ocorra lesões. Quem está iniciando tem a musculatura fraca, portanto o professor
conhecendo seus alunos vai indicar exercícios não tão fáceis para não prejudicar seu
desempenho, mas também não tão difíceis que prejudiquem as execuções. Nestes
exercícios as flexões da coluna devem ocorrer com o indivíduo deitado e não sentado,
pois quando se realiza a flexão os músculos relaxam, o recomendado é flexionar até que
as escápulas e lombar saiam levemente do chão e retorne novamente, repetindo assim
este ciclo. O controle da respiração é essencial, pois na expiração existe a contração dos
músculos abdominais, então recomenda-se inspirar quando deitado e expirar ao flexionar
a coluna. (BRAZILIENSE, 2012). O abdominal é um exemplo de treinamento funcional
pois usa apenas o próprio corpo para ser realizado, neste tipo de treinamento os músculos
não trabalham de forma isolada e sim em sinergismo ocorrendo o fortalecimento dos
músculos e das funções cerebrais por todo o corpo, podendo ser praticado por pessoas de
todas as idades. (FRANCISCO, VIEIRA e SANTOS, 2012). Concluiu-se com este estudo
que existe a necessidade de conscientização de pais e professores em relação ao
trabalho de força nas escolas, pois a força muscular deve ser trabalhada e os exercícios
executados nas aulas, sempre orientados por professores de educação física. E se o
estímulo na parte prática da aula for seguido de uma boa orientação fará com que os
estudantes se tornem adultos capazes de compreender a importância de cuidar de seu
próprio corpo, tendo eles assim a opção de escolha entre vida saudável ou não.
Palavras-chave: Força, Abdômen, Coluna, Escolares, Saúde.

410
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

A Importância do Atletismo na Escola
Israel Miquéias Gonçalves Dias (israelmgdias@hotmail.com) ¹
Gesiliane Ap. Lima Kreve (gesiliane.Kreve@ifpr.edu.br) ²
Silvana Hammerschmidt(hammersil@hotmail.com) ³
Resumo Expandido: Introdução: O atletismo é considerado o precursor das modalidades
esportivas, pois está ligado aos movimentos naturais do ser humano de correr, marchar,
lançar, arremessar e saltar. (CBAT, 2005). Segundo Laigret (2000 apud OVIEDO; PERES
2014), a palavra “atletismo” vem do grego ATHLOS que significa "combate". De acordo
com Ozolin e Markov (1991 apud APUD MENDES Jr. et al., 2014) o vocabulário grego
“atlética”, tem uma conotação de luta e exercício e que os indivíduos na Grécia que
participavam de competições eram chamados atletas. O atletismo é considerado um
“esporte base”, em face às suas características de trabalhar as habilidades naturais do ser
humano, como correr, saltar e arremessar, sendo antigo, pois era realizado por homens
das cavernas, por meio de sua luta diária para que pudessem sobreviver. Sendo assim,
pode-se dizer que o atletismo teve sua origem com o homem, pois havia a necessidade de
correr para fugir de predadores, em atividades de caça e na procura por alimentos
.(CBAT, 2005). Este estudo tem por objetivo analisar teorias, fundamentando a
importância do atletismo nas aulas de Educação Física.Este estudo é uma pesquisa
descritiva bibliográfica. Desenvolvimento: A prática do atletismo tem conotação importante
no contexto escolar, pois tem como premissa, utilizar as habilidades naturais do indivíduo,
como, marchar, correr, saltar e lançar objetos e esse tipo de atividade é usado desde a
antiguidade por todos os povos do mundo, estes exercícios eram realizados com objetivos
produtivos e defensivos, e em atividades bélicas. (SILVA, 2005). Atletismo é o grupo de
modalidades esportivas que reúne corrida, salto e arremesso. As provas de atletismo
podem ocorrer no campo, na rua ou no estádio, de forma individual ou por revezamento
de atletas. A prática do atletismo é benéfica e pode ser realizada na maioria dos espaços
escolar em escolas públicas no país. O atletismo traz a inclusão de alunos que têm
dificuldades no processo de ensino aprendizagem ou mesmo de socialização com colegas
de classe, ou mesmo crianças hiperativas, com déficit de atenção poderiam ser
beneficiadas com a prática do atletismo no contexto escolar. (TUBINO, 1992).É
necessário utilizar a aprendizagem do atletismo de forma consciente, significativa e
transformadora, com a finalidade de auxiliar o sujeito em seus trabalhos diários,
permitindo o desenvolvimento de seu potencial pessoal e social, permitindo-lhe controlar,
integrar, interagir e modificar o ambiente físico e social. (MARIANO, 2012). A disciplina de
Educação Física por sua vez deve estar empenhada com a informação sobre as práticas
corporais, acumuladas pela sociedade, com este pensamento é indispensável incluir o
tratamento crítico e reflexivo aos alunos, tais como perceber que existem assuntos
relacionados à mídia, à ludicidade, ao lazer, à saúde, ao corpo, ao mundo do trabalho,
entre outros. (GALLINA, 2005). Para que as aulas de Educação Física sejam um lugar
para esses acontecimentos, é essencial trabalhar com uma perspectiva interativa,
comunicativa, reflexiva e com a participação de todos, escola, comunidade, professores e
alunos. A Educação Física deve envolver as teorias e as práticas com toda a
responsabilidade e respeito pelo espaço do aluno. (DARIDO, 2007; FERREIRA, 2001;
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MARIANO, 2012; MATTHIESEN, 2005; MOYLES, 2002; SAVIANI, 2005). Atualmente, o
atletismo é pouco difundido nas escolas, somente em épocas de jogos importantes como
Olimpíadas é que se difunde de forma mais efetiva. O Atletismo é um conteúdo escolar
que se encontra nos PCNs. O atletismo é, ou deveria ser um conteúdo clássico dentro da
Educação Física escolar, entretanto este é muitas vezes esquecido por parte dos
professores, que alegam vários empecilhos para a realização desta modalidade esportiva
dentro do ambiente escolar, dentre estes estão a falta de espaço físico, a falta de
materiais adequados além do desconhecimento e consequentemente desinteresse dos
alunos por este esporte. (SEDORKO e DISTEFANO, 2012). O desenvolvimento motor na
infância é importantíssimo pois está diretamente relacionado à aquisição de habilidades
motoras, que vão auxiliar a criança a ter um amplo domínio do seu corpo, dando a ela
condições de realizar diversos movimentos característicos da sua faixa etária, como
andar, correr, saltar, arremessar, lançar, chutar, etc., habilidades estas que ela utilizará no
seu dia a dia, tanto em casa quanto na escola. (GALLAHUE E OZMUN, 2005). Embora
seja um esporte popular, a prática do atletismo aparentemente é pouco difundida nas
aulas de Educação Física escolar. Matthiesen (2012, p. 17) “o atletismo é considerado um
conteúdo clássico da Educação Física, mas, é pouco difundido nas escolas e clubes
brasileiros”. Esta modalidade esportiva é praticamente inexistente dentro da Educação
Física escolar, com a alegação de falta de espaço físico e materiais adequados aliados a
falta de interesse dos alunos por este esporte, os profissionais da área deixam de lado
este conteúdo e preferem adotar como conteúdo de suas aulas os esportes mais
tradicionais como o futebol, voleibol e demais esportes que tenham a bola como objeto
principal para sua realização. (SEDORKO; DISTEFANO, 2012). Concluiu-se com este
estudo que o atletismo é de extrema importância quando trabalhado corretamente, pois as
capacidades e habilidades inerentes aos seus conteúdos frequentemente servem de base
para outras modalidades desportivas, melhorando o rendimento escolar dos alunos além
de promover qualidade de vida.
Palavras-chave:Atletismo. Escolares. Escola.
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Resumo expandido: O ato da audiência de conciliação e mediação trazida pelo advento
da Lei 13.105/15 (CPC/2015) busca estimular a autocomposição entre as partes durante a
fase processual, tendo como escopo a estrutura basilar apregoada pelo processo civil
contemporâneo das formas alternativas de resolução de conflitos. A ocorrência da
audiência de conciliação decorre da vontade das partes e das hipóteses em que não
sejam vedadas em lei. Cumpridos os requisitos necessários para a realização da
audiência, deverá o juiz designar data para que esta ocorra. Neste ínterim, surge a figura
essencial do conciliador/mediador, o qual será escolhido ou aceito pelas partes. Diante
desta figura, se vislumbra a importância da imparcialidade do conciliador na condução do
ato processual, o qual auxiliará as partes para que haja a resolução do litígio. O presente
trabalho visa explanar a importância do conciliador na audiência de conciliação e as
diretrizes a serem seguidas para que a ocorrência do ato seja produtiva. A conciliação
como método de solução de conflito antes do início de um processo litigioso vem
ganhando força durante os últimos anos no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Não
obstante a isso, vê-se órgãos como o Conselho Nacional de Justiça propagando e
divulgando estímulos a essa prática. Também, a reforma do Código de Processo Civil
promulgada através da Lei 13.105/15, trouxe em seu texto formas de resolução de
conflitos que pretendem acelerar o julgamento das causas através das conciliações,
mediações e arbitragens. O atual CPC trata a audiência de conciliação e mediação com
tanto acalanto que previu apenas duas exceções para que ela não ocorra, as quais se
encontram redigidas no artigo 334, §4º, incisos I e II. Ainda que o CPC tenha trazido essa
novidade no ano de 2015, a figura do Conciliador já era tratada através da Lei 9.9099/95,
na qual prevê o art.7º que o conciliador é um auxiliar da justiça, que busca dar
escoamento de processos judiciais com maior celeridade possível. O papel do conciliador
em audiência após a promulgação do Código de Processo Civil de 2015, houve mudanças
expressivas no que se refere às formas de resolução de conflitos, as quais passaram a
estimular a celeridade processual e eficiência na redução da litigiosidade, apresentando
mecanismos de autocomposição das partes, visando concretizar os princípios
constitucionais da razoável duração do processo. O artigo 334, caput, do CPC, estabelece
os ditames para a realização da audiência de conciliação. Com base no artigo, após o
recebimento da petição inicial, verificado o preenchimento dos requisitos da peça
inaugural, deverá o juiz designar data para a realização do ato em prazo adequado. A
audiência preliminar de conciliação ocorre antes de haver a contestação (resposta do polo
passivo) por parte do réu, desta feita há que se respeitar o prazo para citação de pelo
menos 20 dias de antecedência, para viabilizar ao réu a apresentação de recusa à
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audiência, se assim desejar. Havendo o interesse na realização da audiência, será
nomeado conciliador para presidir o ato, sendo que este deverá se pautar nos princípios
da independência, imparcialidade, isonomia, autonomia da vontade, busca de consenso,
confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada (THEODORO JR, 2018, p.
126). É mister destacar a distinção dos casos de mediação e conciliação previstos no
ordenamento pátrio. Segundo o próprio CPC, em seu art. 165, o conciliador atuará
preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá
sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de
constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Já no caso de mediação, o
mediador, atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as
partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito,
de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si,
próprias soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Outrossim, as audiências de
conciliação e mediação poderão ser presididas pelo juiz em caráter excepcional, caso o
Juízo não possua conciliadores ou mediadores naquela comarca. A participação desses
auxiliares da justiça é de extrema importância para o judiciário, pois dão vazão as
demandas judiciais e descongestionam as varas judiciais. Ao conciliador cabe buscar
formas de resolução da lide da qual, muitas vezes, um juiz não estaria atento, pois não
possui a liberdade informal da qual o conciliador é titular e a partir disso vislumbra-se a
importância de um conciliador saber conduzir a audiência, pois “conciliar, em sentido
amplo, não é perguntar se as partes estão dispostas a chegar a um acordo. É induzi-las
ao acordo” (MENDONÇA, 2008). O conciliador deverá trabalhar o diálogo entre as partes
para que ambas cheguem a um consenso de acordo mais próximo do igualitário, em que
as duas partes consigam dirimir a lide de forma justa. Desta feita, a conduta do conciliador
deve buscar um ponto de equilíbrio entre autor e réu para que através de seu
conhecimento técnico jurídico apresente para as parte uma saída justa, imparcial e de
maneira a respeitar os direitos e garantias de cada uma das partes. Diante do exposto, na
busca de conhecimento para abordar o tema e apresentar o presente trabalho, verificouse que a figura do conciliador é de extrema importância para o judiciário brasileiro, tanto
que esta figura encontra-se prevista no Código de Processo Civil de 2015 e na Lei
9.099/95. Entretanto deve ser mais respeitada e incentivada a sua utilização, haja vista
que muito se fala em meios de resolução de conflitos, porém pouco é apoiado e
trabalhado para que haja habitualidade de se conciliar ou mediar. É adequado asseverar
que os institutos da conciliação e mediação conferem maior objetividade e praticidade
jurídica, além da economia e celeridade aos processos judiciais e estas devem ser
aplicadas nas lides. Há que destacar também a importância da figura do advogado nessa
premissa da celeridade processual, tendo em vista que é através das suas orientações
que as partes podem buscar tais meios alternativos viáveis para suas demandas e buscar
a resolução de conflito de forma menos prejudicial.
Palavras-chave: Processo Civil; Atos processuais; Composição.

Abstract: The act of the conciliation and mediation hearing brought about by the advent of
Law 13.105 / 15 (CPC / 2015) seeks to stimulate self-composition between the parties
during the procedural phase, having as scope the basic structure proclaimed by the
contemporary civil process of alternative forms of resolution conflicts. The occurrence of
the conciliation hearing arises from the will of the parties and from the hypotheses in which
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they are not prohibited by law. Once the necessary requirements for the holding of the
hearing have been fulfilled, the judge must appoint date for it to occur. In the meantime, the
essential figure of the conciliator / mediator appears, which will be chosen or accepted by
the parties. In view of this figure, the importance of the conciliator's impartiality in the
conduct of the procedural act is seen, which will help the parties to resolve the dispute.
This expanded summary is intended to explain the importance of the conciliator in the
conciliation hearing and the guidelines to be followed for the occurrence of the act to be
productive. Conciliation as a method of conflict resolution before the start of a lawsuit has
been gaining strength in recent years in our Brazilian legal system. Nevertheless, we see
organs like the National Council of Justice propagating and spreading incentives to this
practice. Also, the reform of the Code of Civil Procedure promulgated through Law 13.105 /
15, brought in its text forms of conflict resolution that seek to accelerate the adjudication of
causes through conciliation, mediation and arbitration. The current CPC treats the
conciliation and mediation hearing with so much acalanto that it provided only two
exceptions for it not to occur, which are drafted in article 334, §4, items I and II. Although
the CPC brought this novelty in the year 2015, the figure of the Conciliator was already
treated through Law 9.9099 / 95, in which article 7 provides that the conciliator is an
auxiliary of justice, seeking to dispose of legal proceedings as quickly as possible. The
conciliator's role in hearing after the promulgation of the Code of Civil Procedure of 2015,
there were significant changes regarding the forms of conflict resolution, which started to
encourage procedural speed and efficiency in reducing litigiousness, presenting
mechanisms of self-composition of the parties, in order to achieve the constitutional
principles of the reasonable duration of the proceedings. Article 334, caput, of the CPC,
establishes the dictates for holding the conciliation hearing. Based on the article, after
receiving the initial petition, verified the fulfillment of the requirements of the inaugural
piece, the judge should designate a date for the accomplishment of the act in an adequate
time. The preliminary conciliation hearing takes place before the contestation (response of
the passive pole) by the defendant, this time it is necessary to respect the deadline for
citing at least 20 days in advance, in order to enable the defendant to file a refusal to the
hearing , if desired. If there is interest in the holding of the hearing, it will be appointed
conciliator to preside over the act, which should be based on the principles of
independence, impartiality, isonomy, autonomy of the will, consensus search,
confidentiality, orality, informality and informed decision (THEODORO JR , 2018, p 126). It
is necessary to emphasize the distinction of the cases of mediation and conciliation
foreseen in the patronage. According to the CPC itself, in its art. 165, the conciliator will
preferably act in cases where there is no previous relationship between the parties, it may
suggest solutions to the dispute, and it is forbidden to use any kind of constraint or
intimidation for the parties to conciliate. In the case of mediation, the mediator will
preferably act in cases where there is a previous link between the parties, it will help those
interested to understand the conflicting issues and interests, so that, by reestablishing the
communication, , own consensual solutions that generate mutual benefits. Furthermore,
conciliation and mediation hearings may be presided over by the judge in exceptional
cases, if the court does not have conciliators or mediators in that district. The participation
of these auxiliaries of justice is of extreme importance for the judiciary, as they give
discharge to the judicial demands and decongest the judicial courts. The conciliator should
seek ways of resolving the dispute from which, often, a judge would not be attentive, since
he does not have the informal freedom of which the conciliator is the holder, and from that
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it is possible to see the importance of a conciliator knowing how to conduct the hearing, for
"to reconcile, in a broad sense, is not to ask whether the parties are willing to reach an
agreement. It is to induce them to the agreement "(MENDONÇA, 2008). The conciliator
shall work on the dialogue between the parties so that both parties reach a consensus of
agreement closer to the egalitarian, in which the two parties can resolve the dispute fairly.
Therefore, the conduct of the conciliator should strike a balance between the author and
the defendant so that through his legal technical knowledge he presents to the parties a
fair, impartial and fair way of respecting the rights and guarantees of each party. In view of
the above, in the search for knowledge to address the topic and present the present work,
it was verified that the figure of the conciliator is of extreme importance for the Brazilian
judiciary, so much so that this figure is provided for in the Code of Civil Procedure of 2015
and Law 9.099 / 95. However, its use should be more respected and encouraged, given
that much is being said about ways of resolving conflicts, but little is being supported and
worked so that there is a habitual conciliation or mediation. It is appropriate to assert that
the conciliation and mediation institutes give greater legal objectivity and practicality,
besides the economy and speed of judicial proceedings and these should be applied in the
proceedings. It is also important to highlight the importance of the lawyer in this premise of
procedural speed, given that it is through its guidelines that the parties can seek such
viable alternative means to their demands and seek the resolution of conflict in a less
harmful way.
Keywords: Civil Proceedings; Procedural Acts; Composition.
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Resumo Expandido: Introdução: Este estudo tem como tema a valência física
"impulsão" e o basquetebol. O objetivo é estudar sobre esta valência e sua importância
na modalidade de basquetebol. Justifica-se o estudo, devido a exigência da
modalidade em desenvolver qualidades específicas, dentre elas o salto vertical que é
um dos melhores indicativos de força nos membros inferiores. É fundamental que o
professor se atente ao salto durante o treinamento até mesmo dentro do âmbito
escolar, pois esse componente influencia diretamente no desempenho durante o jogo.
O estudo é uma pesquisa bibliográfica e descritiva, baseada na análise de artigos e
livros relacionados ao basquetebol e a prática de treinamento na escola. Foram
selecionados vinte e seis artigos e livros, entretanto foram utilizados apenas dezoito
que mais tinham a ver com o tema do estudo. Desenvolvimento: O basquetebol é
constituído por habilidades motoras específicas do ser humano, tais como, o salto,
corridas, e lançamentos. Esses movimentos estão presentes durante o jogo e ocorrem
quando o indivíduo se desloca em diferentes direções, salta para um rebote ou para
realizar um arremesso. (ROSE E TRICOLI, 2005; OLIVEIRA, 2013) Todo treinamento
de basquete, mesmo que para iniciantes deve conter conhecimentos teóricos do jogo e
vivências práticas de movimentos, quando ambos os fatores estão aliados tendem a
favorecer na tomada de decisão durante a partida. (ALMEIDA, 2013; CARMONA E
GOLDSCHMIT, 2013). De acordo com Cruz e Bankoff (2010, p. 39) “dentro do ato de
saltar estão envolvidas capacidades físicas importantes como: a produção de força e
velocidade, que se caracterizam pela superação o mais rápido possível da resistência”.
Essa modalidade apresenta a atuação de ações motoras prevalentemente
anaeróbicas, como por exemplo: o salto, corridas rápidas e outras atividades que
envolvem potência e geram fadiga na musculatura, com isso, é necessário com que se
tenha conhecimento das características do esporte para a elaboração de um
planejamento
adequado
de
treinamento.
(MALDANER,
2013;
ROCHA,
UGRINOWITSCH E BARBANTI, 2005; MOREIRA, SOUZA E OLIVEIRA, 2003).
Segundo Araujo et al., (2013. p. 175) “o salto vertical é uma habilidade motora
fundamental na realização de inúmeras atividades cotidianas, na locomoção e também,
no desempenho esportivo”. A habilidade do salto exerce uma função importante no
jogo, são antecedidos por um contra-movimento de membros inferiores e uma
movimentação de membros superiores que ampliam a performance dessa capacidade.
(BORIN et al., 2011; MARCELINO et al., 2012). Para realizar o salto vertical o sujeito
deve estar em posição vertical ereta e a atividade do salto inicia pela flexão do quadril
e dos joelhos. Para que a fase de propulsão aconteça é necessário com que haja
distância do centro de massa, ou seja, a mesmo deve estar mais baixo. A medida que
o corpo é impulsionado para cima, os quadris e joelhos se estendem e a articulação do
tornozelo faz flexão plantar, produzindo forças no solo, o corpo se eleva e a fase de
vôo começa. (DURWARD, 2001; SILVA, MAGALHÃES e GARCIA, 2005). Pesquisando
a execução do salto vertical ao que se refere na colaboração de alguns segmentos do
corpo agindo na ascensão do centro de gravidade da estrutura física do homem,
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analisa-se que o movimento de flexão plantar auxilia 22% e a extensão dos joelhos
56% na velocidade total do salto, ficando 10% para a extensão do tronco, 10% para o
balanço dos braços e 2% para a movimentação da cabeça. (LUHTANEN E KOMI,
1978). Para Tricoli; Barbanti e Shinzato (1994, p.15) “a potência muscular traduzida na
habilidade do jogador de saltar mais rápido e mais alto, produzindo movimentos
intensos e potentes é de grande importância para as modalidades esportivas”. No
basquetebol, além do desenvolvimento de habilidades motoras, fundamentos técnicos
e questões táticas próprias do jogo, há uma necessidade de trabalhar os aspectos
diretamente ligados à força, pois esse fator fará com que o indivíduo alcance melhores
níveis no salto vertical e obtenha um melhor rendimento durante a partida. (MARQUES
E BADILLO, 2005; NUNES, ROSA E VECCHIO, 2012). Conforme destaca Gomes et
al., (2009, p. 393) “o máximo desempenho em salto vertical é fundamental para o
sucesso de atletas em diversas modalidades esportivas”. Conclusão: Conclui-se com
este estudo que o basquetebol é uma modalidade esportiva onde há uma grande
incidência de saltos verticais, por isso é fundamental aplicar a avaliação do nível de
impulsão vertical nessas atletas, para que por meio dos resultados seja possível
implantar um trabalho específico para melhorar essa capacidade.
Palavras-Chave: Basquetebol. Habilidades Motoras. Salto Vertical. Treinamento.
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Resumo Expandido: O presente estudo tem como tema o índice de massa corporal, a
obesidade e a prática de atividades física de adolescentes. O objetivo é associar os
índices recomendáveis de atividades físicas com o IMC e a obesidade. É uma pesquisa
bibliográfica, onde buscou em livros, plataformas e artigos com relação com o tema
abordado. Dos dezesseis artigos e livros selecionados apenas onze foram utilizados,
sendo os que mais se adequavam com o assunto. A adolescência é um período onde
ocorrem muitas mudanças na vida do ser humano, nesta fase está em busca de
consolidar sua personalidade. A atividade física nesta fase traz benefícios de curto e
longo prazo, pois, os ativos fisicamente neste período, tem grandes probabilidades de
continuarem com os mesmos hábitos na vida adulta (HALLAL et al, 2010). Muitos
estudos apontam também os benefícios na terceira idade. Porém, a prática de
atividade física vem diminuindo na adolescência, onde muitos não gostam de se
exercitar e nem de participar das aulas de educação física, onde a prática é
proporcionada e traria muitos benefícios para os mesmos. Não há interesse
significativo para a realização de atividades físicas, mesmo com tantos estudos e a
mídia divulgando sua eficácia e seus efeitos benéficos sobre os seres humanos ao
longo da sua vida (EISENSTEIN, 2005). A obesidade para Chissini (2015) é tida como,
“o acúmulo de tecido adiposo localizado ou generalizado, é desencadeada por um
desequilíbrio entre a quantidade de energia ingerida e dispendida associado ou não a
distúrbios genéticos ou endócrinos”. Ainda conforme destacado em seu trabalho a
obesidade vem crescendo rapidamente entre os adolescentes e é um fator
preocupante. Segundo Souza e Pereira (2019, p. 36) “massa corporal diz respeito à
quantidade de matéria que compõem o corpo humano”. O índice de massa corporal
(IMC), mais utilizado é o índice de estatura e peso, tem sido usado para relacionar as
pessoas e sua aptidão física. O imc está diretamente relacionado a saúde do indivíduo,
pois é uma mensuração de obesidade, onde se tem o peso corporal total multiplicado
pela altura ao quadrado, a partir destes dois itens é possível estimar um índice para a
pessoa avaliada, porém não diferencia o peso livre de gordura, apenas possui uma
correlação com o percentual de gordura predito a partir de pesagem hidrostática.
(MACHADO e ABAD, 2012; FERNANDES FILHO, 2003). De acordo com a
Organização Mundial da Saúde (OMS), é um desafio diminuir o número de pessoas
sedentárias, sendo que o sedentarismo é um dos fatores que desencadeiam a
obesidade, sendo que nestes indivíduos os índices de massa corpórea estão bem
acima do saudável. Com uma epidemia de obesidade estados gastam cada vez mais
para tentar mudar esta realidade, quer seja através de programas para incentivar à
prática de exercícios ou mesmo para tratar as doenças causadas pela falta do mesmo.
A OMS ressalta que, “quatro em cada cinco adolescentes (com idade entre 11 e 17
anos) não praticam atividade física suficiente”, e isso é muito preocupante, pois nesta
idade eles deveriam estar ativos, buscando saúde para o momento e também para seu
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futuro. (Organização Mundial da Saúde, 2018). Adolescentes deveriam acumular no
mínimo 300 minutos de atividades física, onde fossem contempladas intensidades
moderadas à vigorosas e que trabalhassem força muscular ou fossem aeróbicas, tendo
como função potencializado o processo de crescimento e desenvolvimento biológico, a
fim de diminuir os riscos de desenvolvimento de doenças crônicas precoces. Os que
optam por uma vida fisicamente ativa, tem menor possibilidade de apresentar
comportamentos de riscos à saúde, e apresentam contato tardio com bebidas
alcoólicas, tabaco e diminundo riscos de mortalidade futura precoce (CESCHINI, 2016).
Serrano (2010), realizou um estudo com adolescentes, onde verificou os IMCs e em
sua conclusão apontou que os dados repercutiram negativamente para a saúde dos
indivíduos. Em uma análise feita por Santos em 2016 com verificação de IMC, apontou
que “as investigações evidenciaram que fatores como sedentarismo, condições
econômicas, tabagismo, consumo de álcool, entre outros, interferem diretamente na
obesidade de adolescentes”, não tão somente a falta da prática de atividade física
interfere na vida dos adolescentes, mas fatores externos advindos do grupo
populacional em que eles estão inseridos. Nos estudos de Borges (2017), os
adolescentes encontram-se em níveis elevados de inatividade física e IMCs acima do
considerados normal ou saudável e ele ainda relatou que as meninas que foram
avaliadas aparecem com maior prevalência do que os meninos. Para Sharkey (2006, p.
262), “a única forma de remover a gordura armazenada é queimá-la”, sendo possível
isso através de atividades físicas que respeitem a intensidade e duração necessária
para que o sistema fisiológico trabalhe em prol do gasto desta fonte energética
(SHARKEY, 2006). Conclui-se então após a análise dos dados mencionados que cada
vez mais os adolescentes estão praticando menos atividades físicas, apresentando
índices de IMC alterados e inadequados para sua idade, o que posteriormente
refletirão em sua vida adulta e na velhice. Apresenta-se, portanto, um desafio para
instituições de saúde e educacionais sobre a importância de incentivar cada vez mais à
prática de exercícios regulares na rotina dos jovens. Vale lembrar que índices
considerados saudáveis de exercícios só ocorrerão se houver um ataque intenso nas
questões que envolvem este tema, lembrando que a prática regular de exercícios tem
relação direta com a saúde dos jovens.
Palavras-Chave: Atividade física. Adolescentes. Exercício.
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Resumo Expandido: É indiscutível o fato de que o religioso faça parte da vida das
pessoas. Psicossocialmente falando, a religião configura-se como um importante apoio
ao homem de modo que fornece amparo e explicações, por mais que discutíveis, nos
momentos de aflição. Não tão somente em momentos conflituosos, mas em qualquer
outro. A questão é que de alguma maneira fornece conforto e felicidade. No entanto, há
um lado nebuloso nesse imaginário. Tal âmbito se materializa em virtude da distorção
dos fundamentos religiosos em prol de questões que extrapolam os fundamentos
pregados, indo contra os próprios princípios dos quais dizem ser seguidores. Tais
distorções são o fundamentalismo, o dogmatismo e o fanatismo. Estes temas
configuram uma prática religiosa equivocada e danosa e, à grosso modo, podemos
chama-las de “doenças religiosas”. É imprescindível que antes de tratarmos dos temas
propriamente ditos, relembremos que um dos principais objetivos do Projeto Cultural da
Modernidade era, como denominou Max Weber, o “Desencantamento do mundo”, ou
seja, nos abster das crendices e das superstições, utilizando apenas a lógica e a razão
para o progresso da humanidade. Ao passo que progredíssemos, como observa
Marilena Chauí (2006), mais descolada estaria a religião do âmbito público, no sentido
de que a religião seria algo de foro íntimo, destinando-a e condenando-a a desaparecer
da vida das pessoas. Porém, vivemos hoje o reflexo de uma ideia que não obteve
êxito. A crise contemporânea obtida pelo fracasso do Projeto Cultural da Modernidade
tenha impulsionado a distorção dos ideais religiosos. Em seu artigo “Fundamentalismo
religioso: quando a fé se torna intolerante”, o doutorando em Ciências da Religião, Alex
Kiefer afirma que o fundamentalismo existe em praticamente todas as religiões, o que
descarta a errônea ideia de que o fundamentalismo ocorre apenas no islamismo, e que
não se trata de um fenômeno causado pela instituição em si, mas pelo fiel. Segundo
ele o fundamentalismo surge, dentre outras formas, como uma interpretação
equivocada das próprias verdades da fé pelo indivíduo. Marilena Chauí pondera que os
fundamentalistas acreditam estar em relação imediata com a vontade de Deus, como
se estivessem agindo de acordo com o que Deus acreditaria que fosse necessário. Em
um outro artigo semelhante, “A perversão dos ideais do fundamentalismo religioso”,
Zeferino Rocha afirma que a política cede lugar à violência como purificação do mal e
os políticos passam a assumir o papel de profetas da vontade divina.Compreendendo o
fundamentalismo como um modo de ser, de pensar e de agir, as consequências de tais
escolhas permeiam à adesão incondicional a uma doutrina religiosa, interpretando,
literalmente os Livros Sagrados, tratando como inimigos todas as outras pessoas que,
porventura, não comunguem de suas ideias e também desconsideram a possibilidade
de haver respeito a qualquer outra religião que não seja a sua. Em sua extraordinária
obra “Em nome de Deus”, Karen Armstrong, analisa minuciosamente a origem do
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fundamentalismo e de que maneira se materializa no judaísmo, no cristianismo e no
islamismo.
No início da obra ele descreve que:
É
“Um dos fatos mais alarmantes do século XX foi o surgimento de
uma devoção militante, popularmente conhecida como
“fundamentalismo”, dentro das grandes tradições religiosas. Suas
manifestações são às vezes assustadoras. Os fundamentalistas
não hesitam em fuzilar devotos no interior de uma mesquita,
matar médicos e enfermeiras que trabalham em clínicas de
aborto, assassinar seus presidentes a até derrubar um governo
forte”.
Tal descrição demostra o caráter horripilante das ações dos fundamentalistas, que
apesar de constituírem uma minoria são capazes de qualquer coisa em nome de seu
Deus. Torna-se conspícuo a ideia de que são avessos a muitos dos valores positivos
da sociedade moderna, ou seja, têm repúdio à modernidade, cujas descobertas
científicas muitas vezes contradizem a verdade mítica de seus livros sagrados e que
não são adeptos de outras formas de dialogar. Democracia, pluralismo, paz
internacional, separação entre Estado e Igreja – nada disso lhes interessa. Todos
esses movimentos possuem em comum o anseio de retornar ao que consideram ser as
fontes – os fundamentos, caindo em um erro fatal ao misturar mithos e logos, duas
formas complementares de chegar à verdade. Outra “doença religiosa” é o
dogmatismo. Os dogmáticos religiosos configuram-se como aqueles que elegem as leis
da fé como sendo irrefutáveis e inquestionáveis. Encontram no dogma uma revelação
inquestionável. O equívoco que talvez não tenham percebido está no fato de que o
próprio Deus que afirmam exaltar, de uma forma ou outra argumentava e questiona
para disseminar a verdade e a fé. Os dogmáticos, em contrapartida, não se mostram
simpáticos ao pluralismo e engajam-se na tentativa de impor uma “doutrina oficial”,
uma verdade absoluta, utilizando-se de qualquer meio disponível para acabar com o
mal e com a mentira. O mestrando em Filosofia pela UFMG, Daniel Couto em seu
artigo “Os perigos do dogmatismo patológico”, faz uma belíssima exortação com
relação ao tema:
“Fica claro que esses “doentes
religiosos” não entenderam
a natureza dos dogmas, a natureza da igreja e a natureza da fé.
Com o pressuposto de que a única oposição à verdade é a
mentira e a convicção inocente de serem os detentores da
“verdade última do universo”, a ruptura que ocasionam na
caminhada evangélica é significativa, tomando como estandarte
uma fé simples, direta e “milagrosa”, e desconsiderando a
multiplicidade da natureza humana e o mistério da divindade”.
Por fim, último tema a ser trabalhado é o fanatismo, que tem se tornado cada vez mais
explícito no cenário contemporâneo. O termo refere-se a algo compulsivo, radical,
exagerado e é dessa maneira que os fanáticos religiosos agem. O doutorando e mestre
em Teologia Sistemática, em seu artigo “Fanatismo religioso: um fetiche”, aborda esse
tema de forma deslumbrante, como mostra o trecho a seguir:
“O fanático religioso não está preocupado com Deus e as causas
que o Evangelho propõe. O que está no imaginário são as
fantasias. Essas fantasias do sagrado, por vezes, estão
vinculadas à ideia de poder e de uma pseudo-segurança
institucional”.
Estas doenças causam uma tremenda distorção dos ideais pregados pela religião e
isentam o sujeito de qualquer espírito crítico e tolerância com às demais religiões.
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Palavras-chave: Fundamentalismo, Dogmatismo, Fanatismo e Religião.
Abstract: It is indisputable that the religious is part of people's lives. Psychosocially
speaking, religion configures itself as an important support to man in a way that
provides amparo and explanations, however debatable, in times of distress. Not just in
times of conflict, but in every other moment. The point is that it somehow provides
comfort and happiness. However, there is a nebulous side to this imaginary. Such a
framework materializes by virtue of the distortion of religious foundations in favor of
questions that go beyond the pretexts, going against the very principles of which they
claim to be followers. Such distortions are fundamentalism, dogmatism, and fanaticism.
These themes constitute a misguided and harmful religious practice and, roughly
speaking, we can call them "religious diseases." It is imperative that before discussing
the themes themselves, let us remember that one of the main objectives of the
Modernity Cultural Project was, as Max Weber called it, "Disenchantment of the world",
that is, abstain from beliefs and superstitions, using only the logic and reason for the
progress of humanity. As we progressed, as Marilena Chauí (2006) observes, the more
detached the religion of the public sphere would be, in the sense that religion would be
something of an intimate forum, destining it and condemning it to disappear from
people's lives. However, we are living today the reflection of an idea that did not
succeed. The contemporary crisis brought about by the failure of the Cultural Project of
Modernity has driven the distortion of religious ideals. In his article "Religious
Fundamentalism: When Faith Becomes Intolerant", Doctor of Science in Religion, Alex
Kiefer states that fundamentalism exists in virtually all religions, which rule out the
erroneous idea that fundamentalism occurs only in Islam, and that it is not a
phenomenon caused by the institution itself, but by the faithful. According to him,
fundamentalism arises, among other forms, as a mistaken interpretation of the truths of
faith by the individual. Marilena Chauí ponders that fundamentalists believe that they
are in immediate relation to the will of God, as if they were acting according to what God
believed would be necessary. In another similar article, "The perversion of the ideals of
religious fundamentalism," Zeferino Rocha asserts that politics gives way to violence as
a purification of evil, and politicians assume the role of prophets of the divine will.
Understanding fundamentalism as a mode of being, of thinking and of acting, the
consequences of such choices permeate the unconditional adherence to a religious
doctrine, literally interpreting the Sacred Books, treating as enemies all other people
who, perhaps, do not share their ideas and also disregard the possibility of having
respect for any religion other than his own. In his extraordinary work "In the Name of
God", Karen Armstrong, painstakingly analyzes the origin of fundamentalism and how it
materializes in Judaism, Christianity and Islam. At the beginning of the book he
describes that:
"One of the most alarming facts of the XX century was the
emergence of a militant devotion, popularly known as"
fundamentalism, "within the great religious traditions. Their
manifestations are sometimes frightening. Fundamentalists do not
hesitate to shoot devotees inside a mosque, kill doctors and
nurses working in abortion clinics, assassinate their presidents
until they overthrow a strong government. "
Such a description demonstrates the horrifying character of the actions of
fundamentalists, who despite being a minority are capable of anything in the name of
their God. It becomes conspicuous that they are averse to many of the positive values
of modern society, that is, they repudiate modernity, whose scientific discoveries often
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contradict the mythical truth of their sacred books and are not adept at other forms of
dialogue . Democracy, pluralism, international peace, separation of State and Church nothing of interest to them. All these movements have in common the longing to return
to what they consider to be the sources - the foundations, falling into a fatal error by
mixing mithos and logos, two complementary ways of arriving at the truth. Another
"religious disease" is dogmatism. Religious dogmatists configure themselves as those
who choose the laws of faith as irrefutable and unquestionable. They find in dogma an
unquestioning revelation. The misconception that they may not have perceived is in the
fact that the very God they claim to exalt, in one way or another, argued and questioned
in order to spread truth and faith. The dogmatists, however, are not sympathetic to
pluralism and engage in the attempt to impose an "official doctrine", an absolute truth,
using any means available to end evil and lies. Daniel Couto, master degree in
Philosophy by UFMG in his article "The dangers of pathological dogmatism" makes a
beautiful exhortation regarding the theme:
"It is clear that these" religious patients "did not understand the
nature of dogma, the nature of the church, and the nature of faith.
With the assumption that the only opposition to the truth is the lie
and the innocent conviction of being the holders of the "ultimate
truth of the universe," the rupture they cause in the gospel walk is
significant, taking as a standard a simple, direct and miraculous
faith "And disregarding the multiplicity of human nature and the
mystery of divinity."
Finally, the last subject to be worked is fanaticism, which has become increasingly
explicit in the contemporary scenario. The term refers to something compulsive, radical,
exaggerated and this is how religious fanatics act. The doctorate and master in
Systematic Theology, in his article "Religious fanaticism: a fetish", approaches this
theme in a dazzling way, as shown in the following passage:
"The religious fanatic is not concerned with God and the causes
that the Gospel proposes. What is in the imaginary are the
fantasies. These fantasies of the sacred are sometimes linked to
the idea of power and institutional pseudo-security. "
These diseases cause a tremendous distortion of the ideals preached by the religion
and exempt the subject of any critical spirit and tolerance with the other religions.
Keywords: Fundamentalism, Dogmatism, Fanaticism and Religion.
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A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath: Performatividade de
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Resumo Expandido: Em nossa pesquisa, procuraremos desenvolver um gesto de
leitura sobre a ficção romanesca A redoma de vidro, de Sylvia Plath, com a intenção de
refletir sobre a construção e o funcionamento discursivo acerca do feminino na obra,
bem como sobre possíveis relações de tal performatividade de gênero com o discurso
a respeito do suicídio. Nossa pesquisa consistirá num estudo de literatura sob o viés da
Análise de Discurso Pecheutiana, no qual será desenvolvida uma análise discursiva da
obra A redoma de vidro, documento principal da pesquisa. Isso significa que nosso
trabalho não pressupõe um conteúdo abarcado pela obra, mas, sim, que os sentidos
são realizados e postos em funcionamento a partir das condições de produção e de
leitura dos mesmos. Para o desenvolvimento de nossas considerações, nos
fundamentaremos nas teorias de Michael Pêcheux (1988), a respeito da construção e
funcionamento de sentido diante da formação ideológica. Assim, destacaremos o modo
como a formação ideológica influencia a posição do sujeito no processo sócio-histórico
e como a formação discursiva define as possibilidades de enunciação diante da
condição de produção. Outras referências teórico-metodológicas que embasarão nosso
trabalho serão buscadas nas obras de Eni Oralandi (2001; 2015), mais especificamente
suas reflexões sobre o ato de significar. Nessa perspectiva, buscaremos perceber os
fatores que influenciam na forma como os discursos são entendidos e significados,
levando em consideração o acontecimento e o funcionamento dos enunciados
presentes na obra A redoma de vidro. Além disso, estudaremos as propostas teóricas
de Judith Butler (2018; 2019), que nos fundamentam para refletir sobre a
performatividade de gênero que a obra de Sylvia Plath consegue fazer funcionar.
Desse modo, o delineamento dessa pesquisa é de caráter qualitativo, uma vez que se
desenvolverá a partir de pesquisa documental e bibliográfica. A obra literária, fonte de
nossas reflexões, apresenta a história de Esther Greenwood, estudante que vive a
conturbada época de 1950 nos Estados Unidos – período pré-revolução sexual. A
personagem vive conflitos comuns que afligiam as mulheres da época, tal como a
escolha entre priorizar a profissão ou a família. Assim, Esther se divide entre dois
caminhos que na época pareciam duas dimensões inconciliáveis: o casamento e o
futuro como mulher independente e intelectual. Essa situação desencadeia um
processo depressivo e uma série de tratamentos psiquiátricos com eletrochoque, que
fazem com que a personagem entre em colapso, isolando-se do mundo à sua volta e
tentando, inúmeras vezes, o suicídio. Nessa perspectiva, A redoma de vidro desperta
importantes reflexões sobre os enunciados e efeitos produzidos e veiculados acerca do
feminino, relacionados ao cotidiano de mulheres estadunidenses que viviam numa
época anterior à Revolução Sexual e que cresciam em um ambiente que lhes exigia
escolher entre o sucesso profissional e a família. Em suma, esperamos demonstrar a
importância dos estudos literários para a discussão de temas essenciais a sociedade,
como a posição social da mulher e a atitude extrema do suicídio. Assim, nosso trabalho
se apresenta como uma possibilidade de análise da questão do feminino e às suas
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possibilidades ou impossibilidades de significação. Por isso, acreditamos que reflexões
como a nossa auxiliam na compreensão da complexidade do feminino na sociedade
ocidental, demonstrando que sim, a literatura pode ser um espaço importante e
significativo de debate.
PALAVRAS-CHAVE: Análise de Discurso. Sylvia Plath. Gênero. Feminino. Suicídio.
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A Visita Domiciliar como Prática de Ensino: A Experiência
de Acadêmicos de Enfermagem
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Resumo Expandido: INTRODUÇÃO: As práticas das visitas domiciliares
possibilitam aos profissionais da saúde reconhecer a realidade das famílias
assistidas nas unidades básicas de saúde, permitindo a incorporação de
conhecimentos e habilidades, e oportunizando aos usuários ampliar a compreensão
do seu problema e refletir a respeito das possíveis intervenções sobre a sua
realidade, visando promover a sua autonomia nas ações de saúde. Desta forma, as
visitas domiciliares constituem uma importante ferramenta para o desenvolvimento
de ações de educação em saúde. Assim tem-se por objetivo descrever a
experiência de acadêmicos de enfermagem em visita domiciliar como prática de
ensino. METODOLOGIA: trata-se de um relato de experiência sobre as visitas
domiciliares desenvolvidas com uma família durante o componente curricular
vivências em enfermagem I, no 1° período do curso de graduação em enfermagem,
do instituto federal do Paraná - campus Palmas, na unidade básica de saúde do
bairro lagoão, no município de Palmas – PR. As visitas foram realizadas nos meses
de abril, maio e junho do ano de 2018. RESULTADOS: verificou-se que a realização
das visitas domiciliares oportunizaram um aprendizado para os acadêmicos e para
as famílias acompanhadas, pois através do contato entre os sujeitos estabeleceu-se
uma relação de convívio gerando troca de informações sendo possível a realização
de ações de educação em saúde. A utilização das práticas de visitas domiciliares no
início da graduação possibilitou uma maior familiarização dos acadêmicos com as
práticas de enfermagem no âmbito da saúde coletiva, desenvolvidas pela equipe da
unidade básica de saúde. Assim foi possível para os acadêmicos o reconhecimento
e a identificação das problemáticas e necessidades das famílias acompanhadas,
bem como, a realização de orientações dos familiares e a busca de informações e
intervenções de enfermagem possíveis para a realidade familiar, para além do que é
aprendido teoricamente em sala de aula. Neste contexto, a visita domiciliar
proporciona maior aproximação dos estudantes com a realidade da comunidade,
permitindo reconhecer as dimensões sociais, econômicas e culturais envolvidas no
processo saúde – doença. O acompanhamento junto às famílias possibilitou uma
percepção mais ampla a cerca das necessidades e vulnerabilidades que dificultam o
acompanhamento ou tratamento das doenças na atenções básica, bem como, a
elaboração de estratégias de intervenção para o casal visitado. Neste contexto, a
prática de visitas domiciliares consiste em uma importante ferramenta para a
realização de educação em saúde, pois permitiu aos acadêmicos compreenderem
os determinantes relacionados ao processo saúde-doença existentes na
comunidade, servindo de subsídio para a construção de ações de intervenção com
o intuito de transformar a realidade social das famílias assistidas. No decorrer das
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visitas criaram-se vínculos com esses usuários, possibilitando as orientações sobre
cuidados de saúde, respeitando seus costumes e condições socioeconômicas.
CONCLUSÃO: Sendo assim, a prática de ensino desenvolvida por meio das visitas
domiciliares mostrou-se uma importante ferramenta de ensino em enfermagem,
principalmente, para acadêmicos do primeiro período, pois proporciona aproximação
entre os estudantes de enfermagem e a realidade vivida pelos usuários da unidade
básica de saúde, promovendo a troca de informações e aproximando-os da
população possibilitando-os trabalhar a educação em saúde mais próxima das
necessidade dos usuários.

430
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
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Resumo Expandido: Em meio às doenças cerebrovasculares, o Acidente Vascular
Encefálico Hemorrágico (AVEH) corresponde ao mais grave, o qual é causado pela
ruptura espontânea de um vaso, com o extravasamento de sangue para o interior do
cérebro, para o sistema ventricular e para o espaço subaracnóideo. Muitos são os
fatores causais desta patologia os quais podemos destacar a hipertensão arterial, o
aumento da idade e fatores alimentares podem estar incluídos. O desconhecimento
da população sobre tal patologia, a coloca em risco elevado para o
desenvolvimento, devido à ausência de prevenção e informação. No cuidado a este
paciente em situação crítica hospitalizado a Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), conceituada como um método de prestação de cuidados para
obtenção de resultados satisfatórios na implementação da assistência, tem como
objetivo a redução das complicações durante o período de tratamento, a fim de
facilitar a adaptação e a recuperação onde os diagnósticos de enfermagem norteiam
as intervenções. Para tanto, o presente trabalho tem como objetivo relatar a
experiência da prática acadêmica em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sobre os
diagnósticos de enfermagem através Sistematização da Assistência de enfermagem
(SAE) a um paciente crítico, acometido pelo AVEH. Trata-se de um relato de
experiência realizado a partir da prática hospitalar no cuidado ao paciente grave em
uma UTI. As práticas ocorreram no período de fevereiro a junho de 2018, onde
estabelecemos os diagnósticos a partir da aplicação da SAE. A SAE é uma
metodologia científica implementada na prática assistencial, garantindo uma maior
segurança aos pacientes, melhorando a qualidade da assistência e conferindo uma
autonomia maior aos profissionais da enfermagem. A assistência ao paciente deuse dentro de cinco etapas: a coleta de dados/histórico de enfermagem, diagnósticos
de enfermagem (NANDA, 2017-2018), plano assistencial, implementação dos
cuidados prescritos e avaliação dos cuidados prestados. Resultados: Dentre os
problemas evidenciados na prática hospitalar sobre o indivíduo com AVEH pode-se
identificar nível de consciência Glasgow 5, anisocoria, hiperventilação, taquipnéia,
alcalose respiratória, dreno cirúrgico neurológico intraparenquimatoso, contenção
mecânica, sonda nasoenteral, cateterismo vesical de demora, ventilação
espontânea com suporte de O2 em máscara de Venturi, condutas na hipertensão
arterial, condutas no diabetes mellitus, histórico associado de tabagismo crônico,
obesidade e insuficiência cardíaca. Assim, a experiência acadêmica possibilitou a
partir SAE, estabelecer os seguintes diagnósticos de enfermagem: troca de gases
prejudicada, padrão respiratório ineficaz, nutrição desiquilibrada: mais que as
necessidades corporais, eliminação urinária prejudicada, integridade da pele
prejudicada, mobilidade física prejudicada, comunicação verbal prejudicada, risco de
débito cardíaco diminuído, risco de perfusão renal ineficaz, risco de perfusão tissular
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periférica ineficaz, risco de perfusão tissular cerebral ineficaz, risco de infecção,
risco de sangramento. Discussão: Considera-se fundamentais a observação e os
achados do histórico e anamnese para estabelecer uma conduta adequada frente
às necessidades humanas afetadas. A definição dos diagnósticos de enfermagem a
partir dos principais problemas e necessidades apresentados pelo indivíduo
permitem ao profissional e ao acadêmico estabelecer os cuidados adequados. A
vivência possibilitou a interação e correlação entre os cenários de prática e teoria,
permitindo um aprendizado e reflexão crítica na avaliação clínica, relacionando cada
diagnóstico encontrado com a prescrição dos cuidados de enfermagem adequados
ao caso. Assim, o diagnóstico troca de gases prejudicada é evidenciado pelo pH
arterial acima de 7.45, o qual é indicativo de alcalose metabólica, o que ocasiona
uma respiração anormal, reduzindo o padrão de C02. O Padrão respiratório ineficaz
evidenciado pela taquipnéia e ortopnéia, além de significativa alteração na pressão
arterial. A nutrição desiquilibrada mais que as necessidades corporais é evidenciada
principalmente, devido à obesidade e faz relação com a doença crônica não
transmissível associada. A eliminação urinária prejudicada é evidenciada pelo uso
do cateterismo vesical de demora, técnica necessária para balanço hídrico
adequado. Os cuidados com prevenção de infecção e monitoramento do débito
urinário são importantes inclusive para perfusão renal adequada. A integridade da
pele prejudicada está relacionada à fatores mecânicos (punções venosas e arteriais,
bem como presença de drenos e incisão cirúrgica) sendo que as imobilizações
físicas e circulação prejudicada também interferem nestes aspectos. A mobilidade
física prejudicada evidencia-se pela incapacidade em deslocar-se, há uma
capacidade limitada, decorrente de uma avaliação neurológica diminuída indicada
pelo Glasgow 5. A escala de avaliação neurológica Glasgow avalia três parâmetros:
abertura ocular, resposta verbal e motora e é utilizada para medir e avaliar o nível
de consciência de um usuário. Neste sentido também se encontra o diagnóstico de
comunicação verbal prejudicada que está diretamente relacionado à avaliação
neurológica diminuída. Um diagnóstico de risco indica que futuramente possa haver
o acometimento no sistema mencionado, nesta categoria foi possível relacionar a
prática com a importância da observação e da assistência de qualidade, evitando
assim, possíveis acometimentos. O risco de débito cardíaco diminuído foi
evidenciado pela ausculta cardíaca, taquipnéia e histórico de cardiopatias. O risco
de perfusão renal ineficaz está relacionado com as comorbidades do paciente, como
a diabete mellitus, hipertensão arterial, IAM e tabagismo crônico. O risco de
perfusão periférica ineficaz se relaciona com a circulação do paciente. O risco de
perfusão tissular cerebral ineficaz evidenciamos pela ocorrência do AVEH. O risco
de infecção está relacionado a procedimentos invasivos, destruição de tecidos e
exposição ambiental aumentada e o risco de sangramento ao acometimento pelo
AVEH. Para cada diagnóstico de enfermagem, há fatores de risco específicos
relacionados, esta definição é primordial para que o enfermeiro determine as
intervenções de enfermagem. Para todo e qualquer diagnóstico, deve-se
estabelecer um ou mais cuidados, os quais devem estar direcionados a fim de
atender as necessidades apresentadas. Conclusão: O componente curricular prático
na graduação de enfermagem possibilita ao acadêmico uma vivencia única e rica
em conhecimento além de proporcionar o aperfeiçoamento de atividades que por
sua vez, são exclusivas da enfermagem como a Sistematização da Assistência de
Enfermagem, fundamental na atuação profissional. A vivencia prática possibilitou a
elaboração dos diagnósticos de enfermagem, concomitante a isso, houve a
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implementação das intervenções de enfermagem adequadas ao caso, permitindo
assim, uma assistência de qualidade ao paciente crítico. Constata-se que além dos
diagnósticos darem suporte as intervenções, eles respaldam a prática de
enfermagem.
Palavras-chave:
enfermagem.

Acidente

Vascular

Encefálico

Hemorrágico,

diagnósticos,
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Resumo Expandido: A possibilidade de se contrair doenças por meio da água é,
há muito tempo, estudada pelo ser humano. Hipócrates, na Grécia antiga 460 a.C.,
já fazia menção à importância da escolha dos mananciais para abastecimento. Ao
passo que Ambroise Paré, no século XVI, apontava que a presença de certos
animais como cobras, sapos, vermes e outros era a causa de doenças transmitidas
por algumas águas. Nos dias atuais, sabe-se que muitos vírus, bactérias,
protozoários e helmintos podem ser transmitidos a partir da água. Atualmente, no
Brasil, a Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914 de 12/12/2011 regulariza
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo
humano e seu padrão de potabilidade. Desse modo, ressalta-se que a água potável
definida como aquela que possui características microbiológicas, físicas, químicas e
radioativas que atendam ao padrão de potabilidade e não ofereça riscos à saúde do
sujeito. Para tanto, determina-se que a água, para consumo humano, não contenha
Escherichia coli ou coliformes totais em 100 mililitros de amostra. Além dos
aspectos microbiológicos, a turbidez e o pH da água são parâmetros considerados
na análise de potabilidade. Assim, destaca-se que toda água para consumo humano
deve ser analisada quanto a sua potabilidade, inclusive a água que vem diretamente
das nascentes, haja vista que elas podem estar sujeitas à contaminação e à
poluição. E se a água de uma nascente for considerada para o aproveitamento
humano, é importante que antes se faça uma estrutura protetora que tenha o
objetivo de evitar a contaminação da água, já em seu afloramento. Essas estruturas
permitem que a água seja protegida contra partículas do solo, contra o pó trazido
pelo vento, restos vegetais, dejetos de animais silvestres ou de criação, entre
outros. Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo analisar aspectos
microbiológicos, físicos e químicos de nascentes protegidas pelo método solocimento, em diferentes locais no município de Palmas, Paraná. O primeiro ponto de
coleta foi realizado em uma nascente no Parque da Gruta (ponto 1). O segundo
ponto foi em uma Reserva Ambiental (ponto 2) próxima à rodovia PR-280, na qual
coletou-se a água de quatro nascentes, sendo que uma delas não apresentava a
proteção solo-cimento. As amostras foram coletadas diretamente das nascentes em
frascos estéreis e encaminhadas ao laboratório de Microbiologia do Instituto Federal
do Paraná - Campus Palmas. Para determinação de coliformes totais e
termotolerantes, utilizou-se o meio de cultura Aquatest coli (Laborclin), e, para um
melhor resultado, foram analisados também o pH e a turbidez das amostras. Para
realizar a análise microbiológica, foram acrescentados 200 microlitros da solução de
EDTA (ácido etilenodiaminotetraacético) a 15% em 100 mL de água, para quelar
metais presentes que possam interferir no desenvolvimento dos coliformes. Em
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seguida, as amostras em análise foram inoculadas no meio de cultura e transferidas
para 5 tubos de ensaio esterilizados, na proporção de 20 mL cada e incubadas por
24h a 35ºC. Após este período, foram observadas a cor do meio de cultura e a
emissão de fluorescência das amostras após exposição à luz ultravioleta. A amostra
da nascente do ponto 1 e três das amostras do ponto 2 ficaram com aspecto
amarelado e turvado e emitiram fluorescência, o que confirma a contaminação por
coliformes totais e presença de E. coli. Em contrapartida, a amostra da nascente
sem nenhum tipo de proteção, localizada no ponto 2, não apresentou nenhum tipo
de contaminação bacteriana do grupo coliforme. A nascente do ponto 1 apresentou
turbidez 3.20 e pH 6.18. Já as do ponto 2, para o resultado da turbidez,
apresentaram cada uma o valor de 0.10. Ao passo que para o pH o resultado foi
consecutivamente: 5.90, 5.95, 5,92 e 6,13. Observa-se, então, que as nascentes do
ponto 2 possuem águas mais ácidas que a nascente do ponto 1. Já em relação à
turbidez, a nascente do ponto 1 tem resultado mais alto que as do ponto 2. Nota-se,
também, que as nascentes protegidas pelo método solo-cimento, a princípio,
apresentaram um aspecto agradável de cristalinidade e pureza, partindo do
pressuposto de que são fontes de água potáveis, mas ao final ficou confirmada a
sua contaminação por coliformes totais e termotolerantes, mostrando-se impróprias
para consumo humano. Já a nascente sem nenhum tipo de proteção, da qual se
esperaria que houvesse contaminação, demonstrou-se potável. Conclui-se,
portanto, que é essencial e indispensável que toda água, antes de ser consumida,
passe por análises que confirmem sua potabilidade. É importante, também, a
conscientização da população em relação à utilização de fontes de água, que a
princípio parecem próprias para consumo, mas que não se enquadram no padrão
de potabilidade que a legislação exige, evitando que possíveis doenças de
transmissão hídrica prejudiquem a sua saúde e bem estar. Friza-se, ainda, a
necessidade de implantação de métodos de proteção e preservação do entorno das
nascentes e de tratamento da água para evitar riscos à população que a consome.
Palavras-chave: Coliformes; Contaminação; E. coli.

Abstract: The possibility of contracting diseases through water has long been
studied by humans. Hippocrates, in ancient Greece 460 BCE, already mentioned the
importance of choosing sources for supply. Whereas Ambroise Paré in the sixteenth
century pointed out that the presence of certain animals such as snakes, toads,
worms and others was the cause of diseases transmitted by some waters.
Nowadays, it is known that many viruses, bacteria, protozoa and helminths can be
transmitted from the water. Currently, in Brazil, Ministry of Health Ordinance No.
2914 of 12/12/2011 regulates procedures to control and monitor the quality of water
for human consumption and its drinking water standard. Thus, it is emphasized that
drinking water is defined as having microbiological, physical, chemical and
radioactive characteristics that meet the drinking standard and do not pose risks to
the subject's health. For this purpose, it is determined that water, for human
consumption, does not contain Escherichia coli or total coliforms in 100 milliliters of
sample. Besides the microbiological aspects, the turbidity and the pH of the water
are considered parameters in the potability analysis. Thus, it should be noted that all
water for human consumption should be analyzed for its potability, including water
coming directly from the sources, since they may be subject to contamination and
pollution. And if water from a spring is considered for human use, it is important that
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a protective structure is first made with the objective of avoiding the contamination of
the water, already in its outcrop. These structures allow the water to be protected
from soil particles, dust from the wind, plant debris, waste from wild or farmed
animals, among others. In this context, the present work aimed to analyze
microbiological, physical and chemical aspects of springs protected by the soilcement method, in different locations in the municipality of Palmas, Paraná. The first
collection point was made at a spring in the Grotto Park (point 1). The second point
was in an Environmental Reserve (point 2) near the highway PR-280, in which water
was collected from four springs, one of which did not have soil-cement protection.
Samples were collected directly from the sources in sterile flasks and sent to the
Microbiology laboratory of the Federal Institute of Paraná - Campus Palmas. For the
determination of total and thermotolerant coliforms, the culture medium Aquatest coli
(Laborclin) was used, and, for a better result, the pH and turbidity of the samples
were also analyzed. To perform the microbiological analysis, 200 microlitres of the
EDTA solution (15% ethylenediaminetetraacetic acid) in 100 mL of water was added
to chelate metals present that could interfere in the development of the coliforms.
The samples under analysis were then inoculated into the culture medium and
transferred to 5 sterile test tubes in the proportion of 20 ml each and incubated for 24
hours at 35 ° C. After this period, the color of the culture medium and the
fluorescence emission of the samples were observed after exposure to ultraviolet
light. The samples from point 1 and three of the point 2 samples were yellowish and
turbid and fluorescence confirmed, confirming contamination by total coliforms and
presence of E. coli. In contrast, the nascent sample with no protection, located at
point 2, did not present any type of bacterial contamination of the coliform group. The
source at point 1 presented turbidity 3.20 and pH 6.18. As for point 2, for the turbidity
result, each had a value of 0.10. Whereas for the pH the result was consecutively:
5.90, 5.95, 5.92 and 6.13. It is observed, then, that the springs of point 2 have water
more acidic than the source of point 1. Regarding the turbidity, the source of point 1
has a higher result than those of point 2. It is also noted that, that the springs
protected by the soil-cement method, at first, presented a pleasant aspect of
crystallinity and purity, starting from the assumption that they are sources of drinking
water, but in the end it was confirmed its contamination by total coliforms and
thermotolerantes,unfit for human consumption. The spring without any type of
protection, from which one would have expected to be contaminated, was shown to
be potable. It is concluded, therefore, that it is essential and indispensable that all
water, before being consumed, undergoes analyzes that confirm its potability. It is
also important to raise public awareness of the use of water sources, which at first
seem appropriate for consumption, but which do not fit into the standard of potability
required by legislation, preventing possible waterborne diseases from harming health
and wellness. There is also the need to implement methods of protection and
preservation of the surroundings of the springs and water treatment to avoid risks to
the population that consumes it.
Keywords: Coliformes; Contamination; E. coli.
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Resumo Expandido: Um dos desafios atuais da computação é melhorar o
desempenho de aplicações/algoritmos já existentes, seja em relação ao consumo
de memória, ao consumo de energia, ao tempo de execução, ou outras
características que podem ser melhoradas. É comum que melhorias possam ser
feitas em algoritmos quando se mudam os recursos de Hardware disponíveis.
Recentemente, ocorreu a popularização do uso de processadores com vários
núcleos de processamento, que possibilizam o multithreading simultâneo. Este
recurso ainda é subutilizado para diversas situações, é o que acontece, por
exemplo, quando aplicações utilizam muito tempo de CPU e são programadas para
uma execução linear. A aplicação utiliza apenas um núcleo de processamento e os
vários outros ficam ociosos, enquanto o usuário do sistema aguarda a conclusão
das tarefas. Um tipo de algoritmo que demanda bastante tempo de CPU é o de
compressão de dados. Este, permite que uma determinada informação seja
representada em uma quantidade menor de bytes, tornando possível persistir mais
informação em uma mesma unidade de armazenamento ou agilizar a comunicação
entre sistemas. Existem diversas soluções boas de algoritmos para compressão de
dados, porém, a compressão é um problema de otimização e a eficiência dos
algoritmos depende das informações a serem comprimidas, da arquitetura do
computador e dos recursos de hardware disponíveis. Salomon (2004), discorre
sobre diversos algoritmos de compressão, de diferentes épocas, que são eficientes
para diferentes demandas. Por sua vez, Huffman (1952), publicou um método para
construção de algoritmos de compressão de dados que consiste em observar a
frequência de pequenas unidades de informação – símbolos ou caracteres, por
exemplo – e utilizar cadeias binárias de tamanho variável para representá-las,
sendo as unidades com maior frequência, representadas pelas menores cadeias.
Este método ficou conhecido por código de Huffman e é base para diversas
implementações de algoritmos de compressão atuais, como o algoritmo de Huffman
orientado a bytes, que é eficiente para a compressão de textos em relação a razão
de compressão e que facilita a criação de métodos para pesquisa em texto
comprimido. Alguns trabalhos, que buscam otimizações em algoritmos de
compressão de dados, têm sido publicados nos últimos anos. Oliveira (2018), no
trabalho “Uso de computação paralela para acelerar a cripto-compressão de dados”,
trouxe otimizações para o algoritmo de cripto-compressão de dados desenvolvido
pela Sheffield Hallam University no Reino Unido, através da biblioteca OpenMP.
Nessa direção, ao aplicar computação paralela, obteve ganhos de desempenho em
compressão de textos e imagens. Justo (2017), em sua obra, traz uma análise de
desempenho e eficiência de técnicas de compressão fractal de imagens, com e sem
perdas. Apesar do autor não ter implementado técnicas de paralelização de código,
ele indica na conclusão de seu trabalho que os algoritmos precisam ter uma melhor
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performance em relação a tempo de execução e cita a paralelização do código
como possível solução. RAHMANI, TOPAL e AKINLAR (2014), em seu artigo “A
Parallel Huffman Coder on the CUDA Architecture” implementam uma versão
paralela do algoritmo de Huffman utilizando a arquitetura NVIDIA CUDA, para
compressão de dados JPEG. Após implementa-la, os autores demonstram testes
que apontam para uma aceleração do processo de compressão em até 22x em
relação a programação linear com CPU. A partir do exposto, pretende-se realizar
otimizações no algoritmo de compressão de Huffman orientado a bytes, de modo
que as otimizações serão feitas para que o algoritmo faça melhor uso das
arquiteturas multicore, através de técnicas de programação paralela, utilizando-se
as bibliotecas PThreads e OpenMP. Por fim, a partir da análise de diversos estudos,
é possível concluir que o uso de programação paralela, aplicados a algoritmos de
compressão de dados, pode trazer melhorias em seu tempo de execução. Portanto,
as soluções atuais para compressão de dados possivelmente não são definitivas,
indicando possíveis melhorias em algoritmos existentes.
Palavras-chave: Compressão de dados, Programação paralela, Huffman.

Abstract: One of the challenges of computing is the performance of existing
applications / algorithms, whether in terms of memory consumption, power
consumption, runtime, or other features that can be improved. It is common for
multiple polls to be used when hardware resources are available. Recently, there
has been a popularization of the use of processors with multiple processing cores,
which enabled simultaneous multithreading. This feature is still underutilized for a
variety of situations, as is the case, for example, when a lot of CPU time is used and
are programmed for linear execution. One application uses only one processing core
and the others are hidden while the system user waits for tasks to complete. A type
of algorithm that sends a lot of CPU and data compression time. This allows a given
distribution to be represented on smaller media, ie more persistent on a storage unit
or streamline communication between systems. There are a number of good
algorithm tools for data compression, but it is a process of optimization and a
complete set of data that can be compared on the computer architecture and
available hardware resources. Salomento (2004), discusses in the compression
algorithm, of several times, that are efficient for different demands. Huffman (1952),
in turn, published a method for constructing data compression algorithms that
consists of observing the frequency of small units of information - symbols or
characters, for example - and using binary strings of variable length to represent
them. them. , being as units often represented by the smallest chains. This method is
known by the Huffman code and is based on several implementations of current
compression algorithms, such as the byte-oriented Huffman algorithm, which is
effective for text compression against a compression ratio and facilitates the creation
of methods for search in compressed text. Some papers, which seek optimizations in
data compression algorithms, have been published in recent years. Oliveira (2018),
in his work “Using Parallel Computing to Accelerate Data Crypto-Compression”,
brought optimizations to the Crypto-Data Compression algorithm developed by
Sheffield Hallam University in the United Kingdom, through the OpenMP library. In
this direction, by applying parallel computing, it obtained performance gains in text
and image compression. Justo (2017), in his work, brings a performance and
efficiency analysis of lossy and lossless fractal image compression techniques.
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Although the author has not implemented code parallelization techniques, he
indicates at the conclusion of his work that algorithms need to have better runtime
performance and cites code parallelization as a possible solution. RAHMANI, TOPAL
and AKINLAR (2014), in their article “Parallel Huffman Coder on the CUDA
Architecture” implement a parallel version of Huffman's algorithm using NVIDIA
CUDA architecture for JPEG data compression. After implementing it, the authors
demonstrate tests that point to an acceleration of the compression process by up to
22x compared to linear programming with CPU. From the above, it is intended to
perform optimizations in the byte-oriented Huffman compression algorithm, so that
the optimizations will be made so that the algorithm makes better use of multicore
architectures, through parallel programming techniques, using libraries. PThreads
and OpenMP. Finally, from the analysis of several studies, it can be concluded that
the use of parallel programming, applied to data compression algorithms, can bring
improvements in its execution time. Therefore, current solutions for data
compression are possibly not definitive, indicating possible improvements in existing
algorithms.
Keywords: Data compression, Parallel programming, Huffman.
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Aprendendo Biologia Celular Através do Jogo
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Fransoeise Ertel (franertel1998@gmail.com) 4
Jéssica Correira (jessicacorreiaboese@gmail.com) 5
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Colégio Estadual Padre Ponciano José de Araújo

Resumo Expandido: Os desafios para se obter êxito no processo de aprendizagem
são inúmeros e, ser professor (a) na atualidade, implica reconhecer que o
conhecimento dos alunos se modifica em uma velocidade com a qual não se está
habituado e, não será necessário somente o esforço diário do docente, como
também recursos didáticos inovadores. Para Becker (1992), ao utilizar recursos
didáticos diversificados e inovadores, os docentes tem a oportunidade de estimular
o interesse dos alunos em construir o seu próprio conhecimento, criando situações
que os levem a refletir e estabelecer relações entre diversos contextos. Estudiosos
da área da educação consideram que é necessário repensar o processo através do
qual os alunos aprendem com vontade, motivados, curiosos, com satisfação, com
intenções e expectativas, pois o anseio e o interesse pela aprendizagem é um dos
alicerces básicos no processo de aprendizagem e também do desenvolvimento
humano. Segundo Bzuneck (2009), a motivação é considerada um elemento
determinante no contexto escolar, não dependendo só do aluno, mas também do
contexto em que ele está inserido, tendo em vista que situações ambientais
influenciam de forma significativa no processo de motivação. Portanto, é de
fundamental a importância que os professores recriem o ambiente escolar, para que
este seja um local motivador e que desperte o desejo e a vontade de saber cada dia
mais. Desta forma, é imprescindível que sejam utilizados recursos pedagógicos
dinâmicos, interativos, que despertem o interesse dos alunos a fim de que a
aprendizagem seja realmente significativa. Bazzo (2000) porém considera que não
existe um método ideal a ser utilizado no processo de ensino e aprendizagem, mas
sim, métodos teoricamente mais ou menos favoráveis. Sendo assim, os jogos
podem vir a ser um recurso de grande relevância já que permitem a reflexão, a
problematização, a vivência em grupos, como também, a resolução de problemas,
entre outras situações. Os jogos promovem o desenvolvimento intelectual e
desenvolvem várias atividades cognitivas, como a resolução de problemas, tomada
de decisão, reconhecimento de padrões, processamento de informações,
criatividade e pensamento crítico. De acordo com Silva (2010), o uso de jogos
educacionais permite momentos importantes de aprendizagem, viabilizando o
desenvolvimento de estratégias e habilidades importantes para ampliar a
capacidade cognitiva e intelectual dos alunos. O presente projeto foi realizado pelos
acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná – IFPR
– Campus Palmas, bolsistas do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência –
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PIDID, com os alunos do 1° ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Padre
Ponciano José de Araújo, no município de Palmas - Paraná e teve como objetivo
desenvolver um jogo didático que sirva de facilitador no processo ensino
aprendizagem de Biologia Celular aos alunos no Ensino Médio. Inicialmente o
professor de Biologia da turma, abordou alguns aspectos teóricos da Biologia
Celular. A seguir, iniciou-se o uso do jogo desenvolvido, o qual foi chamado de
“Quebra Cabeça Celular”. Nele, os alunos receberam “dicas” aleatórias sobre o
assunto e deveriam acertar o que significava cada uma delas. Os acertos eram
pontuados com valores diferentes, de acordo com o grau de dificuldade. Quando um
aluno alcançava três pontos, era premiado com uma organela citoplasmática. Os
jogadores tinham direito a solicitar ajuda de um colega de turma que não estivesse
jogando naquele momento. O jogo durava em torno de 50 minutos e era
considerado vencedor, o aluno que conseguisse montar primeiro a célula, com
todas as suas organelas. O jogo foi então aplicado conforme as regras
estabelecidas. Em um primeiro momento, os alunos mostraram-se tímidos, com
participação e desempenho pouco significativo, pois o conhecimento demonstrado
sobre o tema em questão foi insuficiente para responder as questões e fez-se
necessária a utilização do livro didático para auxílio. No entanto, ao ser realizada
uma segunda aplicação do jogo, a participação dos mesmos aumentou, assim
como, o seu desempenho, pois as respostas neste momento eram dadas com mais
segurança. A participação ativa dos alunos foi observada em todo o andamento do
jogo, sendo que, a maioria deles participou. O interesse sobre o assunto foi
melhorando a partir do momento que os mesmos se esforçavam em entender e
buscar sobre o assunto para que pudessem vencer o jogo. Segundo Calisto et al.
(2010), os jogos educativos contribuem para a aprendizagem dos alunos, pois
estimulam a atenção, ao mesmo tempo em que os motivam através de atividades
de competição e cooperação. Como consequência disso, o entendimento e a
compreensão do assunto em questão aumentou, tornando a aprendizagem
realmente significativa, o que permite dizer que o objetivo proposto foi alcançado.
Nista-Piccolo (1999), Darido (2004) e Lorenz e Tibeau (2003), enfatizam a
necessidade de promover situações nas quais os alunos possam tenham uma
aprendizagem ativa, prazerosa,e significativa. A utilização do recurso sugerido
demonstrou a eficácia da aplicação de atividades extras em sala de aula para a
melhora do desempenho dos alunos que, por vezes, mostram-se desmotivados com
relação à rotina diária da escola. Para que o envolvimento do aluno ocorra no dia a
dia escolar, faz-se necessário que ele encontre sentido no conhecimento aprendido
e tenha vontade de aprender, afirma Perrenoud (2000). Foi possível observar uma
melhora perceptível da participação dos alunos, que em encontros anteriores à este
reclamavam das aulas monótonas e solicitavam atividades fora do método
tradicional. Para Pagel (2015), uma das formas de ultrapassar o modo de ensino
tradicional, é a utilização de metodologias mais ativas e participativas, nas quais os
alunos constroem o seu conhecimento partindo das interações com os colegas e
com o ambiente em que estão inseridos. Apesar da dificuldade inicial dos alunos, foi
possível aplicar o jogo em sala de aula mais de uma vez, verificando-se pelas
respostas dadas, a cada nova aplicação, avanço considerável em relação ao
conhecimento sobre o assunto. Pode-se dizer portanto, que uso do jogo proposto
colaborou na construção do conhecimento dos alunos, facilitando o aprendizado de
aspectos relacionados à Biologia Celular, auxiliando-os a aprofundar questões
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importantes acerca do tema e a desenvolver estratégias de raciocínio lógico,
trazendo inovação ao processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem; Jogos didáticos; Sala de aula.
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Aprendendo Biologia com o uso de Metodologias e
Recursos Didáticos Diferenciados
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Resumo Expandido: O conhecimento sobre citologia auxilia o estudante a
descobrir a importância que as células têm para a existência humana, por serem
uma peça fundamental para a vida. No entanto, trabalhar assuntos relacionados à
citologia se torna um grande desafio para muitos professores, por ser um tema
abstrato, já que envolve uma gama de estruturas microscópicas, além de ser
trabalhado comumente, com pouca conexão com o cotidiano, situações estas, que
frequentemente geram desinteresse dos alunos. Outro tema de importância
significativa a ser abordado com os alunos, refere-se à alimentação saudável, pois
este pode ser um instrumento fundamental para a promoção da saúde e sabe-se
que a escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações educativas
que podem beneficiar a comunidade escolar e o seu entorno nesse aspecto. Ao
proporcionar momentos para discutir questões ligadas à alimentação saudável, o
professor abre espaço para que os alunos reflitam sobre problemas socioculturais e
econômicos complexos como a fome, a má nutrição, a obesidade, as práticas
alimentares não saudáveis e as desordens da conduta alimentar, entre outros, além
de auxiliá-los a tornarem-se agentes de cuidados com a própria saúde. No entanto,
muitas vezes este tema torna-se difícil de ser trabalhado, considerando-se
principalmente, as relações com hábitos alimentares inadequados que os alunos
trazem consigo por motivos diversos. Desta forma, faz-se necessário o uso de
estratégias de ensino que despertem o interesse dos estudantes e que permitam
desenvolver a sua capacidade de observação e de argumentação. Neste sentido
ainda, as aulas diferenciadas, com os recursos didáticos variados, como maquetes,
mapas conceituais modelos e jogos didáticos, além de aulas práticas no laboratório,
desempenham um grande auxílio inovador para os docentes de Ciências e Biologia.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho, foi propor metodologias e recursos
didáticos diferenciados que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem de
Biologia no Ensino Médio. O projeto foi desenvolvido pelos acadêmicos do curso de
Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná – IFPR, Campus Palmas,
bolsistas do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, do subprojeto de
Ciências da Natureza - Biologia, com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio do
Colégio Estadual Dom Carlos, no município de Palmas – PR. As turmas escolhidas
para o trabalho foram os primeiros anos do Ensino Médio e segundo ano do Curso
de Formação de Docentes. As atividades desenvolvidas abordaram dois temas
distintos: alimentação saudável e biologia celular. Primeiramente o projeto foi
direcionado ao tema alimentação saudável e foi iniciado uma mostra de fotografias
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de pessoas com o corpo ”malhado” e outras “obesas” para gerar uma discussão
acerca do assunto, levando em consideração se essas condições físicas são
determinadas pela alimentação saudável ou não. Posterior à essa atividade, os
alunos elaboraram cartazes contendo orientações para uma alimentação saudável e
expuseram os mesmos para a comunidade escolar. Num segundo momento, os
alunos foram questionados sobre vários aspectos relacionados à alimentação, como
por exemplo: o que são nutrientes e quais nutrientes nosso corpo necessita? Após a
discussão das respostas dadas, solicitou-se que eles trouxessem para a aula
seguinte, rótulos de alimentos, para que fosse feita a análise e identificação dos
nutrientes de cada um destes alimentos. Quando trazidos, estes rótulos foram
analisados e discutidos, relacionando a sua composição à tabelas nutricionais, às
necessidades do corpo e à alimentação saudável. Complementando estas
atividades, foram realizadas aulas experimentais no Laboratório de Ciências, sendo
realizadas as seguintes práticas: “detecção do amido em diferentes amostras”,
“ação da enzima amilase salivar (ptialina) sobre o amido” e “determinação do teor
de Vitamina C em alimentos”, sendo solicitada a elaboração de um relatório
descritivo em cada uma das atividades realizadas. O tema Biologia Celular foi
abordado tendo sido realizado inicialmente estudos bibliográficos sobre o histórico
celular, sobre a composição química da célula e as funções que as organelas
celulares exercem nas células. Após, os alunos confeccionaram modelos de células
animais para fins de aprendizagem e compreensão da estrutura celular, utilizando
para essa atividade gel, tinta, isopor, massa de modelar e potes de plástico. Para
promover a apropriação efetiva do conhecimento sobre Biologia Celular, foi utilizado
um jogo didático que abordava as funções específicas das organelas
citoplasmáticas. Durante o desenvolvimento das atividades realizadas foi possível
observar que as metodologias e recursos didáticos utilizados permitiram aos alunos
aproximarem do seu cotidiano conceitos teóricos abstratos que até então eram
difíceis de serem entendidos, pois os temas foram trabalhados, baseados não na
simples transmissão do conhecimento, e sim, a partir da participação coletiva, da
observação, do questionamento e do resgate do conhecimento. Os alunos
mostraram-se muito participativos e motivados durante as aulas, envolveram-se
mais diretamente nas atividades e tiveram melhor desempenho nos processos
avaliativos realizados posteriormente pela professora de Biologia, do que
costumeiramente vinham tendo. O trabalho realizado com os alunos, revela-nos e
reforça a ideia de que o uso de metodologias e recursos didáticos diferenciados
estimulam o aluno à participação e motivação e à enxergar as Ciências e a Biologia
de uma forma diferenciada e criativa e que é importante que os mesmos sejam
instigados à aprendizagem por meio de atividades que os conduzam à participação,
para obterem maior aproximação entre a ciência e o cotidiano.
Palavras chave: Ensino; Aprendizagem; Alunos.
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As Características Estéticas nas Produções Visuais e
Musicais Impressionistas
Cassiane Perera Franceschetto (cassianefranceschetto@outlook.com)¹
1
Instituto Federal do Paraná – campus Palmas

Resumo Expandido: Este tema foi escolhido pelo fato de a autora deste trabalho
estudar e atuar na área da música desde os seis anos de idade e agora, ao estar
cursando atualmente o curso de Artes Visuais, percebe-se uma relação entre os
elementos visuais e musicais e questiona-se então, se as características e temas
destas áreas e produções, possuem padrões no período da sua criação. Propõe-se
assim, que a leitura dessas características, temas e reflexões nestes dois eixos
artísticos são capazes de proporcionar uma visão mais ampla do período estudado
aos acadêmicos. Esta pesquisa é importante para esclarecer conceitos, elementos
formais, características e temas das duas linguagens, tendo como público alvo
estudantes da graduação, futuros professores e profissionais já atuantes, e como
fundamentação teórica utiliza-se autores das artes visuais e da música. Nos instiga o
fato de que obras impressionistas como movimento e estilo tiveram características e
temáticas de objetivo consciente e inconsciente de um momento histórico ou de um
“estado de espírito”, a fidelidade à experiência de um observador-artista, presente
tanto nas pinturas quanto nas músicas desta corrente. O historiador Meyer Schapiro
(2002) aborda em seu livro “Impressionismo, Reflexões e Percepções”, sobre o
objetivo e a importância da percepção nesta corrente, sobre a naturalidade em que
estas percepções se postavam nos quadros, contrastadas com o hábito de ver o
objeto conhecido por uma indicação simplesmente, de se deparar com algo já pronto,
invariável, sendo um objeto padronizado, fixo, sem mutação, independentemente da
sensação ou do artista, se ignorava o sutil e o instável, que vinha a ser a
característica que mais se prezava no impressionismo (2002, p.37). Os artistas
escolhidos, Claude Monet e Claude Debussy estabelecem correspondências nas
suas produções, nas obras Impressão, sol nascente, 1872, e Clair de Lune, 1905,
respectivamente, onde ambos tratam em suas obras características como o
sentimento individual, a natureza, a imaginação e a iluminação. Como referencial
teórico musical foram utilizados dois autores, Roland de Cande e Paul Griffiths em
seus livros: “História Universal da Música v.2” e “A música moderna: Uma história
concisa e ilustrada de Debussy a Boulez”. Este estudo tem como objetivos
específicos adquirir conhecimentos sobre a história do impressionismo, suas
características visuais na pintura, as características da linguagem musical
impressionista e ao longo do trabalho, conhecer o artista Claude Monet e o
compositor Claude Debussy, ambos franceses. Tendo isso em consideração, este
trabalho explica também possíveis metodologias para que o ensino da arte na escola
seja melhor aprofundado e significativo aos alunos, para que os períodos estudados
sejam aprendidos e compreendidos com mais sucesso se relacionados com outros
eixos artísticos, neste caso a pintura juntamente com a música. Tem-se
conhecimento da importância do estudo e desenvolvimento estético desde as séries
iniciais nas aulas de arte de todos os níveis, para que os alunos tenham mais
criticidade e interpretação da arte e demais disciplinas que compõem a grade
curricular do ensino básico. Segundo a autora Maria Helena Wagner Rossi (2005,
p.50) no seu artigo “A estética no ensino das artes visuais”, a introdução da
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discussão sobre estética na sala de aula, não tem objetivo de ensina-la, mas sim, de
proporcionar a reflexão sobre questões filosóficas que as crianças podem e devem
experimentar. Essas crianças segundo a pesquisa da autora, concluem a primeira
etapa do ensino fundamental, mais compreensivos esteticamente que adultos com
formação universitária, pois aprendem também a respeitar as diversas opiniões e
leituras, que requerem um nível de fluência verbal e raciocínio e esse método será
utilizado para a compreensão do período escolhido, o impressionismo.
Palavras-chave: impressionismo; Claude Monet; Claude Debussy; art; music.
Abstract: This theme was chosen because the author of this work study and act in
the area of music since the age of six and now, while currently attending the Visual
Arts course, a relationship between the visual and musical elements is perceived and
questions if, then, the characteristics and themes of these areas and productions
have patterns in the period of their creation. It is proposed, therefore, that the reading
of these characteristics, themes and reflections in these two artistic axes are able to
provide a broader view of the studied period to the academics. This research is
important to clarify the concepts, formal elements, characteristics and themes of both
languages, targeting undergraduate students, future teachers and already active
professionals, and as a theoretical foundation, authors of the visual arts and music
are used. The fact that impressionist works such as movement and style had the
characteristics and themes of a conscious and unconscious goal of a historical
moment or of a "state of mind", the fidelity to the experience of an artist-observer,
present both in the paintings and in the songs from this stream. In his book
"Impressionism, Reflections and Perceptions", the historian Meyer Schapiro (2002)
discusses the purpose and importance of the perception in this current, about the
naturalness in which these perceptions were placed in the pictures, contrasted with
the habit of seeing the object known by an indication simply, to come across
something already ready, invariable, being a standardized object, fixed, without
mutation, regardless of the sensation or the artist, if he ignored the subtle and the
unstable, which was the characteristic that most prized in Impressionism (2002, p.37).
The chosen artists, Claude Monet and Claude Debussy establish correspondences in
their productions, in the works Impression, rising sun, 1872, and Clair de Lune, 1905,
respectively, where both deal in their characteristic works like individual feeling,
nature, imagination and lighting. As a musical reference, two authors, Roland de
Cande and Paul Griffiths, were used in his books: "Universal History of Music v.2"
and "Modern Music: A Concise and Illustrated Story from Debussy to Boulez". The
aim of this study is to acquire knowledge about the history of Impressionism, it’s
visual characteristics in painting, the characteristics of the Impressionist musical
language and throughout the work, meet the artist Claude Monet and the composer
Claude Debussy, both French. Taking this into consideration, this work also explains
possible methodologies for the teaching of art in the school to be better and
meaningful for students, so that the studied periods are learned and understood more
successfully if related to other artistic axes, in this case painting along with the music.
The importance of aesthetic study and development from the initial grades in art
classes at all levels is known, so that the students have more criticality and
interpretation of the art and other disciplines that make up the basic school
curriculum. According to the author Maria Helena Wagner Rossi (2005, p. 50) in her
article "The esthetics in the teaching of the visual arts", the introduction of the
discussion about aesthetics in the classroom has no objective to teach it, but rather
reflection on philosophical issues that children can and should experience. These
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children, according to the author's research, complete the first stage of elementary
education, more aesthetically comprehensible than adults with university education,
as they also learn to respect diverse opinions and readings, which require a level of
verbal fluency and reasoning and this method will be used for the understanding of
the chosen period, Impressionism.
Keywords: impressionism; Claude Monet; Claude Debussy; art; music.
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Resumo Expandido: Durante o percurso acadêmico, o graduando em Enfermagem
se depara com uma ampla quantidade de conhecimento teórico e científico. Os
diferentes enfoques dados à teoria e a prática acarretam em dificuldades ao
acadêmico em harmonizar e relacionar estas dentro do cenário que será vivenciado
pelo futuro profissional. Nesse sentido, faz-se necessário possibilitar a integração do
graduando em experiências práticas cotidianas, que são essenciais para a formação
profissional em qualquer curso de graduação, além de serem imprescindíveis para
uma formação mais completa e integrada, visto que a partir disso é possível deter o
conhecimento acerca dos cenários que poderá vir atuar profissionalmente. O
presente trabalho possui como objetivo central relatar a experiência a partir da
vivência de duas acadêmicas do terceiro período de enfermagem diante dos vários
cenários de atuação do profissional enfermeiro. Como percurso metodológico
utilizou-se do relato de experiência a partir da realização de visitas técnicas à
diversos locais de atuação do enfermeiro em dois municípios distintos do sudoeste
do Paraná durante o desenvolvimento do componente curricular de Vivências em
Enfermagem II do curso de graduação em Enfermagem do Instituto Federal do
Paraná Campus Palmas no período de Junho a Julho de 2019. Totalizaram-se 8
visitas técnicas nos cenários, respectivamente: Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILP), Unidade Básica de
Saúde/Estratégia de Saúde da Família (UBS/ESF), Unidade de Pronto Atendimento
Municipal (UPA), Hospital Geral, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU), Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. Diante a vivência e a
aproximação com os cenários ofertada pela disciplina foi possível conhecer o grande
leque de atuação disponível ao enfermeiro, o qual a partir do conhecimento adquirido
na graduação desenvolve diversas ações voltadas ao planejamento, organização,
coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem
onde desempenha a sua atuação. Evidencia-se a partir da vivência o fato de que
enfermeiro apresenta funções privativas que irão garantir um cuidado adequado,
mencionando-se a supervisão de sua equipe, desenvolvendo ações e atividades de
educação continuada e capacitações para os profissionais que estão sob sua
supervisão, possuindo autonomia para realizar outras atividades privativas como a
consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de Enfermagem, além de
executar procedimentos de maior complexibilidade técnica como a inserção de
sondas de eliminação e alimentação, obtenção de acesso venoso pela punção
percutânea da veia jugular e a coleta da gasometria arterial, por exemplo. Observase também que o enfermeiro desempenha papel importante na prática assistencial
direta, prestando o cuidado nos mais diversos ciclos da vida humana, atuando em
praticamente todas as etapas que abrangem a estadia do usuário no serviço que
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presta cuidados em saúde É de extrema importância salientar que o enfermeiro é a
“linha de frente” da equipe, pois este profissional é o responsável por prestar e/ou
supervisionar os primeiros atendimentos aos usuários, realizando a avaliação e
exames clínicos iniciais, preenchendo e atualizando os dados de evolução do quadro
clínico, ressaltando a extrema capacidade de desenvoltura para atuar sob extrema
pressão e possuir a agilidade para tomada rápida de decisões nos diversos
atendimentos de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica
e de saúde mental da população. O cuidado em enfermagem é presente também nos
serviços que abrangem as Vigilâncias em Saúde e suas vertentes (Vigilância
Epidemiológica e Vigilância Sanitária) realizando as ações de investigação,
diagnóstico situacional, planejamento e intervenções, visando a promoção e a
proteção de saúde dos indivíduos. Evidencia-se que o componente curricular
Vivências em Enfermagem II proporcionou uma visão mais ampliada a respeito das
áreas em que o profissional Enfermeiro pode atuar, sendo evidente a
complexibilidade e a competência exigida ao mesmo, além de refletir sobre a
importância que este profissional possui dentro do contexto da saúde por
desenvolver além das ações privativas com o desenvolvimento da autonomia, as
ações de enfermagem como um integrante essencial nas equipes de saúde. Neste
sentido, é utópico imaginar a ausência de um enfermeiro em locais que prestam
serviços de saúde, pois este profissional atua como garantida na continuidade do
cuidado, com qualidade e competência.
Palavras-chave: Bacharelado em Enfermagem; Papel do Profissional de
Enfermagem, Prática Profissional; Serviços de Saúde.
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Resumo Expandido: Dentre as finalidades do sistema educacional uma das
maiores expectativas é propiciar à população em geral, oportunidade de
desenvolvimento gradativo, para que aprendam com mais flexibilidade, eficácia e
autonomia. No entanto, atualmente presenciamos várias dificuldades no campo
educacional ,que acabam impondo barreiras na realização de projetos educativos
eficazes. Sendo assim, novas ideias envolvendo práticas educativas com o uso de
estratégias de ensino diversificadas vem sendo buscadas, para que sirvam de apoio
para ultrapassar essas barreiras. Para tanto,o jogo didático pode ser utilizado como
um excelente recurso no processo de ensino e aprendizagem pois estimula a
criatividade do aluno, permite a interação entre os colegas e oferece um ambiente de
aprendizagem mais descontraído e prazeroso, levando à uma maior apropriação dos
conhecimentos envolvidos e à uma aprendizagem mais significativa. O presente
projeto foi realizado pelos acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas do Instituto
Federal do Paraná – IFPR – Campus Palmas, bolsistas do Programa de Bolsas de
Iniciação à Docência – PIDID – Subprojeto Ciências da Natureza – Biologia, com os
alunos do Ensino Médio, do Colégio Estadual Dom Carlos, no município de Palmas,
estado do Paraná e teve como objetivo propor atividades lúdicas facilitadoras no
processo ensino aprendizagem de Biologia aos alunos no Ensino Médio. Após
trabalhar de forma teórica e expositiva o conteúdo sobre Tecidos Animais com as
turmas de primeiro ano do Ensino Médio, foi aplicado aos mesmos o jogo “Dominó”,
no qual os alunos em duplas, teriam que associar um determinado tecido animal
com suas respectivas funções e características. Outra atividade didática elaborada
com intuito de revisar o assunto sobre Teorias da Origem da Vida, foi um jogo
denominado “Tabuleiro", onde cada dupla de alunos deveria ler perguntas e avançar
as “casas”, caso acertasse a resposta. Utilizando a mesma ideia do tabuleiro, foi
também desenvolvido um jogo “Quiz”, de perguntas e respostas, sobre vitaminas e
outro, sobre bacterioses. Num segundo momento, foram desenvolvidas com os
alunos do segundo ano, atividades lúdicas para reforçar o conhecimento sobre a
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Classificação dos Seres Vivos e sobre o Reino Plantae. Nessa atividade didática, foi
aplicado um jogo de ”Associação”, onde um grupo de alunos com cartas contendo
fotografias de diversos grupos de plantas, deveria classificá-las de acordo com as
características apresentadas em uma tabela. Outra atividade desenvolvida foi a
”Roleta” sobre o assunto Composição Química dos Seres Vivos, que consistia em
perguntas e respostas. Nesse jogo, o número em que parasse a roleta após girada,
indicava uma pergunta que deveria ser respondida por um integrante do grupo
jogador da vez. No final, o grupo que fizesse mais acertos vencia o jogo. Para um
terceiro momento, a turma escolhida foi o terceiro ano. Após a explicação oral do
assunto sobre genética, os alunos confeccionaram a molécula de DNA, utilizando
balas de goma que representaram as bases nitrogenadas, arame e palitos para
demonstrar as ligações químicas. Durante o desenvolvimento das atividades foi
possível observar a interação e cooperação entre os alunos, a curiosidade em
querer saber mais, estimulando o raciocínio e o seu pensamento crítico, permitindo
que a aprendizagem acontecesse de forma prazerosa e motivadora. Ao final do ciclo
de atividades desenvolvidas, pode-se observar que as metodologias diferenciadas
utilizadas, permitiram que os conteúdos abordados deixassem de ter aspecto
abstrato, passando a constituírem-se como instrumentos que podem ser utilizados
na busca de soluções para alguns dos desafios enfrentados na Educação,
fortalecendo e aumentando a gama de oportunidades e alternativas de
aprendizagem. Acredita-se portanto, que o projeto proposto alcançou seu objetivo ao
promover a contextualização dos conteúdos abordados, num processo de ensino
aprendizagem mais dinâmico e eficaz.
Palavras-chave: Jogos didáticos; Aprendizagem; Biologia.
Abstract: Among the purposes of the educational system one of the greatest
expectations is to provide the general population with an opportunity for gradual
development so that they learn with more flexibility, effectiveness and autonomy.
However, we are witnessing several difficulties in the educational field, which end up
imposing barriers in the performance of effective educational projects. Thus, new
ideas involving educational practices with the use of diversified teaching strategies
are being sought, to serve as support to overcome these barriers. For this, the
didactic game can be used as an excellent resource in the process of teaching and
learning because it stimulates the student's creativity, allows the interaction among
the peers and offers a more relaxed and pleasant learning environment, leading to a
greater appropriation of knowledge involved and more meaningful learning. This
project was carried out by the academics of the Biological Sciences Course of the
Federal Institute of Paraná - IFPR - Palmas Campus, scholarship recipients of the
Initiation Scholarship Program - PIDID - Subproject Nature Sciences - Biology, with
students from Dom Carlos State College, in the municipality of Palmas, state of
Paraná, and had as objective to propose ludic activities facilitators in the teaching
teaching process of Biology to the students in High School. After working in a
theoretical and expositive way the content on Animal Tissues with the first year
classes of High School, the game "Domino" was applied to them, in which students in

451
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

pairs would have to associate a certain animal tissue with their respective functions
and features. Another didactic activity elaborated with the purpose of revising the
subject on Theories of the Origin of Life was a game called "Board", where each pair
of students should read questions and advance the "houses" if they answered the
question. a question-and-answer quiz on vitamins and another on bacte- rioses was
developed. Secondly, the second year students developed playful activities to
reinforce knowledge about the Classification of Living Beings and on the Plantae
Kingdom.In this didactic activity, an "Association" game was applied, where a group
of students with letters containing photographs of different groups of plants should
classify them according to the characteristics presented in a table. was the "Roulette"
on the subject Chemical Composition of Living Beings, which consisted of questions
and answers. In this game, the number in which p plowed the roulette after turned,
indicated a question that should be answered by a member of the player group of the
time. In the end, the group that made the most hits wins the game. For a third
moment, the chosen class was the third year. After the oral explanation of the subject
on genetics, the students made the DNA molecule, using gum bullets that
represented the nitrogen bases, wire and sticks to demonstrate the chemical bonds.
During the development of the activities it was possible to observe the interaction and
cooperation between the students, the curiosity to want to know more, stimulating the
reasoning and their critical thinking, allowing the learning to happen in a pleasurable
and motivating way. At the end of the cycle of activities carried out, it can be
observed that the different methodologies used, allowed the contents to be
abstracted from being abstract, becoming the instruments that can be used in the
search for solutions to some of the challenges faced in the Education, strengthening
and increasing the range of learning opportunities and alternatives. It is therefore
believed that the proposed project achieved its objective by promoting the
contextualization of the contents addressed, in a process of teaching learning more
dynamic and effective.
Keywords: Educational games; Learning; Biology.
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Resumo Expandido: Introdução: O presente estudo tem como tema, a socialização
e as atividades rítmicas e expressiva. O objetivo é buscar estudos que apontem a
relação entre as atividades rítmicas e expressivas e a socialização dos indivíduos.
Trata-se de um estudo bibliográfico e descritivo, baseado em livros e artigos. De
acordo com Dias (2008) apud Ito (2010) o ambiente escolar tem um papel
importantíssimo no processo de socialização das pessoas, pois trata da formação
inicial do aluno e de seu entendimento de lugar dentro da sociedade. No que tange a
socialização na escola, Penna (2008) apud Bezerra (2009) citam que atividades
rítmicas como a dança podem formar um aluno mais sociável, solidário e melhorar
seus laços de amizade. A dança é uma espécie de ferramenta pedagógica de
inclusão social que deve se fazer presente no ambiente escolar. Desenvolvimento: A
socialização está relacionada à capacidade do professor de utilizar estratégias de
ensino e saber intervir em conflitos que surjam durante suas aulas, para que assim
possa efetivamente melhorar o convívio entre os alunos.(COUTO, BATISTA, NEVES
2015; LIMA, SALADINI 2016). No ambiente escolar o aluno ao interagir com o
próximo aprende sobre si mesmo e sobre o outro, formando a base do convívio em
sociedade. De acordo com Lima e Saladini (2017) o bom desenvolvimento da aula
de Educação Física está pautado não apenas no domínio dos conteúdos e na forma
de ensiná-los, mas também no convívio harmônico entre os alunos, gerando a
necessidade de processos de melhora na socialização. Os mesmos autores citam
que a socialização é um processo pelo qual o aluno aprende como se portar em
sociedade e seu lugar dentro dela, entendendo suas regras e o que não é aceitável
fazer. Por meio do aprendizado de como proceder em um meio social, o mesmo
passa a se relacionar com os outros que vivem na mesma sociedade. Segundo
Padovan (2010) a dança oferece um ambiente lúdico e socializador, com benefícios
de cunho relacionais e cognitivos. Por ser uma atividade em grupo realizada de
forma descontraída, gera sentimentos positivos, sensação de pertencimento ao
grupo, melhoras cooperativas e comportamentos coerentes com o meio. De acordo
com Barreto (2008) apud Calixto e Gomes (2015) atividades rítmicas
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contribuem para a Educação Física por meio das experiências vividas, estimulando
nos alunos a imaginação e a criação de formas de se expressar, criando consciência
a respeito de si mesmos e a respeito de como agir no mundo. Desta forma, podemos
causar uma integração dinâmica e autônoma do aluno com o meio em que está
inserido, melhorando sua aceitação por atividades que envolvem a socialização e
fazendo com que o mesmo tenha mais confiança na execução de atividades
variadas no seu dia-a-dia. De acordo com Machado (2007) durante as atividades de
dança, a criança trabalha os aspectos afetivos, motores e sociais. O seu lado social
é trabalhado durante a organização de grupos para o desenvolvimento dos
trabalhos, nos movimentos coreografados e compassados e por fim nas brincadeiras
realizadas. Segundo Gouveia (2014) trabalhando os conceitos sociais e o convívio
em grupo por meio da dança, educa-se a criança para estar em sociedade. Através
da dança se adquire autoestima, regras e valores sociais, formando assim um aluno
mais integrado, socializável e cooperativo, que terá um melhor comportamento nas
diversas situações e resoluções de problemas. Segundo Borges, Souza e Pereira
(2008) os exercícios rítmicos ocasionam além de melhora motora, melhora na
autoconfiança, na tomada de decisões, nos aspectos sociais, afetivos e culturais,
mostrando-se uma das formas de aprendizado mais efetivas e necessárias na
Educação Física infantil. Com base nas informações coletadas podemos definir
algumas formas de aplicação no ambiente escolar. Diversas são as ações possíveis,
pode-se trabalhar a dança, percussão corporal, percussão instrumental,
encenações, musicais dentre outras atividades. Para trabalhar a expressividade
pode ser apresentado um filme ou conto e pedir para que os alunos juntos
desenvolvam uma dramatização, sempre auxiliando na organização para que todos
participem e fiquem satisfeitos. Em relação a trabalhos musicais e rítmicos, sempre
iniciar as atividades de maneira simples e sem contato físico, então gradualmente
adicionar novos movimentos ou aumentar a velocidade da atividade para melhorar o
tempo de reação do aluno e sua noção rítmica, também pode-se aos poucos motivar
um contato físico entre os alunos para gerar melhoras na afetividade e um pouco de
desinibição. Sempre trabalhar com diversos ritmos musicais para instigar o aluno a
conhecer novos estilos musicais, mas sempre lembrando de utilizar músicas
condizentes com a faixa etária trabalhada e evitando músicas com termos
pejorativos e obscenos, pois trata-se de um ambiente escolar e está se visando a
educação do sujeito. Concluiu-se com este estudo que a socialização é um aspecto
primordial no desenvolvimento saudável da criança, responsável pelo aprendizado
de como se relacionar com o próximo e como se comportar em um meio social.
Neste contexto, desenvolver atividades rítmicas e expressivas na aula de educação
física se faz necessário, pois seu cunho lúdico e a interação entre as crianças, se
mostram extremamente eficientes no desenvolvimento das valências motoras e na
melhora de aspectos afetivos, cognitivos e sociais. Atividades como a dança,
percussões corporais e afins contribuem para o desenvolvimento pleno do aluno,
melhorando sua auto-estima, autonomia e convívio social. O professor ao
desenvolver atividades rítmicas em grupo, causará uma interação descontraída entre
os alunos, uma gradual desinibição dos mesmos e desenvolverá a criatividade dos
alunos envolvidos, seja pensando em um passo de dança, um movimento a ser
realizado ou a fala de um personagem durante uma apresentação teatral. Durante as
atividades espera-se que os alunos percebam suas semelhanças e também suas
diferenças, tanto físicas como motoras, e compreendam que estas diferenças não
afetam seu convívio e devem ser respeitadas para que o ambiente seja harmonioso,
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para que todos possam se divertir e aprender sem julgamentos, tornando o convívio
mais agradável, estreitando os laços entre os alunos que já se relacionam de forma
harmoniosa e em muitos casos resolvendo conflitos existentes entre outros.
Palavras-Chave: Socialização, Desenvolvimento, Dança, Ritmo.
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Resumo Expandido: Introdução: A automassagem é uma prática de saúde milenar
da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), que foi incorporada ao Sistema Único de
Saúde (SUS) através da Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares no SUS (PNPIC), objetivando atender os preceitos de novas
abordagens no campo da saúde tratando-se de prevenção, promoção, cuidado e
recuperação da saúde (BRASIL, 2015; MENDES et al,2019). As massagens, além
de promover relaxamento e bem-estar dos músculos, de modo geral para o
indivíduo, proporcionam também melhora e redução da dor, sendo assim, utilizada
como ferramenta importante para a promoção da qualidade de vida do paciente no
âmbito do SUS (BARBOSA et al.,2014; BRASIL, 2015). As práticas educativas em
grupo surgem como um novo olhar sobre o paciente, fornecendo subsídio para
educar e cuidar com foco na autonomia e emancipação do sujeito, aplicando
tecnologias leves, como o compartilhamento de saberes e afeto, bem como, trocas
de experiências para promover a saúde e qualidade de vida (BARBOSA et al, 2014;
JÚNIOR, 2016). Nesse contexto, as práticas integrativas de saúde surgem como
alternativa terapêutica para pacientes envelhecidos usuários da atenção básica,
dentre eles os grupos de idosos hipertensos, objetivando mudança no seu estilo de
vida, melhorando a qualidade desta através de novas práticas de saúde como a
automassagem (SILVA, 2011, p. 32; PENNAFORT, 2012, p. 294). A automassagem
consiste na realização de movimentos leves em regiões distintas do corpo que são
fáceis de serem praticadas, não comprometendo seu estado físico, trata-se de uma
atividade de baixo custo e sem necessidade de gastos adicionais, além de ser um
grande aliado à saúde do idoso, pode ser ainda realizada em casa no seu dia-a-dia,
trazendo benefícios para quem as pratica. É notável que há melhorias quanto às
doenças específicas, geralmente relacionadas a afecções osteomusculares e de
articulações, como hérnia de disco, artrose, dores nas pernas, hipertensão, entre
outras (BRASIL,2015; FERREIRA et al, 2017). A técnica de automassagem traz
grandes benefícios na qualidade de vida desta faixa etária em relação à melhora da
qualidade do sono, diminuição da intensidade e frequência da dor, relaxamento das
tensões musculares, melhora da consciência corporal, diminuição da sensação de
fadiga e do quadro depressivo, permitindo a inserção social e a troca de
experiências, trazendo assim, mais participantes aos encontros destes grupos
específicos e as atividades, como de massagem (SILVA, 2011; MENDES et al,
2019). Objetivo Geral: Implementar práticas de automassagem para os idosos
hipertensos inseridos na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Lagoão.
Metodologias utilizadas: O presente trabalho foi construído a partir de experiências
vivenciadas por alunos do curso de enfermagem do Instituto Federal do Paraná IFPR campus Palmas, participantes do projeto de pesquisa e extensão “Educar para
Prevenir: Análise dos hábitos de vida de idosos hipertensos”, com a implementação
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da automassagem de forma gradativa e semanal como alternativa de melhora na
qualidade de vida destes. Aprovado pelo COPE: 23408.000727/2018-47 e CAAE
84685718.4.0000.8156. O referido projeto tem por objetivo nas ações de extensão
semanal ofertar educação em saúde, tendo como público- alvo envelhecidos
usuários da ESF do bairro Lagoão, no município de Palmas Paraná. Coordenado por
uma docente do IFPR, conta com o apoio de acadêmicos de enfermagem de
diferentes períodos e profissionais voluntários da ESF local. Durante os encontros
são realizadas inicialmente as ações de educação em saúde e orientações do passo
a passo do desenvolvimento da técnica de automassagem, os idosos agrupados,
com o auxílio de voluntários replicam as técnicas que foram demonstradas em um
primeiro momento por um profissional de saúde capacitado. Os profissionais incluem
práticas corporais com foco no autocuidado desenvolvidas pelos próprios pacientes
por meio da realização de massagem em pontos e áreas específicas do corpo. Além
dos exercícios físicos com movimentos que aumentam a flexibilidade, o idoso
desenvolve exercícios mentais que cultivam a saúde através de movimentos
respiratórios amplos e suaves, favorecendo a melhor oxigenação do organismo do
indivíduo e consequentemente melhorando assim, seu estado de saúde físico e
mental. Resultados e discussão: Pode-se observar uma evolução geral da qualidade
de vida da população idosa participante das atividades de extensão do projeto,
considerando a técnica de automassagem como um recurso valioso para melhora do
estilo de vida dos participantes, sendo implementada de forma simples despendendo
de tecnologia leve, ou seja, baixo custo, pois é possível realizar a mesma tendo
apenas as mãos como ferramentas, com isso, nota-se uma mudança na vida dos
participantes, quanto as suas disposições e vontades de pôr em prática os
conhecimentos repassados em encontros anteriores. Conclui-se que a técnica de
automassagem é efetiva, acessível e de fácil realização, podendo ser facilmente
reproduzida, porém, faz-se necessária a disponibilidade dos serviços de atenção
básica e profissionais capacitados para multiplicação das PNPIC em outros serviços
de saúde local, para que haja uma melhor forma de se orientar indivíduos portadores
de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), sendo esta, uma maneira de
promover qualidade de vida, bem estar e conforto destes usuários do SUS.
Palavras- chave: Medicina Tradicional Chinesa; Atenção básica; Práticas
Integrativas e Complementares.
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Resumo Expandido: Artemisia annua L. é uma planta herbácea, da família
Asteraceae, com centro de origem na Ásia. Possui folhas aromáticas e produz
compostos bioativos, como artemisinina, sua principal molécula utilizada no
tratamento da malária, e óleo essencial. Seu óleo essencial possui na composição
constituintes voláteis cujas atividades causam interesse comercial nas indústrias
cosmética, agroquímica e farmacêutica. Os teores de óleo essencial obtidos no
cultivo da A. annua podem ser influenciados por vários fatores, como adubação,
horário de colheita, época de plantio e o tempo de secagem. O objetivo deste
estudo foi avaliar os caracteres agronômicos e o rendimento do óleo essencial em
diferentes épocas de plantio, na região de Palmas - PR. A região de Palmas – PR
apresenta condições semelhantes necessidade da planta, podendo, portanto,
apresentar bons rendimentos de metabólitos de interesse e tornar-se, diante disso,
uma boa opção de renda ao agricultor familiar local. Um cultivar de A.annua foi
testado em blocos ao acaso com quatro tratamentos e três repetições. Os
tratamentos foram denominados épocas de plantio e foram divididos em quatro
épocas distintas, E1- segunda quinzena de setembro, E2- primeira quinzena de
outubro, E3 - segunda quinzena de outubro e E4 - primeira quinzena de novembro.
As características agronômicas avaliadas foram altura de planta (Ht), com o auxílio
de uma fita métrica rígida, número de ramificações (NR), onde foram contados os
número de galhos secundários principais de cada planta, volume de dossel (Vd), na
relação do diâmetro inferior do dossel e altura do dossel, massa seca de folhas
(MSF) e massa seca de caule (MSC) mensurados pela pesagem da massa total de
cada material, relação folha/caule (F/C), e diâmetro de caule (DC), medido com uso
de paquímetro; a característica fitoquímica avaliada foi o rendimento de óleo
essencial (OE). A colheita foi realizada na primeira quinzena de março, quando mais
de 50% das plantas apresentaram botões florais. As folhas foram separadas dos
caules, e acondicionadas em estufa de secagem, em temperatura de 40°C durante
seis dias. O óleo essencial foi extraído por hidrodestilação em equipamento
Clevenger por 4 horas, usando 50 g de folhas e 500 ml de água destilada por
repetição. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram
comparadas pelo teste de Scott – Knott ao nível de 5% de significância (p<0,05),
com auxílio do programa SISVAR. Considerando as características agronômicas, as
variáveis NR, MSF, MSC e F/C não apresentaram diferenças significativas. Já as
variáveis altura de planta e diâmetro de caule apresentaram diferenças significativas
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positivas para o tratamento E1: plantas com altura média de 2,23m e diâmetro
médio de caule de 34mm. Para a variável fitoquímica de rendimento de óleo
essencial, observou-se similaridade de rendimento para os tratamentos E1 e E2
(0,75% e 0,62%), com maior produtividade em relação aos tratamentos E3 e E4
(0,31% e 0,30%). A espécie apresentou adaptação ao cultivo na região do estudo,
sendo que o melhor período de plantio a campo considerando os dados obtidos está
entre a segunda quinzena de setembro e primeira quinzena de outubro, com maior
rendimento de massa vegetal e produção de óleo essencial. Considerando que a
recomendação de plantio da espécie para a região sul do Brasil está estabelecida
para a primeira quinzena de setembro, e, considerando a ocorrência de geadas
nesse período para região de Palmas – PR, o resultado do presente estudo se
mostra de extrema relevância, podendo-se atrasar a época de plantio dentro do
período especificado e mantendo o padrão de rendimento elevado para a espécie.
Palavras-chave: óleo essencial, época de plantio, compostos bioativos.

Abstract: Artemisia annua L. is an herbaceous plant, belonging to Asteraceae the
family and originating in the central region of Asia. It has aromatic leaves and
produces bioactive compounds, such as artemisinin, its main molecule used in the
treatment of malaria, and essential oil. Its essential oil has in the composition volatile
substances whose activities cause commercial interest in the cosmetic,
agrochemical and pharmaceutical industries. The essential oil contents obtained in
the cultivation of A. annua can be influenced by several factors, such as fertilization,
harvest time, planting season and drying time. The objective of this study was to
evaluate the agronomic traits and yield of essential oil in different planting seasons,
in the Palmas PR region. The Palmas - PR region presents similar conditions to the
need of the plant, and can therefore present good yields of metabolites of interest
and become a good income option to the local family farmer. An A. annua cultivar
was tested in randomized blocks with four treatments and three replicates. The
treatments were called planting times and were divided into four distinct seasons, E1
– September second fortnight, E2 - first half of October, E3 – October second
fortnight and E4 - first half of November. he treatments were called planting seasons
and were divided into four distinct seasons: E1 - second half of September, E2 - first
half of October, E3 - second half of October and E4 - first half of November. The
agronomic characteristics evaluated were plant height (Ht), with the aid of a rigid
tape measure, number of branches (NR), where were counted the number of main
secondary branches of each plant, canopy volume (Vd), in the relation canopy
diameter and canopy height, leaf dry mass (MSF) and stem dry mass (MSC)
measured by weighing the total mass of each material, leaf / stem ratio (F / C), and
stem diameter (DC), measured using a caliper; and the phytochemical characteristic
was the yield of essential oil (OE). The harvest was carried out in the first half of
March, when more than 50% of the plants presented floral buds. The leaves were
separated from the stems, and stored in a drying oven at 40°C for six days. The
essential oil was extracted by hydrodistillation process for 4 hours in Clevenger
appliance using 50 g of dry leaves per repetition and 500 ml of distilled water. Data
were submitted to analysis of variance and the means were compared by the Scott Knott test at the 5% level of significance (p<0.05), using SISVAR software.
Considering the agronomic characteristics, the variables NR, MSF, MSC and F/C
showed no significant differences. Plant height and stem diameter presented
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significant positive differences for treatment E1: plants with average height of 2.23m
and average stem diameter of 34mm. For the phytochemical variable of essential oil
yield, yield similarity was observed for treatments E1 and E2 (0.75% and 0.62%),
with higher productivity compared to treatments E3 and E4 (0.31% and 0.30%). For
the essential oil yield the treatments E1 and E2 were similar, with higher productivity
in relation to treatments E3 and E4. The species showed adaptation to the crop in
the region of study, and the best period of planting in the field considering the data
obtained is between the second September fortnight and the first October fortnight,
with a higher yield of vegetable mass and essential oil. Considering the planting
recommendation of the species for the southern region of Brazil is established for the
first half of September, and considering the occurrence of frost in this period in the
region of Palmas - PR, the result of the present study is extremely relevant, and the
planting time may be delayed within the specified period and keeping the high yield
standard for the species.
Key words: essential oil, planting season, bioactives compounds.
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Resumo Expandido: Introdução. A levedura Saccharomyces cerevisiae é utilizada
na produção de alimentos (Fernandez-Pacheco et al., 2018), bebidas e
medicamentos. O trabalho se justifica, uma vez que o microorganismo
Saccharomyces cerevisiae é capaz de realizar a bioremediação, sendo vantajoso o
seu uso por ser seguro para os seres humanos, ser um subproduto da indústria de
fermentação e necessitar de meios de cultura que apresentam baixo custo
(Massoud et al., 2019). Novos testes biológicos para a detecção rápida de
substâncias tóxicas em águas vem sendo desenvolvidos utilizando a levedura
Saccharomyces cerevisiae (Rumlova e Dolezalova, 2012). A citotoxicidade induzida
por diferentes concentrações de um analito pode estudada usando organismos de
Saccharomyces cerevisiae, como um modelo eucariota simples (Ji et al., 2018). O
presente trabalho tem por objetivo determinar a taxa de produção de dióxido de
carbono (CO2) pela levedura Saccharomyces cerevisiae. Material e métodos. Para
a análise da produção de CO2 preparou-se um meio de cultura constituído por: 1,5
g da levedura Saccharomyces cerevisiae; 9,0 g de carboidrato (CH2O)n; 3,0 g de
sacarose (C12H22O11); 0,3 g se cloreto de sódio (NaCl); e 60,0 g de água destilada
(H2O). As massas foram determinadas em uma balança analítica (Girelli et al.,
2019). Para a realização deste trabalho utilizou-se um banho Maria, um agitador
magnético e uma balança analítica. Resultados e Discussão. A primeira estratégia
(Perda de massa), foi desenvolvida, utilizando-se dois copos de béquer contendo 60
mL do meio de cultura: a) Um béquer para a análise da produção de CO2 (contendo
a levedura); E outro béquer utilizado como referência (sem a levedura). Os copos de
béquer foram mantidos em banho Maria por 30 minutos a 40 oC (313 K), sendo a
massa dos copos de béquer determinada a cada cinco minutos para avaliar a perda
de massa. Para a determinação da massa de CO2 produzida pela levedura,
calculou-se a quantidade da massa de CO2 liberada, através da Equação 1 (mp =
mpb – mpr), onde mp é a massa de CO2 produzida, mpb é a massa perdida pelo
béquer contendo a levedura e mpr é a massa perdia pelo béquer referência.
Determinando-se a massa de CO2 pode-se substituí-la na Equação 2 (n = mp.M-1)
onde n é quantidade de mols de CO2 e M é a massa molar do CO2 (44 g mol-1).
Estudo demonstram o uso da gravimetria para avaliar a biodinâmica de leveduras
(Melo, 2010). Esta estratégia apresentou viabilidade. A segunda estratégia (Volume
de CO2), foi desenvolvida, utilizando-se 60 mL do meio de cultura que foram
transferidos para um kitasato em banho Maria a 40 oC. A abertura superior do
kitasato estava fechada e a saída lateral foi conectada a uma mangueira que
transferiu o CO2 produzido para interior de uma proveta emborcada em um béquer
contendo água. A medida que o CO2 foi produzido pela levedura o gás foi
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borbulhado na água que estava contida no interior da proveta. O gás por diferença
de densidade deslocou a água e passou a ocupar o espaço anteriormente ocupado
pela água na porção superior da proveta, possibilitando a determinação do volume
de CO2 produzido pela levedura em função do tempo. É possível monitorar o
crescimento de leveduras pela avaliação do volume de CO2 produzido (Dos Santos
et al., 2010). Esta estratégia também apresentou viabilidade. A terceira estratégia
(Detector de gás MQ-135), foi desenvolvida, utilizando-se 2 mL do meio de cultura,
que foram transferidos para um tubo de ensaio em banho Maria a 40 oC durante 30
minutos. O detector ficou acoplado na abertura do tubo de ensaio, detectando a
concentração de CO2 em ppm. Nesta estratégia utilizou-se um tudo de ensaio
contendo água como referência. É possível realizar o monitoramento ambiental de
gases através do detector MQ-135 (Varjão e Almeida, 2018). Esta estratégia
também apresentou viabilidade. A quarta estratégia (Titulação ácido-base), foi
desenvolvida, utilizando-se 60 mL do meio de cultura que foram transferidos para
um kitazato acoplado a uma mangueira que borbulhou o CO2 produzido pelo fungo
em um tubo de ensaio contendo: a) 20 mL de solução de hidróxido de sódio (NaOH)
0,01 mol L-1; e b) 2 gotas do indicador fenolftaleína. Nesta estratégia são
necessários dois tubos de ensaio: a) Um tubo referência; e b) 1 tubo para o intervalo
de tempo. A quantidade de CO2 produzida foi calculada por estequiometria de
neutralização a partir de uma solução padronizada de ácido clorídrico (HCl) 0,01 mol
L-1. O CO2 pode ser retido em meio aquoso segundo a Lei de Henry (Damin et al.,
2013). Esta estratégia também apresentou viabilidade. Todos os ensaios quando
realizados com finalidade estatística devem ser feitos no mínimo em triplicata.
Conclusões. As quatro estratégias abordadas neste trabalho apresentaram
viabilidade para a determinação da taxa de produção de CO2. Para a
implementação de cada uma das estratégias é necessária a adequada esterilização
e calibração das vidrarias. Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa
aplicada no desenvolvimento de metodologias capazes de avaliar a cinética de
produção de CO2 em culturas de Saccharomyces cerevisiae in vitro, para estudos
de ecotoxicidade. Este trabalho desenvolveu quatro estratégias para quantificar a
atividade biológica de Saccharomyces cerevisiae de forma indireta pela
determinação da cinética de produção de CO2 em função do tempo. Estudos de
nosso grupo de pesquisa vem demonstrando que esta levedura é sensível a
contaminantes e a poluentes ambientais.
Palavras-chave: Levedura, dióxido de carbono, ecotoxicidade.
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Contradições no PPP: Pode o Lema Aprender a Aprender e
a Pedagogia Histórico-Crítica Nortearem ao Mesmo Tempo
o Trabalho Docente?
Maria Luísa Grassi (gmail.marialuisa@gmail.com.br) ¹
1
Instituto Federal do Paraná

Resumo Expandido: O presente trabalho se trata de um recorte do relatório de
estágio supervisionado do Ensino Fundamental I, realizado no período letivo de
2019.1, do curso de Letras Português/Inglês do IFPR-campus Palmas. Pretendeuse analisar o planejamento das aulas, o uso do material didático adotado e a relação
com as teorias pedagógicas que estariam guiando esse processo de ensinoaprendizagem, buscando refletir acerca da prática pedagógica e as possíveis
implicações pedagógicas ao se adotar o lema aprender a aprender ao lado da
Pedagogia histórico-crítica (doravante PHC), concomitantemente, para fundamentar
o Projeto Político Pedagógico (PPP). Além disso, buscou-se refletir a partir desses
encontros teóricos quais as implicações para o papel que o aluno assume no seu
próprio processo de ensino-aprendizagem dentro da prática docente. Durante a
prática de ensino observada constatou-se que a professora não desenvolvia um
plano de ensino para suas aulas, justificando-se de que seguia as instruções de
trabalho contidas no material didático adotado pela escola. Apesar de a professora e
o material didático adotado não trazerem manifesta nenhuma teoria pedagógica, a
docente afirmou estar em consonância com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da
escola, o qual delimita sua missão de educação segundo o lema Aprender a
Aprender expresso no Relatório Jacques Delors, e os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN). O lema aprender a aprender, oriundo da concepção psicológica e
epistemológica construtivista de Piaget, é um representante das pedagogias que
retiram da escola a tarefa de transmissão do conhecimento social objetivo. Essa
concepção pedagógica se aproxima, e até se confunde, com o pós-moderno, pois
de forma semelhante em ambos o conhecimento estaria centrado nas estruturas de
percepção e ação do sujeito e na sua capacidade de se adaptar a novos ambientes
e situações. Dessa forma, segundo Newton Duarte (2013), ao se tornar adepta
desse lema a escola automaticamente emprega certos posicionamentos valorativos
que ele carrega: 1) As aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo,
eximindo-se da transmissão por outro indivíduo, é tida como a aprendizagem mais
adequada; 2) É mais importante a aquisição de um método científico do que do
próprio conhecimento científico; 3) A atividade do aluno deve ser impulsionada e
dirigida pelos interesses e necessidades da própria criança. Vale ressaltar então,
primeiramente, que ao ser questionada sobre a teoria expressa no PPP pela escola,
a pedagoga afirmou que a escola se baseia na teoria “sócio-interacionista de
Vygotsky”.1 Isso posto, compreende-se aqui como incoerente defender o lema do
aprender a aprender e os estudos de Vygotsky ao mesmo tempo, pois a teoria
construtivista de Piaget, contida no lema proposto pelo Relatório Jacques Delors,
pretende-se neutra, como expresso no ponto de vista do autor suíço:
Certamente não nos cabe prescrever à criança um ideal novo: não
sabemos como será a sociedade de amanhã. Não cabe a nós
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inculcar na criança um ideal político, um ideal econômico, um ideal
social demasiado preciso. (PIAGET, 1998)

Ao passo que a PHC, cujo fundamento psicológico é pautado na psicologia
histórico-cultural, na Escola de Vygotsky, e cujo fundamento filosófico está no
Materialismo Histórico Dialético, cabe ao professor o papel de socialização dos
conhecimentos e, sendo esse indivíduo marcado historicamente, assim nunca
neutro, o seu trabalho também não ocorrerá de forma neutra, mas mediado pela
sociedade do seu tempo. No posicionamento do lema aprender a aprender há um
esvaziamento do papel do professor e do próprio conhecimento, como é perceptível
no terceiro posicionamento valorativo. Para esse lema não é importante o
conhecimento, mas o processo percorrido para desenvolver o conhecimento.
Entretanto, para a PHC, a atividade docente se constitui como uma atividade
mediadora fundamental ao disponibilizar os signos – ou seja, a cultura humana, os
conhecimentos mais elaborados, nas palavras de Saviani (2013), os conhecimentos
clássicos – pois isso condição essencial para que o indivíduo desenvolva suas
máximas capacidades. Para isso, não basta que o indivíduo tenha um método de
aprender, mas que ele tenha acesso ao conhecimento científico capaz de
possibilitar a compreensão da sociedade em que vive na sua totalidade ao mesmo
tempo em que possibilita o desenvolvimento do seu psiquismo, pois para PHC, o
papel do conhecimento transmitido é o de humanizar as novas gerações. Aí reside a
função da escola que é a de “propiciar a aquisição dos instrumentos que
possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos
rudimentos desse saber. ” (SAVIANI, 2003, p.12) Além desse papel mediador na
disponibilização dos signos, segundo Suely Mello (2017), o professor, no ponto de
partida do processo de ensino-aprendizagem, tem o papel de criar novas
necessidades no aluno, sendo assim, o professor deve criar um incômodo, um
desconforto na criança para que ela queira sanar essa necessidade; dessa forma a
atividade que será desenvolvida pode se caracterizar como uma atividade que
promove aprendizagem e impulsiona as neoformações, o desenvolvimento da
inteligência e da personalidade; em suma, essa sim, será uma atividade
humanizadora. Em linhas gerais, percebeu-se que os alunos mantiveram o papel
passivo tradicionalmente incumbido a eles, assim, a prática docente não pôde ser
compreendida como desenvolvente, seguindo a noção de educação como aquela
que deve ser desenvolvente (MARTINS, 2013), pois os alunos não foram sujeitos no
processo de ensino. Dessa forma, como observado por meio do não protagonismo
do professor na construção do seu planejamento, é incoerente conceber um
processo de ensino ativo por parte do aluno, posto que nem mesmo o professor
teve um papel ativo na preparação da aula, pois todo planejamento veio pronto no
material de ensino adotado pela escola. Sendo assim, se não houve um olhar crítico
do professor para com o processo de ensino, não pode se esperar do aluno este
olhar crítico.
Palavras-chave: Estágio Curricular; Aprender a aprender; Pedagogia histórico
crítica.
“Empregar o modelo teórico interacionista não é a mesma coisa que focalizar esta ou aquela forma de interação
entre indivíduo e meio; utilizar o modelo interacionista é aceitar a classificação empregada por Piaget. Sendo
essa classificação derivada da biologia [...] ao analisar o social pelo modelo interacionista, Piaget naturaliza o
social, isto é, trata o social com o mesmo aparato teórico com o qual analisa, como biólogo, as interações entre
os moluscos e seu habitat. Por essa razão, constitui-se num equívoco a denominação “sociointeracionismo”
dada por psicólogos e educadores brasileiros à teoria de Vygotsky. ” (DUARTE, 2001, p. 222)
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Cristianismo e Ateísmo: Entre o Sagrado e o Profano
Diana Rodrigues Frighetto (diana.frighetto8@gmail.com)¹
Bruna de Andrade (brunaandradee0@gmail.com)²
Jenifer dos Santos Camargo (jheny88159866@gmail.com)³
Orientador: Dr. Paulo Masella (paulo.lopes@ifpr.edu.br)4
1,2,3,4
Instituto Federal do Paraná - Campus Palmas

Resumo Expandido: A temática do cristianismo e ateísmo é possivelmente um dos
assuntos com maior potencial gerador de conflitos, quando os indivíduos têm ideias
divergentes e, portanto, nem sempre aceitam críticas contrárias a seus respectivos
posicionamentos, ocasionando muitas vezes um ato agressivo em defesa disso.
Entretanto, é possível observar em debate no Youtube, a respeito do trabalho
conjunto entre Leandro Karnal e Fábio de Melo, intitulado “Crer ou não crer?”, a
clareza de um convívio pacífico. Observe-se, por exemplo, o que Melo (2017)
explanou: “não tenho nenhum constrangimento em dizer que aprendi muito sobre o
catolicismo conversando com o Karnal”. Este é um historiador e professor ateu.
Destacando ainda, o que Karnal disse no mesmo debate: “minha vontade é que
nenhuma pergunta ou resposta que fizéssemos um para o outro ‘lacrasse’, que
ninguém terminasse o livro dizendo ‘venci’, ‘derrotei’, ’eu tenho a chave e você não
tem’, a minha vontade era que ambos saíssemos ainda com as nossas convicções,
mas apresentando a nós e ao público, o porquê o pe. Fábio é um homem de fé e
por que eu não sou, e por que há espaço no mundo para isso”. Diante do exposto,
problematiza-se o seguinte: é possível que tal ato seja em virtude da falta de
respaldo de seus posicionamentos? Motivada por tal pergunta, nossa reflexão tem
como proposta averiguar se esses assuntos polêmicos são possíveis de serem
situados em um mesmo meio sem que promovam conflitos. Além disso, deseja-se, a
partir de autores como Karnal (2017) e Melo (2017), mostrar os argumentos e
fundamentos de ambos os lados e, posteriormente, situar alguns dos conceitos
abordados pelo pensador, mestre, historiador especialista em questões religiosas, o
mitólogo e escritor romeno Mircea Eliade, com destaque para sua obra “O sagrado e
profano” (2001). O tema costuma ser sempre comentado baseado-se no
“achismo”, no senso comum, e quase nunca é fundamentado. A temática de crer ou
não crer traz uma existência ao longo da história da humanidade, na qual há vários
pesquisadores em busca de meios para fundamentar suas respectivas posições.
Portanto, o presente trabalho trata de um assunto relevante para a sociedade, pois
irá abordar sobre dois pontos de vistas distintos, sem que ocorra um ataque à
outrem, baseando-se no debate já existente, citado anteriormente, em que há
diferentes argumentos, produzidos por pessoas de nosso meio social. Ademais,
como definição do assunto cristianismo e ateísmo, podemos explanar que ambos
abordam uma crença, o qual se divide em sagrado e profano, sendo estes,
conceitos que se opõem. Desse modo, no senso comum, de acordo com Sousa
Bertone (2017), o sagrado se manifesta em um conjunto de ritos e crenças que
prescrevem comportamentos e afirmam a superioridade que personifica a ordem
representada pelos deuses e/ou pelo desejo ontológico de alcançar um estado de
existência e consciência. Ainda no senso comum, de acordo com o dicionário
informal, o profano se manifesta de uma maneira a qual não está de acordo com os
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preceitos religiosos, ou seja, não tem religião como propósito. Entretanto, ao
perscrutar tais conceitos verificou-se que Eliade (2001, p.20), na sua obra “O
sagrado e o profano”, apresenta uma teoria diferente como, por exemplo, em uma
de suas citações explana: “o sagrado e o profano constituem duas modalidades de
ser no mundo, duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo de sua
história.”, ou seja, eles constituem dois modos de vida, duas concepções sócioculturais que envolvem não somente crenças e rituais, mas todo um sistema de
moral, ética, filosofia e organização social. Em outras palavras, por exemplo, seria
que uma determinada árvore para um indivíduo pode ser sagrada, já que algum fato
o levou a ter essa opinião, mas para outros a árvore poderá ser apenas uma
simples forma profana, isto é, da mesma maneira que para o cristão há a distinção
de sagrado e profano para o ateu também. Seguindo com o breve desenvolvimento
deste estudo, é de suma importância expor algumas ideias sobre cristianismo e
ateísmo, já que historicamente criou-se a frase “Religião não se discute”, entretanto
atualmente pesquisadores estão a realizar estudos para que seja discutido sobre
esse assunto polêmico de uma forma fundamentada, e não somente baseando-se
no “achismo”. Segundo o dicionário informal, ateu é a negação ou a falta de crença
na existência de deus(es); o termo ateísmo vem do grego “a”, significando ausência,
e da palavra grega theos, significando divindade. Leandro Karnal, sendo incrédulo,
verdadeiramente assumido, em uma de suas publicações como “A cabeça do ateu”
(2017), faz breves explicações sobre a concepção do ateu. Ele diz, dentre vários
aspectos, que existem muitos tipos de ateus, por exemplo, aquelas pessoas que
estavam à espera da cura de um ente querido, um filho que se revolta com os pais
cristãos, etc. Até o Renascimento, era quase ou totalmente impossível existir um
ateu, pois não havia estruturas mentais para comportar a negação de Deus. Mais
tarde, esse fator começou a modificar, todavia ainda pode-se dizer que o ateísmo
rareou muito até o século XVI. Atualmente, um pensamento chamado apateísmo - a
indiferença em relação à religião -, surge. Não se trata de um ataque ou defesa de
Deus, porém um afastamento da experiência religiosa, ou seja, Deus até pode
existir, no entanto tenho pouco interesse, não me importo. As religiões continuam a
influenciar o pensamento e as atitudes das pessoas em seus aspectos cotidianos,
não necessariamente religião no sentido de crença instituída, mas de uma fé em
algo maior. Assim, podemos afirmar que os adeptos ao Cristianismo creem na
existência de um Deus, -elemento central da religião-. Diante do exposto, as formas
de interação dessas no meio social é o objetivo de nosso estudo, bem como,
averiguar se há ausência ou escassez de argumentos fundamentados que
embasem o discurso daqueles que defendem seus pontos de vista.
Palavras-chave: crença, discurso, cristianismo, ateísmo, fundamentação.
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Cuidados de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico
Oncológico: Relato de Experiência
Pamela Somavila (somavila_pamela@hotmail.com) ¹
Camila Marcondes (camila.marcondes@ifpr.edu.br) ²
1,2
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo Expandido: O câncer compreende um conjunto de mais de 100 doenças,
caracterizadas pelo crescimento desordenado de células que possuem a
capacidade de disseminar-se entre tecidos e órgãos do ser humano. Atualmente o
câncer é considerado um problema de saúde pública, responsável pela segunda
causa de morte entre a população adulta brasileira. O objetivo do presente estudo
foi relatar a vivência de uma acadêmica frente aos cuidados de enfermagem a uma
paciente submetida a cirurgia de exenteração pélvica oncológica, tendo em vista
seu estado emocional pelo diagnóstico de câncer (BRASIL, 2011). Trata-se de um
relato de experiência, que utilizou o método descritivo e observacional, realizado
dentro do centro cirúrgico de um hospital de Pato Branco, no período de setembro
de 2018. A participante do estudo foi uma acadêmica de Enfermagem do Instituto
Federal do Paraná – Campus Palmas, juntamente com a professora supervisora no
componente curricular de Cuidados de Enfermagem aos Pacientes em Situação
Crítica. O câncer é considerado uma das doenças que mais causa transtornos na
vida dos usuários e de seus familiares, é visto como um mal incurável, o qual traz
angustia, fragilidade e faz com que o usuário sinta-se ameaçado quando o
diagnóstico inicial é revelado (SILVA, 2011, p.181). Portanto, há necessidade de
profissionais capacitados para atender a tal demanda, a qual irá exigir
multidisciplinaridade nos cuidados, pois além dos questionamentos internos, há
transtornos de ordem física, psicossocial e financeira. A qualidade de vida dos
indivíduos que são diagnosticados com câncer diminui na medida em que a doença
avança e a questão psicológica do usuário é afetada fortemente, porém é
necessário que o profissional o ajude a compreender que há chances de melhora
em sua qualidade de vida, e que a principal força partirá de si próprio (LOPES,
2016, p.42). A experiência que é permitida aos acadêmicos de enfermagem na
graduação por meio dos componentes curriculares práticos, possibilita um elo entre
o paciente, acadêmico e à bases cientificas já vistas, assim, o acadêmico pode
compreender a importância do vínculo com os pacientes oncológicos, onde a
empatia, o amor e o respeito, são essenciais. O contato com a usuária foi
temporário, mas foi suficiente para que pudesse captar o quão difícil era o momento
pelo qual estava passando. O fato dela ser jovem, faz refletir sobre o seu
prognóstico e tempo de vida. Colocar-se no lugar da usuária, pensar no que está
sentindo, parece ser tão cruel, saber que seus planejamentos e sonhos poderiam
não ir muito além do que alguns anos. Durante a cirurgia foram evidenciadas
metástases, o que debilitou ainda mais seu estado emocional. Neste sentido, vale
ressaltar que todo apoio é bem vindo, pois como no caso citado, os usuários
encontram-se desacreditados e muitas vezes sem forças para seguir em frente,
assim, cabe a nós também, ajudá-los a enfrentar esse momento. O apoio da família
também é essencial nesses momentos difíceis, quanto maior apoio for recebido,

470
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

maior será a autoconfiança perante o enfrentamento da sua patologia. Os
profissionais de enfermagem não disponibilizam de muito tempo para conversas
com pacientes oncológicos, que na maioria dos casos encontram-se fragilizados e
necessitando de apoio emocional, por este motivo, em grande parte dos casos os
usuários são encaminhados a psicólogos, a fim de suprir estas dificuldades.
Percebeu-se a necessidade de mais dedicação por partes dos profissionais da
enfermagem, desde o pré-operatório, até o pós-operatório tardio. Evidenciou-se o
papel fundamental que o enfermeiro desempenha, porém, neste cenário,
enfrentamos muitas falhas na prestação de um cuidado mais humanizado,
divergente do que tanto fala-se na teoria e no que a enfermagem preza. A partir
desta vivência, pode-se proferir o quão difícil é, prestar cuidados a pacientes
oncológicos. É necessário ter autocontrole sobre os sentimentos, pois o usuário
apresenta um estado emocional debilitado e quem presta a assistência de forma
mais intensa e mais próxima, são os profissionais da enfermagem, os quais, devem
apresentar capacidade de autoconhecimento, para saber até onde são capazes de
atuar, avaliando seu próprio estado emocional. Há muito para aprender, não só do
conhecimento teórico, a enfermagem exige do profissional, muito amor! Tem-se a
necessidade de colocar-se no lugar do próximo, da maneira que gostaríamos que
atuassem conosco, isso é empatia. Conclui-se que as práticas acadêmicas
propiciam perceber o quão importante é o papel do profissional da enfermagem em
todos os serviços de saúde. Neste estudo, evidenciou-se a importância do mesmo
junto a pacientes acometidos pelo câncer. Uma boa conduta vinda do profissional
irá marcar fortemente a vida do usuário que encontra-se debilitado, para isso, há
necessidade de conhecimento e principalmente, empatia e respeito, pois o usuário
não escolheu estar ali, é dever do profissional da enfermagem proporcionar um
cuidado holístico e humanizado. Essa vivência possibilita ao acadêmico, uma visão
mais precisa sobre a assistência a pacientes oncológicos, expondo as reais
necessidades, as quais o ajudam a desenvolver capacidades que futuramente serão
necessárias em campo de atuação, além de instigar o acadêmico a refletir sobre
todos os momentos que vivenciou, afim de apontar as facilidades e dificuldades
tanto da futura profissão quanto da própria vivência do acadêmico em campo
prático.
Palavras-chave: Enfermagem, cuidados de enfermagem, oncologia.
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Resumo Expandido: O projeto o qual apresenta-se este resumo teve como objetivo
inicial, organizar um arquivo histórico fotográfico apresentando em fotografias, as
residências da cidade de Palmas construídas entre o final do século XIX e metade
do século XX, sistematizando-as nos devido tempo e espaço, bem como informando
sobre seus proprietários, formas arquitetônicas e seus estilos e um breve histórico
da construção das mesmas. Devido o tempo necessário para construir esse arquivo,
chegou-se à conclusão de que não haveria tempo hábil para as pesquisas,
entrevistas e análises necessárias, quando percebeu-se a grande quantidade de
residências que seria necessário analisar e descrever. Dessa forma, optou-se por
realizar um primeiro mapeamento dessas residências e edificações, descrevendo-as
formalmente e indicando o local de cada uma dessas construções. Com essa
descrição será possível identificar para uma futura pesquisa, onde essas casas
estão locadas, de que material foram construídas, e as principais características,
para não perde-las no curso do tempo. E, no caso de algumas delas forem
desconstruídas, seja por quais motivos forem, sabermos da existência delas no
decorrer da história de Palmas. As alunas do ensino médio participantes do projeto,
foram percebendo o patrimônio cultural no qual estão inseridas em Palmas,
reportando-se e perguntando às pessoas da família bem como amigos, sobre as
residências de Palmas. Importante ressaltar essa motivação de construir uma
consciência de pertencimento à sua cultura e valorização desse patrimônio. Foram
realizadas 69 (sessenta e nove) captações fotográficas de residências e prédios,
principalmente do início e metade do século XX. Exemplificando, o restaurante, La
Bella Itália encontra-se situado na Rua Bispo Dom Carlos, número 710. Esta casa é
sustentada por uma parede baixa de pedras, supostamente feita de basalto, que
são encontradas na região; a arquitetura, em um contexto geral, se parece com a
arquitetura europeia, mais precisamente no estilo Fachwerk alemão; as paredes em
tijolo à vista, de tamanho pequeno, são sustentadas por pilares em madeiras na
posição vertical, diagonal e horizontal próprio do estilo enxaimel; o telhado inclinado
é de madeira, sendo o telhado frontal menor do que o telhado de trás da casa. As
cores predominantes desta casa são o ocre dos tijolos, o branco nas molduras de
portas e janelas, o verde das portas e janelas, e a madeira marrom enxaimel e o
telhado; também em marrom o corrimão externo da escada. As construções
enxaimel se caracterizam por estrutura de madeira posicionadas na horizontal,
vertical e inclinada, encaixam- se perfeitamente e variam de acordo com o período
histórico (WITTMANN , 2016). O arquivo do mapeamento dessas edificações foi
entregue em forma de pendrive à Diretoria de Cultura da Prefeitura de Palmas.
Palavras-chave: Fotografia, Cultura, Mapeamento, Residências, Palmas.
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Abstract: The project which presents this summary had the initial objective of
organizing a photographic history archive presenting in photographs the residences
of the city of Palmas built between the end of the 19th century and the middle of the
20th century, systematizing them in due time and space, as well as informing about
their owners, architectural forms and their styles and a brief history of the
construction of them. Due to the time required to construct this archive, it was
concluded that there would be no time for the necessary surveys, interviews, and
analyzes, when one realized the large number of residences that would need to be
analyzed and described. Thus, it was decided to carry out a first mapping of these
residences and buildings, describing them formally and indicating the location of each
one of these constructions. With this description it will be possible to identify for a
future research, where these houses are leased, what material they were built, and
the main characteristics, so as not to lose them in the course of time. And, in case
some of them are deconstructed, for whatever reasons, we know of their existence
throughout the history of Palmas. The high school students participating in the project
realized the cultural patrimony in which they are located in Palmas, reporting to and
asking family members as well as friends about Palmas residences. It is important to
emphasize this motivation to build an awareness of belonging to its culture and
appreciation of this heritage. There were 69 (sixty-nine) photographic shoots of
residences and buildings, mainly from the beginning and half of the twentieth century.
For example, the restaurant, La Bella Italia is located on Rua Dom Carlos Dom
Carlos, number 710. This house is supported by a low wall of stones, supposedly
made of basalt, which are found in the region; architecture, in a general context,
resembles European architecture, more precisely in the German Fachwerk style; the
brick walls in view, of small size, are supported by wooden pillars in the vertical,
diagonal and horizontal position of the half-timbered style; the sloping roof is wood,
the front roof being smaller than the back roof of the house. The predominant colors
of this house are the ocher of the bricks, the white in the frames of doors and
windows, the green of the doors and windows, the wood half-timber and the roof;
also in brown the external stair rail. The half-timbered structures are characterized by
horizontally positioned, vertical and inclined wooden structure, fit perfectly and vary
according to the historical period (WITTMANN, 2016). The file of the mapping of
these buildings was delivered as a pendrive to the Directorate of Culture of the City
Hall of Palmas.
Key-words: Photograph, Culture, Mapping, Residences, Palmas.
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Resumo Expandido: A litigiosidade paira no cenário nacional através de uma visível
cultura adversarial da resolução dos conflitos, que é admitida com naturalidade pelos
cidadãos apesar de se mostrar prejudicial tanto aos operadores do direito, que não
conseguem desempenhar satisfatoriamente suas funções, em virtude da proliferação
das demandas judiciais, quanto aos litigantes, os quais demoram a ter suas
demandas satisfeitas. O objetivo do presente trabalho é demonstrar que a via
jurisdicional não é a única forma possível de se buscar a resolução das altercações
entre as partes, ao contrário do que aparentemente se pode constatar pelo
comportamento de litigância dos brasileiros. Há meios já regulamentados à
disposição dos cidadãos, sendo muitas vezes mais adequados à satisfação de seus
interesses, pois primam pela autonomia de suas vontades. Além disso, na atual
vigência do Código de Processo Civil de 2015 traz como um de seus nortes a
utilização da autocomposição sempre que possível, demonstrando-se a tentativa de
afastar a mentalidade adversarial entre os indivíduos. A fim de se investigar as
possibilidades para a desconstrução da referida cultura de litigância e examinar
possíveis mudanças de perspectiva sobre a realidade conflitiva, serão traçados os
principais mecanismos de pacificação social existentes, utilizando uma metodologia
pautada na pesquisa bibliográfica. As noções acerca do acesso à justiça se iniciam
pelo direito fundamental de acesso à justiça que é um direito basilar de um Estado
Democrático de Direito, pois possibilita ao maior interessado, o povo, a requerer em
uma jurisdição imparcial os direitos que entende ter e que serão devidamente
apreciados, garantindo a eficácia, por meio de decisões justas, respaldada em
princípios e valores sociais. (GONTIJO, 2015, p. 16). Este direito fundamental está
contemplado na Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, em
seu artigo 5º, XXXV e com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 45/2004,
efetivou-se a prestação jurisdicional também com o acréscimo do inciso LXXVIII ao
art. 5º da Carta Magna. Os conflitos são inerentes da vida em sociedade, uma vez
que a diversidade de indivíduos se reflete na abundância de interesses divergentes.
Porém, para que a sociedade perpetue harmonicamente, a despeito dos recorrentes
dissensos, é necessário desenvolver mecanismos que resolvam essas controvérsias
e reestabeleçam o equilíbrio das relações. Deduz-se daí a necessidade de um meio
de controle das oposições que naturalmente surgem da relação entre indivíduos,
através de um poder superior, que estabeleça a ordem sobre os grupos sociais, uma
vez que seria impossível obter uma harmonização espontânea (DELLARI, 2013, p.
24-56). Além da cultura da litigância, preponderante no Brasil, a própria passagem
do Estado Liberal para o Estado de Bem-Estar Social teve como característica a
transformação na postura estatal em face dos direitos reconhecidos à sociedade,
uma vez que moradia, educação, previdência e assistência social, transporte, etc.,
passam a ser encargos assumidos pelo Estado. Ante a isso houve um significativo
474
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

avanço na questão do acesso ao Poder Judiciário em um caráter, a priori, de
acessibilidade aos órgãos jurisdicionais, o que deu margem para enxergar
falaciosamente no Judiciário a resposta para a quase totalidade dos conflitos sociais,
levando a um afogamento do Poder Judiciário, cuja taxa de congestionamento
referente ao ano de 2017, revelou um percentual de 75% na justiça estadual e 73%
na justiça federal, conforme demonstram os índices de litigiosidade verificados no
relatório justiça em números de 2018, elaborado pelo conselho nacional de justiça.
Nesse contexto surge a necessidade de serem fomentados os meios alternativos à
resolução de conflitos para uma mudança cultural. O Código de Processo Civil de
2015 trouxe como um de seus propósitos o favorecimento da autocomposição,
sempre que este meio for aplicável. A solução consensual dos conflitos está
prevista, no capítulo que trata das normas fundamentais do Processo Civil (art. 3º,
§2º, CPC/2015), in verbis: “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução
consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores
públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.
Além desta previsão, há na nova legislação processualista civil diversas outras
passagens mencionando a autocomposição, até mesmo com uma inovação
legislativa na seção que aborda, dos artigos 165 ao 175, a atuação de conciliadores
e mediadores judiciais, o que manifesta a tentativa de se implementar a
autocomposição na esfera judicial. Entre os meios de pacificação de controvérsias
mais utilizados, salientam-se a conciliação, a mediação e a arbitragem. Na
conciliação as partes por si próprias atingem a solução para seu conflito com o
auxílio de um terceiro, o conciliador, que irá intervir na controvérsia não com o
objetivo de decidi-la, como ocorreria num processo judicial normal, mas de propiciar
um contexto de cooperação, através de proposições, fazendo com que os próprios
interessados consigam chegar a solução do impasse (SOUZA, 2015, p. 50). Já a
mediação, é a técnica que prevê a atuação de um terceiro imparcial intermediador
da relação entre as partes envoltas em uma situação controversa, que irá auxiliá-las
na busca pela solução, de uma maneira equilibrada e democrática, visto que o
mediador atua como facilitador do diálogo entre as partes, sem impor nenhuma
decisão, nem ao menos propor soluções, devendo proporcionar um ambiente
participativo e de comunicação, de modo que as partes vislumbrem maneiras para
se atingir a autocomposição. A arbitragem, traz vantagens evidentes para as partes,
pois além de incluir o sigilo do procedimento e o informalismo, traz a possibilidade de
escolherem um árbitro de sua confiança com o comprovado conhecimento técnico
na área do litígio, e, como resultado a celeridade maior probabilidade de
cumprimento espontâneo da decisão. Pode-se afirmar, portanto, que os cidadãos
dispõem de meios eficazes e eficientes à resolução de controvérsias alternativos
frente ao método judiciário, pois além de resolver de forma célere e com baixo custo
os litígios, ainda são mecanismos que estimulam o exercício da cidadania e
autonomia através da composição democrática entre as partes.
Palavras-chave: Cultura de litígio; Meios alternativos de solução de conflitos;
Acesso à Justiça.

Abstract: Litigation occurs on the national scene through a visible adversarial culture
of conflict resolution, which is accepted naturally by citizens, which is detrimental to
legal operators, who are unable to perform their duties satisfactorily, due to the
proliferation of lawsuits, and to litigants, who are slow to have their claims met. The
objective of the present work is to demonstrate that the jurisdictional route is not the
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only possible way of seeking the resolution of the altercations between the parties,
contrary to what apparently can be verified by the behavior of litigation of the
Brazilians. There are already regulated modes at the disposal of the citizens, being
often more suited to the satisfaction of their interests, because they excel by the
autonomy of their wills. In addition, the current validity of the Code of Civil Procedure
of 2015 brings as one of its nortes the use of self-composition whenever possible,
demonstrating the attempt to ward off the adversarial mentality among individuals. In
order to investigate the possibilities for the deconstruction of the said culture of
litigation and to examine possible changes of perspective on the conflicting reality,
the main mechanisms of social pacification will be traced, using a methodology
based on the bibliographical research. The notion of access to justice begins with the
fundamental right of access to justice, which is a basic right of a democratic state of
law, since it enables the major interested party to apply in an impartial court for the
rights it will be duly appreciated, ensuring efficacy through fair decisions, backed by
social principles and values. (GONTIJO, 2015, p.16). This fundamental right is
contemplated in the Federal Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988,
on its Article 5, XXXV and with the entry into force of Constitutional Amendment n.
45/2004, a judicial decision was also made with the addition of subsection LXXVIII to
Article 5 of the Constitution. Conflicts are inherent in life in society, since the diversity
of individuals is reflected in the abundance of divergent interests. However, so that
society coexists harmoniously, spite of the dissenting applicants, it is necessary to
develop mechanisms that resolve these controversies and restore the equilibrium of
relations. From this, the need for a means of controlling the oppositions that naturally
arise from the relationship between individuals through a higher power, which
establishes order over social groups, since it would be impossible to achieve
spontaneous harmonization (Delarri, 2013, pp. 24-56). Conflicts are inherent in life in
society, since the diversity of individuals reflects in the abundance of divergent
interests. From this, the need for a means of controlling the oppositions that naturally
arise from the relationship between individuals through a higher power, which
establishes order over social groups, since it would be impossible to achieve
spontaneous harmonization (Delarri, 2013, pp. 24-56). In addition to this culture, the
transition from the Liberal State to the Welfare State was characterized by a change
in the state's position in the face of the rights recognized to society, since housing,
education, social security and social assistance, transportation, etc., are now borne
by the State. Faced with this, there was a significant advance in the issue of access
to the Judiciary in a character, a priori, of accessibility to the courts, which gave
margin to see fallaciously in the Judiciary the response to almost all social conflicts,
leading to a drowning of the Judiciary, whose congestion rate for 2017, revealed a
percentage of 75% in the state court and 73% in the federal court, as demonstrated
by the litigation rates verified in the justice. In this context, the need to promote
alternative ways to conflict resolution for cultural change arises. The Code of Civil
Procedure of 2015 brought as one of its purposes the favoring of self-composition,
whenever this way is applicable. The consensus resolution of conflicts is foreseen in
the chapter dealing with the fundamental norms of Civil Procedure (Article 3, § 2,
CPC / 2015), in verbis: “Conciliation, mediation and other methods of consensual
conflict resolution should be stimulated by judges, lawyers, public defenders and
members of the Public Prosecutor's Office, including in the course of the judicial
process.” Besides this prediction, there are in the new civil procedural law several
other passages mentioning self-composition, even with a legislative innovation in the
section that addresses, from Article 165 to 175, the performance of conciliators and
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judicial mediators, which manifests the attempt to implement self-composition in the
judicial sphere. Among the most used modes of pacification of controversies,
conciliation, mediation and arbitration are emphasized. In conciliation the parties
themselves reach a solution to their conflict with the help of a third party, the
conciliator, who will intervene in the controversy not for the purpose of deciding it, as
would occur in a normal judicial process, but to provide a context of cooperation,
through propositions, allowing the stakeholders themselves to reach a solution to the
impasse (SOUZA, 2015, p.50). On the other hand, mediation is the technique that
provides for the performance of an impartial third party mediator of the relationship
between the parties involved in a controversial situation, which will assist them in
finding a solution in a balanced and democratic way, since the mediator acts as
facilitator of dialogue between the parties, without imposing any decision, or at least
proposing solutions, and should provide a participatory and communicative
environment so that the parties can find ways to achieve self-determination.
Arbitration brings clear advantages to the parties, as it not only includes procedural
secrecy and informalism, but also offers the possibility of choosing an arbitrator of
their confidence with proven technical knowledge in the litigation area, and as a
result, the speed and greater probability of spontaneous compliance with the
decision. It can therefore be argued that citizens have effective and efficient means to
resolve alternative disputes over the judicial method, since in addition to resolving
disputes quickly and inexpensively, they are still mechanisms that stimulate the
exercise of citizenship and autonomy through democratic composition between the
parties.
Keywords: Culture of litigation; Alternative means of conflict resolution; Access to
justice.
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Resumo Expandido: Este estudo tem como objetivo relatar a experiência e os
resultados obtidos no processo de desenvolvimento de um sistema para
gerenciamento de informações acadêmicas, denominado InfoAcad. Este projeto foi
realizado a partir das aulas teóricas e práticas do componente curricular Análise e
Projeto do curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal do Paraná (IFPR),
Campus Palmas, no período de fevereiro a julho de 2019*. A temática foi definida em
torno da rotina dos acadêmicos, professores e servidores, que é preenchida por
trabalhos, avaliações, prazos, eventos, programas, dentre outras diversas atividades
desenvolvidas pelo próprio curso ou órgãos estudantis, e lembrar-se de todas essas
informações é uma tarefa praticamente impossível. Os sites de instituições de ensino
superior possuem inúmeras categorias e páginas, que muitas vezes redirecionam
ainda para outras subcategorias com mais links, nem sempre organizados
adequadamente e atualizados com os dados mais recentes, tornando o acesso à
informação desgastante e confuso para as pessoas. Desse modo, elas optam em
não acessar o site da instituição e buscar informações por outros meios (como
Facebook e Twitter, por exemplo), com os colegas de turma (que possuem uma
maior familiaridade com a página institucional) ou até mesmo não ter conhecimento
dos vários programas e atividades que são ofertados pela universidade. Levando em
consideração que a maioria do público-alvo possui um dispositivo móvel de uso
diário, propôs-se a ideia de criação de um aplicativo mobile reunindo as informações
contidas no site separadas por tópicos, permitindo a busca por palavras-chave, a
interação por meio de comentários e o acesso a um mural de notícias organizadas
em forma de linha do tempo. Além disso, considerando que o principal ponto do
software seria a centralização das informações, de modo que elas cheguem aos
usuários de maneira fácil e eficaz, seria possível que cada pessoa cadastrada no
sistema institucional escolhesse as categorias em que ela deseja receber
notificações, que seriam disparadas sempre que houvesse novas publicações
inseridas no aplicativo. Como metodologia, além de todos os conceitos teóricos que
foram abordados em sala de aula, buscou-se a criação do projeto de um sistema de
informação para a consolidação do conhecimento, colocando em prática as
ferramentas, tecnologias, métodos e processos estudados. O processo utilizado para
o sistema InfoAcad foi o Processo Unificado, que é um conjunto de atividades
realizadas de forma iterativa, incremental e dirigida aos casos de uso, composto
pelas fases de Concepção, Elaboração, Construção e Transição, com a entrega de
artefatos de forma periódica, sejam eles diagramas, documentos e/ou protótipos
(WAZLAWICK, 2011). Para a modelagem do sistema, usou-se a UML (Unified
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Modelling Language), uma linguagem padrão com o propósito de tornar os sistemas
mais compreensíveis com o uso de diagramas estruturais, comportamentais e de
interação (BOOCH, 2000). Em relação aos resultados, desenvolveu-se um
documento de software completo, com: 1)Uma introdução teórica, onde definiu-se o
contexto, objetivos, delimitação do problema, justificativa, metodologia e organização
do trabalho; 2)Uma descrição geral do sistema, onde descreve-se brevemente o seu
funcionamento, indicando os principais envolvidos no projeto e os papéis realizados,
bem como as principais políticas para os processos inerentes à execução do
software; 3)Uma seção de requisitos, onde são descritos todos os serviços e
funcionalidades, bem como o modo específico em que cada um deles interagem
entre si e são utilizados (casos de uso), além das restrições relacionadas a
desempenho, confiabilidade, distribuição e desenvolvimento, e um protótipo das
principais interfaces; 4)Uma seção de Análise e Design, com a definição da
arquitetura do sistema, bem como os principais diagramas UML estruturais
(diagrama de classes), de comportamento (diagrama de atividades e casos de uso)
e de interação (diagrama de sequência); 5)Uma seção de Conclusão e
Considerações Finais, onde são analisados o cumprimento dos objetivos propostos
anteriormente, bem como o futuro do projeto, e, por fim; 6) Um vídeo promocional de
dois minutos, mostrando o funcionamento e o uso da interface pelo usuário. Ao fim
da elaboração do documento, bem como deste relato de experiência, conclui-se que
os objetivos iniciais foram alcançados, e o aplicativo, caso desenvolvido e
implementado, seria extremamente proveitoso para os alunos, professores e
servidores, tornando mais ágil o acesso à informação pelo InfoAcad do que pelo
processo de ficar acessando o site da Instituição de Ensino em busca de novas
notícias. Na aplicação, o acesso está a apenas um toque, com as publicações sendo
exibidas rapidamente na tela do dispositivo, seja por meio do mural, ou por meio das
noticações que são enviadas para o dispositivo quando o usuário se inscreve em um
tópico, sem haver a necessidade de acesso constante ao aplicativo para conferir se
algo novo foi publicado ou não. Toda essa interação com o app torna os alunos mais
bem informados e engajados com a realidade acadêmica, proporcionando uma
maior facilidade em atualizar-se de datas importantes, como de inscrição dos
auxílios, prazos para rematrículas, bem como disseminação da informações sobre
gastos, eventos e melhorias que estão acontecendo na Instituição.
Palavras-chave: IFPR, Diagramas UML, Instituição de Ensino, Aplicativo Móvel,
Projeto de Software.
Abstract: This study aims to report the experience and results obtained in the
process of developing a system for managing academic information, called InfoAcad.
This project was carried out from the theoretical and practical classes of the curricular
component Analysis and Project of the Information Systems course of the Federal
Institute of Paraná (IFPR), Campus Palmas, from February to July 2019*. The theme
was defined around the routine of academics, professors and public employees,
which is filled by works, evaluations, deadlines, events, programs, among other
diverse activities developed by the course itself or student bodies, and remembering
all this information is an almost impossible task. The sites of higher education
institutions have numerous categories and pages, which often redirect to other
subcategories with more links, not always organized properly and updated with the
latest data, making access to information exhausting and confusing for people. In this
way, they choose not to access the institution's website and seek information through
other means (such as Facebook and Twitter, for example), with classmates (who are
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more familiar with the institutional page) or even have no knowledge of the various
programs and activities that are offered by the university. Taking into account that the
majority of the target audience has a mobile device for daily use, the idea was
proposed to create a mobile application by gathering the information contained in the
site separated by topics, allowing the search for keywords, interaction with comments
and access to a news mural organized like a timeline. Moreover, considering that the
main point of the software would be the centralization of the information, so it can
reach the users easily and effectively, it would be possible for each person registered
in the institutional system to choose the categories in which it wishes to receive
notifications, which would be sent whenever new publications were added to the
application. As a methodology, besides all the theoretical concepts that were
approached in the classroom, it was sought to create the project of an information
system for the consolidation of knowledge, putting into practice the tools,
technologies, methods and processes studied. The process used for the InfoAcad
system was the Unified Process, which is a set of activities carried out in an iterative,
incremental and centered in the use cases, consisting of the Inception, Elaboration,
Construction and Transition phases, with the delivery of periodic artifacts, like
diagrams, documents and/or prototypes (WAZLAWICK, 2011). For the system
modeling, it was used the UML (Unified Modeling Language), a standard language
with the purpose of making the systems more comprehensible with the use of
structural, behavioral and interaction diagrams (BOOCH, 2000). Regarding the
results, a complete software document was developed, with: 1) A theoretical
introduction, where the context, objectives, delimitation of the problem, justification,
methodology and work organization were defined; 2) A general description of the
system, which briefly describes its operation, indicating the main actors involved in
the project and the roles performed, as well as the main policies for the processes
inherent in the execution of the software; 3) A requirements section, which describes
all the services and functionalities, as well as the specific way in which each of them
interact and are used (use cases), just as the restrictions related to performance,
reliability, distribution and development, and a prototype of the main interfaces; 4) A
section on Analysis and Design, with the definition of the system architecture, as well
as the main structural diagrams (classes diagram), behavior (activity and use cases
diagram) and interaction diagram (sequence diagram); 5) A section of Conclusion
and Final Considerations, in which it is analyzed the fulfillment of the objectives
previously proposed, as well as the future of the project, and finally; 6) A promotional
video of two minutes, showing the operation and the use of the interface by the user.
At the end of the preparation of the document, as well as this experience report, it
was concluded that the initial objectives were achieved, and the application, if
developed and implemented, would be extremely useful for students, teachers and
public employees, making access to information through InfoAcad faster than the
process of accessing the website of the Education Institution searching for recent
news. In the app, the access is within a touch, with the publications being displayed
quickly on the device screen, either through the wall, or through the notices that are
sent to the device when the user subscribes to a topic, without the need for constant
access to the application to see if something new has been published or not. All this
interaction with the app makes students more informed and engaged with the
academic reality, providing greater ease in remembering schedules, such as
enrollment assistance programs, deadlines for academic re-enrollment, as well as
dissemination of information on expenses, events and improvements that are
happening in the Institution.
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Determinação do Teor de Potássio (K) em Água de Coco
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Icaro Ryan Foltz Pereti ( icaro12kik@gmail.com ) ²
Diego Matos Favero ( diego.favero@ifpr.edu.br ) ³
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3
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Resumo Expandido: O potássio é um metal alcalino de origem mineral e encontrase presente em praticamente todos os tipos de alimentos de origem animal ou
vegetal, muito embora existam em maior quantidade nos alimentos de origem
vegetal. Este elemento funciona como uma substância inorgânica necessária ao
funcionamento enzimático do metabolismo no organismo, pois sem ele as reações
metabólicas ficariam tão lentas que não seriam efetivas. Também é um eletrólito
importante para o relaxamento muscular e para a secreção de insulina através do
pâncreas e, em caso de carência, pode causar debilidade muscular e problemas de
ritmo cardíaco. A água de coco é um dos alimentos ricos em potássio que possui,
além deste, água, açúcares, sódio, cálcio, magnésio e fósforo. Todos os nutrientes
que a compõe possuem quantidades variáveis de acordo com o nível de maturação
do fruto e das condições agronômicas de cultivo. Dentre os benefícios da água de
coco para a nutrição do ser humano, pode-se salientar seu emprego durante a
atividade física, de modo que evita a desidratação e desgaste físico ao repor os
minerais perdidos pelo organismo durante o exercício. Também é indicado o
consumo para indivíduos com hipertensão arterial, causada pelo excesso de sódio
no organismo, resultando em um aumento de pressão nos vasos sanguíneos e
artérias, entretanto, o potássio atuará de forma contrária, diminuindo essa força e
regulando a entrada e saída dos fluidos. Outra benfeitoria agregada a esse elemento
mineral é o fortalecimento dos ossos, pois ele atua no combate de alguns ácidos,
como o oxálico e o fítico, os quais conseguem capturar o cálcio em nosso sistema
esquelético. Visto a importância que a água de coco tem para os seres vivos, mais
precisamente o potássio em sua constituição, realizou-se nas aulas práticas da
disciplina de Química e Análise de Alimentos, no 3º ano do curso Técnico em
Alimentos, a determinação do teor de potássio (K) em amostras de água de coco e
sua comparação com os valores informados pelo fabricante no rótulo do produto.
Para que isso fosse possível utilizou-se da técnica de fotometria de chama, a qual se
baseia em métodos de análise de elementos de uma amostra, geralmente líquida,
que é introduzida em uma chama, quando o elétron é promovido do estado
fundamental para um estado excitado, ocorre o fenômeno de absorção e quando
este retorna para o estado fundamental observa-se processo de emissão de
radiação em comprimentos de ondas característico para cada elemento químico. O
método de determinação foi realizado em duas partes. Primeiramente a amostra de
água de coco foi submetida à digestão ácida, com o intuito de destruir a matriz
orgânica e liberar os íons metálicos em solução. Para isso, adicionou-se 2mL da
amostra de coco nos tubos de ensaio e quatro pérolas de vidro. Sobre as amostras
adicionou-se 5mL de ácido nítrico P.A., em seguida colocou-as no bloco digestor,
com um vidro relógio em cima, a uma temperatura de 140°C por duas horas. Ao final
da digestão ácida, transferiu-se o conteúdo dos tubos de ensaio para um balão
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volumétrico de 50 ml, completando-o com água deionizada. Para que a
concentração de potássio na amostra ficasse dentro do limite de detecção do
equipamento, foi necessária uma segunda diluição das amostras, após a digestão,
para isso, 10 ml da mesma foram adicionadas em um balão volumétrico de 100 ml e
este foi completado com água deionizada. As réplicas da amostra, foram analisadas
em fotômetro de chama, e o resultado apresentado na tela do equipamento, foi a
porcentagem do elemento potássio, proporcional ao limite de detecção superior do
aparelho. O resultado encontrado, na amostra analisada, foi de 2,93 mg de K / ml de
água de coco. Quando comparamos este valor, ao valor informado pelo fabricante
no rótulo do produto (1,6 mg de K / ml de água de coco) e também ao valor
informado pela Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, TACO, (1,62 mg de
K / ml de água de coco), podemos concluir que a empresa utilizou-se dos padrões
da TACO para formular as informações nutricionais do seu produto, porém, esta
prática pode não fornecer resultados precisos, visto que a concentração de
elementos minerais em produtos vegetais, como a água de coco por exemplo,
podem variar conforme o índice de maturação dos frutos e também as condições
agronômicas em que a planta foi cultivada.
Palavras-chave: elemento mineral, fotometria de chama, digestão ácida.

Abstract: Potassium is an alkaline metal of mineral origin and is present in virtually
all types of food of animal or vegetable origin, although it is found in greater quantity
in foods of vegetable origin This element functions as an inorganic substance
necessary for the enzymatic functioning of metabolism in the body, because without it
the metabolic reactions would be so slow that they would not be effective. It is also
an important electrolyte for muscle relaxation and insulin secretion through the
pancreas, and in case of deficiency can cause muscle weakness and heart rhythm
problems. Coconut water is one of the potassium-rich foods that contains water,
sugars, sodium, calcium, magnesium and phosphorus. All these nutrients that
compose it have varying amounts according to the level of maturity of the fruit and
the agronomic conditions of cultivation. Among the benefits of coconut water for
human nutrition, it can be highlighted its use during physical activity, so that it
prevents dehydration and physical wear by replacing the minerals lost by the body
during exercise. Consumption is also indicated for individuals with high blood
pressure, caused by excess sodium in the body, resulting in increased pressure on
blood vessels and arteries, however, potassium will act in reverse, decreasing this
force and regulating the entry and exit of blood fluid. Another added benefit of this
mineral element is the strengthening of bones, as it acts to combat some acids, such
as oxalic and phytic, which can capture calcium in our skeletal system. Considering
the importance that coconut water has for living beings, more precisely the potassium
in its constitution, it was held in the practical classes of the discipline of Chemistry
and Food Analysis, in the 3rd year of the Technical Course in Food, the
determination of the potassium (K) content in coconut water samples and their
comparison with the values reported by the manufacturer on the product label. For
this to be possible, the flame photometry technique was used, which is based on
methods of element analysis of a sample, usually liquid, that is introduced into a
flame, when the electron is promoted from the ground state to a In the excited state,
the phenomenon of absorption occurs and when it returns to the ground state, the
process of emission of radiation in characteristic wavelengths is observed for each
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chemical element. The method of determination was performed in two parts. First the
coconut water sample was submitted to acid digestion, with the intention of
destroying the organic matrix and releasing the metallic ions in solution. For this, 2mL
of the coconut sample was added in the test tubes and four glass beads. About the
samples 5mL of P.A. nitric acid was added, then placed in the digester block, with a
watch glass on top, at a temperature of 140 ° C for two hours. At the end of the acid
digestion, the contents of the test tubes were transferred to a 50 ml volumetric flask,
supplemented with deionized water. In order for the potassium concentration in the
sample to be within the detection limit of the equipment, a second dilution of the
samples was required after digestion. To this end, 10 ml of the sample was added in
a 100 ml volumetric flask and this was quenched with deionized water. The replicates
of the sample were analyzed in a flame photometer, and the result on the equipment
screen was the percentage of the potassium element proportional to the upper
detection limit of the apparatus. The result found in the sample analyzed was 2.93
mg of K / ml of coconut water. When comparing this value with the value reported by
the manufacturer on the product label (1.6 mg K / ml coconut water) and also the
value reported by the Brazilian Food Composition Table, TACO, (1.62 mg K / ml of
coconut water), we can conclude that the company used TACO standards to
formulate the nutritional information of its product, however, this practice may not
provide accurate results, since the concentration of mineral elements in plant
products, such as coconut water for example, may vary, depending on the maturation
index of the fruits and also the agronomic conditions in which the plant was
cultivated.
Keywords: mineral element, flame photometry, acid digestion.
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Divulgação Científica Através do Projeto de Extensão
CientificaMente
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Verginia Mello Perin Andriola (verginia.andriola@ifpr.edu.br) ¹
Lorena Falabella Daher de Freitas (lorenafalabella@yahoo.com.br)2
Jânio Cordeiro Moreira (janiomoreira@gmail.com)3
Rafael Pires de Oliveira (rafael.oliveira@ifpr.edu.br) ¹
1
Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas
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Colégio Bom Jesus de Palmas
3
Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde

Resumo Expandido: A Ciência é um “espaço” onde cabem todos os tipos de
interesse, seja o da descoberta, do aprendizado, da diversão, da comunicação, do
avanço tecnológico, etc. Os fenômenos e fatos que atraem nossa observação
despertam o interesse e a curiosidade. Essa vontade natural de entender e explicar
aquilo que nos cerca está presente em todos os indivíduos e quando devidamente
estimulada e enriquecida por oportunidades e exemplos facilita a formação de
cidadãos críticos, reflexivos e participativos. É inegável que atualmente o
conhecimento científico está mais disponível a todos. A divulgação científica teve um
crescimento considerável nas últimas décadas. A internet, as mídias impressas, a
televisão, as ações de extensão das instituições de ensino e pesquisa tem
contribuído para aumentar a visibilidade e o acesso às pesquisas. Entretanto, a
implementação de novas ações em busca de maior divulgação e valorização das
pesquisas é ainda essencial para o amadurecimento da sociedade brasileira e da
desmistificação da Ciência. Neste contexto, o projeto intitulado “CientificaMente”,
visou fortalecer o papel do IFPR e de seus membros docentes e discentes na
temática da popularização da Ciência. Além de ser uma ferramenta de popularização
da ciência, o CientificaMente foi um projeto de apoio à educação científica que
ofereceu conteúdos, materiais visuais, exposições, práticas e palestras relacionados
aos avanços nas diferentes áreas da Biologia e saúde. O projeto teve como
metodologia o uso de diferentes meios de interação com o público-alvo. Dentre eles
a divulgação de pesquisas científicas através do programa de rádio Conexão Ciência
da Rádio Club FM de Palmas, veiculado todos os sábados pela manhã. Neste
programa, semanalmente foram divulgados textos adaptados para uma linguagem
simples a partir de artigos científicos recentes sobre temas diversos envolvendo
saúde humana. Uma outra ação do projeto foi a realização de um concurso de
fotografias com tema Biologia. Foram vinte e uma fotografias participantes durante o
IF em Contexto 2018 do Campus Palmas. Mais de 500 pessoas elegeram as
melhores fotografias que foram premiadas no encerramento do evento. Uma outra
abordagem do projeto foi baseada em aulas práticas voltadas a estudantes do
ensino médio. Foi realizada uma aula prática sobre Microbiologia com alunos do
Colégio Bom Jesus de Palmas. Os estudantes verificaram a presença de
microrganismos em diferentes ambientes, visualizaram colônias, trabalharam com
meios de cultura, prepararam lâminas e observaram bactérias no microscópio. Uma
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segunda aula foi realizada para apresentar diferentes formas de vida presentes
numa amostra de água do lago do parque da Gruta. Foram visualizados
protozoários, algas, invertebrados e discutidos temas como diversidade biológica,
fotossíntese e biologia celular. Algumas atividades foram realizadas nos laboratórios
do IFPR. Os alunos do colégio Bom Jesus visitaram o laboratório de Anatomia, onde
tiveram uma aula prática sobre anatomia e fisiologia humana. Alunos do Colégico
Estadual Dom Carlos, alunos do 3º ano da Escola Estadual Monsenhor Eduardo e
alunos do Colégico Estadual CAIC Senhor Bom Jesus visitaram o Laboratório de
Microscopia, onde tiveram aulas práticas sobre os diferentes tipos de células e
tecidos e sobre embriologia e reprodução humana. Outra vertente do projeto foi a
realização de palestras. Foi promovido o primeiro Ciclo de palestras em Biologia,
cujo convite foi enviado à toda comunidade das escolas estaduais, municipais e
particulares do município, além dos discentes e docentes dos cursos de Ciências
Biológicas, Farmácia, Enfermagem e Pedagogia do IFPR. Os temas foram:
Dislipidemias; Vírus: relevância e epidemias atuais. Os palestrantes apresentaram
suas linhas de pesquisa e a relevância dos temas para a saúde da população. Foi
promovida num segundo encontro a mesa redonda/palestra "Roedores e
Hantavirose: Evolução, Ecologia, Biossegurança e Saúde" com presença de
pesquisadores do IFPR, da UFPR e da Secretaria de Saúde do Paraná. Foi discutida
a situação da hantavirose no Brasil. A ecologia, taxonomia e evolução dos roedores
e o procedimento de campo para capturá-los considerando práticas de ética e
biossegurança. Toda a comunidade acadêmica foi convidada, além dos servidores
da secretaria de Saúde. Os professores membros do projeto participaram do 1º
Encontro Municipal de Meio Ambiente, realizado em Mangueirinha/PR. Foram
realizadas palestras e dinâmicas sobre meio ambiente, ecologia e sustentabilidade
para alunos da rede pública de ensino. Foram também promovidas palestra na
Escola de Integração Social de Palmas (EISPAL). Uma delas sobre higiene e
prevenção de doenças, e outra sobre a importância da água e sua preservação,
ambas para alunos do ensino fundamental. Uma outra ação do projeto foi intitulada
Biologia na praça, com a utilização da praça Bom Jesus, no centro de Palmas, para
apresentação de modelos, espécimes, pôsters e orientações para a população
durante sábados. Os eventos contaram com a participação de alunos dos cursos de
graduação em Ciências Biológicas e do Curso Técnico em Alimentos do IFPR. Os
temas abordados foram: artrópodes de relevância para saúde e economia como
parasitos e vetores de doenças; meio ambiente e produção de alimentos; doenças
transmitidas por alimentos; formas de conservação e higienização de alimentos;
relações do homem e o meio ambiente; doenças humanas; medicina alternativa;
plantas medicinais. Com a execução das diferentes ações de extensão, estreitou-se
a relação pesquisa-ensino-sociedade, por meio da divulgação científica,
proporcionando maior integração entre os membros do IFPR e a comunidade de
Palmas. A partir da divulgação dos conhecimentos científicos, houve orientação da
população sobre doenças humanas e métodos preventivos e de tratamento; sobre a
questão ambiental e o papel do homem na preservação do meio ambiente. Além
disso, alunos que não tem oportunidade de realizar aulas práticas e utilizar
equipamentos laboratoriais puderam enriquecer sua formação através das visitas ao
IFPR. O concurso de fotografia contribuiu para valorização das riquezas naturais da
região e do estímulo à criatividade e originalidade dos alunos. Os eventos
contribuíram ainda para valorizar o papel dos cursos e estudantes como agentes
ativos e transformadores do meio onde estão inseridos.
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Palavras-chave: popularização da ciência; educação científica; conhecimento
científico
Abstract: Science is a "space" where all sorts of interest fit, whether that of
discovery, learning, fun, communication, technological advancement, etc. The
phenomena and facts that attract our observation arouse interest and curiosity. This
natural will to understand and explain what surrounds us is present in all individuals
and when properly stimulated and enriched by opportunities and examples facilitates
the formation of critical, reflective and participatory citizens. It is undeniable that
scientific knowledge is now more available to all. Scientific dissemination has grown
considerably in recent decades. The internet, print media, television, and educational
and research extension activities have contributed to increasing visibility and access
to research. However, the implementation of new actions in search of greater
dissemination and valorization of research is still essential for the maturation of
Brazilian society and the demystification of Science. In this context, the project
entitled "CientificaMente" aims to strengthen the role of the IFPR and its faculty
members and students in the theme of the popularization of Science. In addition to
being a tool for the popularization of science, CientificaMente was a project to
support scientific education that offered content, visual materials, exhibitions,
practices and lectures related to advances in the different areas of biology and
health. The project had as methodology the use of different means of interaction with
the target audience. Among them the dissemination of scientific research through the
Radio Club FM de Palmas, broadcast every Saturday morning. In this program, texts
were translated weekly into a simple language based on recent scientific articles on
various themes involving human health. Another project action was the holding of a
photo contest with a Biology theme. Twenty-one photographs were exposed during
the IF em Contexto 2018 of Campus Palmas. More than 500 people have chosen the
best photos that were awarded at the end of the event. Another approach was based
on practical classes aimed at high school students. A practical class on Microbiology
was carried out with students from the Colégio Bom Jesus de Palmas. The students
verified the presence of microorganisms in different environments, visualized
colonies, worked with culture media, prepared slides and observed bacteria in the
microscope. A second class was held to present different forms of life present in a
sample of water from the lake of the Parque da Gruta. Protozoa, algae, invertebrates
were discussed and topics such as biological diversity, photosynthesis and cell
biology were discussed. Some activities were carried out in the IFPR laboratories.
Students from Colégio Bom Jesus visited the Anatomy laboratory, where they had a
practical class on anatomy and human physiology. Students of the Colégio Dom
Carlos, Colégio Monsenhor Eduardo and students of the CAIC Senhor Bom Jesus
visited the Microscopy Laboratory, where they had practical classes on different
types of cells and tissues and on embryology and human reproduction. Another
aspect of the project was the holding of lectures. The first Cycle of lectures in Biology
was promoted, and the invitation was sent to the entire community of the state,
municipal and private schools of the municipality, as well as the students and
teachers of the Biological Sciences, Pharmacy, Nursing and Pedagogy courses of
the IFPR. The subjects were: Dyslipidemias; Viruses: relevance and current
epidemics. The speakers presented their lines of research and the relevance of the
themes to the health of the population. The roundtable / lecture "Rodents and
Hantaviruses: Evolution, Ecology, Biosafety and Health" was promoted in a second
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meeting with the presence of researchers from IFPR, UFPR and the Secretaria de
Saúde do Praná. The situation of hantavirosis in Brazil was discussed. The ecology,
taxonomy and evolution of rodents and the field procedure to capture them
considering ethical and biosafety practices. The entire academic community was
invited, in addition to the servers of the Secretaria de Saúde. The teachers members
of the project participated in the 1st Municipal Environmental Meeting held in
Mangueirinha / PR. Lectures and dynamics about environment, ecology and
sustainability were carried out for students of the public school system. Also held
were lectures at the Escola de integração Social de Palmas (EISPAL). One lecture
was on hygiene and disease prevention, and another on the importance of water and
its preservation, both for elementary school students. Another project activity was
entitled Biologia na Praça, with the use of Bom Jesus square, in the center of
Palmas, to present models, specimens, posters and orientations for the population
during Saturdays. The events were attended by students of the undergraduate
courses in Biological Sciences and the Technical Course of “Alimentos” of IFPR. The
topics addressed were: arthropods of relevance to health and economy as parasites
and vectors of diseases; environment and food production; foodborne diseases; ways
of preserving and sanitizing food; relationships of man and the environment; human
diseases; alternative medicine; medicinal plants. With the implementation of the
different extension actions, the research-teaching-society relationship was narrowed,
through scientific dissemination, providing greater integration between the members
of the IFPR and the community of Palmas. Since the dissemination of scientific
knowledge, there has been guidance of the population on human diseases and
preventive and treatment methods; on the environmental issue and the role of man in
preserving the environment. In addition, students who do not have the opportunity to
take practical classes and use laboratory equipment could enrich their training
through visits to the IFPR. The photography contest contributed to the appreciation of
the region's natural resources and to the students' creativity and originality. The
events also contributed to enhance the role of courses and students as active agents
and transformers of the environment where they are inserted.
Keywords: popularization of science; scientific education; scientific knowledge
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Resumo Expandido: Varronia curassavica é uma planta nativa do Brasil e com
potencial para exploração agrícola por possuir, em seu óleo essencial,
sesquiterpenos com propriedades anti-inflamatórias, especialmente α-humuleno e
trans-cariofileno. Atualmente, esta planta base para o medicamento Acheflan®,
produzido pelos Laboratórios Aché, um anti-inflamatório de uso tópico e com boa
aceitação no mercado e eficácia comprovada. Realizar aprimoramento de técnicas
de cultivo que propaguem de maneira rápida e uniforme a espécie, bem como de
métodos que aumentem a quantidade de produção de óleo essencial desta planta
tornam-se interessantes devido à sua importância. A espécie é normalmente
propagada por sementes, sendo este um processo demorado e que apresenta
grande variabilidade na produção de metabólitos em função da ocorrência de
variação genética entre as plantas. Por este motivo, a realização de propagação
vegetativa via micropropagação torna-se uma alternativa eficiente para obterem-se
mudas a fim de serem implantadas e exploradas a campo, possibilitando a produção
em larga escala de clones com qualidade elevada. O início do estabelecimento de
culturas micropropagadas dá-se pela etapa de desinfestação e estabelecimento dos
explantes in vitro, a fim de eliminar infestações internas e externas que possam vir a
ocorrer e utilizando compostos com ação germicida. Uma das maneiras de controlar
contaminação fúngica, principal problema encontrado na micropropagação da
espécie, é através da utilização de agentes germicidas como fungicidas. Por isso, e
a fim de iniciarem-se culturas assépticas de V. curassavica, este trabalho teve como
objetivo a avaliação do fungicida Benomyl para controle da contaminação de
explantes de V. curassavica, para posteriormente realizar sua multiplicação via
micropropagação. O experimento foi realizado no Laboratório de Fitopatologia do
Instituto Federal do Paraná - Campus Palmas. Como explantes, foram utilizadas
gemas laterais extraídas de plantas matrizes de V. curassavica cultivadas em casa
de vegetação com 12 meses de idade. Os explantes foram retirados das plantas e
imediatamente transferidos para solução de polivinilpirrolidona 0,5 g.L-1, até a
realização de seu manuseio em laboratório. Os tratamentos consistiram de: 1)
Lavagem dos explantes em água corrente por 15 minutos, seguida de imersão dos
mesmos em solução de hipoclorito de sódio 1% por 15 minutos e tríplice lavagem
com água destilada; 2) Lavagem dos explantes em água corrente por 15 minutos,
seguida de imersão dos mesmos em solução de hipoclorito de sódio 1% por 15
minutos, com posterior imersão em solução com fungicida Benomyl 0,7% por 15
segundos e tríplice lavagem com água destilada; 3) Lavagem dos explantes em
água corrente por 15 minutos, seguida de imersão em água destilada. Todos os
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tratamentos receberam duas gotas de Tween®. Os explantes foram isolados em
tubos de ensaio contendo 10 ml de meio de cultura Murashige e Skoog (MS) com
vitaminas de Gamborg, adicionados de 7 g.L-1 de ágar e 30 g.L-1 de sacarose, com
pH 5,8. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado,
com 4 repetições contendo 5 explantes cada. A análise estatística foi realizada
através do Teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o software Sisvar. Após
30 dias, a avaliação de contaminação, oxidação e sobrevivência dos explantes foi
obtida. O tratamento com fungicida Benomyl foi o que apresentou melhor
desempenho em relação aos demais, sendo estatisticamente superior, onde obtevese 95% dos explantes livres de contaminação e oxidação, viabilizando assim o
prosseguimento do cultivo in vitro. .
Palavras-chave: erva-baleeira; cultura de tecidos; benzimidazoles.
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Elaboração de Kombucha com Folhas de Amora-Preta
(Morus nigra L.)
Yasmin Araújo da Silva (yasmin08araujozebra@gmail.com) ¹
Felipe Manhaguanha dos Santos(feliemanhaguanha@gmail.com ) ²
Liliane dos Santos (lisantos109@gmail.com) ³
Marcelo Eduardo Cordeiro (marcelocordeiro898@gmail.com )4
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Resumo Expandido: O Kombucha surgiu em 221 a.C. na Manchúria e era
conhecido como "chá da imortalidade", em 414 d.C, durante o Período das Seis
Dinastias, um médico de nome Kombu levou a kombucha da Coreia para o Japão
para curar os problemas digestivos do Imperador Inkyo assim surge o nome “Kombu
cha” ou “chá do Kombu”, mas é uma história sem fortes comprovações. Essa bebida
se espalhou por toda a Europa e em destaque, pela Rússia, especialmente durante
a Primeira Guerra Mundial quando esse chá ficou conhecido como “remédio secreto
russo”, o qual auxiliava nas dores de cabeça, problemas gástricos e principalmente
na regulação das atividades intestinais dos militares que por muitas vezes estavam
desreguladas devido ao estilo de vida no exército. Trata-se de uma bebida
preparada a partir de uma infusão de folhas de chá e açúcar, fermentado por
microrganismos benéficos. O processo fermentativo ocorre por uma cultura
simbiótica denominada SCOBY (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast - Cultura
Simbiótica de Bactérias e Leveduras) ou Mãe do Kombucha, a qual contém bactérias
acéticas, láticas, e leveduras. Esta bebida possui vários benefícios, dentre os quais
podem ser citados atividade antioxidante correlacionada ao aumento da imunidade,
alívio de inflamações e artrites, propriedades anticarcinogênicas, redução da
pressão arterial, redução dos sintomas da menopausa pois o chá é capaz de simular
a ação do estrogênio no organismo, auxiliando a combater as ondas de calor, além
de combater a insônia, controlar a obesidade, dentre outros. Tais benefícios estão
relacionados à presença de compostos antioxidantes, que agem contra radicais
livres, que se acumulados em nosso organismo podem levar a problemas de saúde
como enfraquecimento do sistema imunológico, bem como distúrbios mais sérios
como artrite e catarata. Entre os antioxidantes do Kombucha podem ser citados os
compostos fenólicos que possuem ação anti-inflamatórias, anti-hipertensivas,
antidiabéticas, antimutagêncicas e atividade antimicrobiana, participando também na
prevenção de doenças cardiovasculares e insuficiência renal. Conhecendo os
benefícios desta bebida, o objetivo do projeto foi a elaboração de kombucha com
folhas de amora-preta (Morus nigra L.) e acompanhamento do pH durante a
fermentação a fim de verificar o término do processo fermentativo. As folhas foram
coletadas no município de Palmas, Paraná, levadas para o laboratório de alimentos
do Instituto Federal do Paraná, campus Palmas, higienizadas com água com
circulação de ar, até peso constante. A infusão foi preparada com 10 g de folhas em
1 L de água fervente contendo 10 % de sacarose comercial. Após a redução da
temperatura e a mesma atingir 25 ºC foi adicionado 50 mL de líquido de arranque
(chá previamente fermentado) e o SCOBY, nesta etapa o pH foi corrigido para 3,0. O
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pH foi acompanhado a cada vinte e quatro horas através da utilização de pHmetro
de bancada, previamente calibrado. A fermentação foi realizada a temperatura
ambiente (a qual oscilou entre 10 e 25 ºC) na semana de 14 a 28 de junho. O pH no
primeiro dia baixou para 2,4, no terceiro dia 2,9 e no quinto passou para dia 1,4,
devido a produção de ácidos orgânicos pelos micro-organismos no meio, em
especial o ácido acético. Usualmente é adicionado 10 % de líquido de arranque,
para que a cultura simbiótica possa estar em um meio adequado para realizar a
fermentação, no entanto, ao adicionar apenas 5 % deste, foi atingido pH de 2,4, um
pH muito baixo para início de fermentação, pois a tendência, conforme foi verificado
é o seu decaimento. Um pH muito baixo pode acarretar na não aceitabilidade
sensorial desta bebida. Desta forma, em testes posteriores será adicionado líquido
de arranque até atingir pH inicial de 4,5, o qual é considerado seguro por não
permitir desenvolvimento de micro-organismos patogênicos e ser propício para a
fermentação, sendo esta acompanhada até atingir pH final de no máximo 3,2.
Palavras-chave: fermentação, infusão, chá.

Abstract: The Kombucha came up in 221 b.C. in Manchuria and was known as "tea
of immortality", in 414 a.D., during the Period of the Six Dynasties, a doctor named
Kombu took kombucha from Korea to Japan to cure the digestive problems of
Emperor Inkyo, so the name "Kombu cha" or "Kombu tea" appears, but it is a story
without strong proofs. This beverage spread throughout Europe and was highlighted
by Russia, especially during first World War, when this tea became known as
"Russian secret medicine," which aided in headaches, gastric problems and mainly in
the regulation of the intestinal activities of the military that were often deregulated due
to the lifestyle in the army. It is a beverage made from an infusion of tea leaves and
sugar, fermented by beneficial microorganisms. The fermentation process takes
place through a symbiotic culture called SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and
Yeast - Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) or Mother of Kombucha, which
contains acetic, lactic, and yeast bacteria. This beverage has several benefits,
among which can be cited antioxidant activity correlated to increased immunity, relief
of inflammation and arthritis, anticarcinogenic properties, reduction of the blood
pressure, reduction of the symptoms of the menopause because the tea is able to
simulate the action of the estrogen in the organism, helping to combat the heat
waves, besides combating insomnia, controlling obesity, among others. Such
benefits are related to the presence of antioxidant compounds, which act against free
radicals, which accumulate in our body can lead to health problems such as
weakening of the immune system, as well as more serious disorders such as arthritis
and cataracts. Among the antioxidants of Kombucha can be mentioned the phenolic
compounds
that
have
anti-inflammatory,
antihypertensive,
anti-diabetic,
antimutagenic and antimicrobial activity, also participating in thecorrente, pequena
quantidade de detergente neutro e secas em estufa a 40 ºC prevention of
cardiovascular diseases and renal failure. Knowing the benefits of this beverage, the
objective of the project was the elaboration of kombucha with leaves of blackberry
(Morus nigra L.) and pH monitoring during fermentation to verify the completion of the
fermentation process. The leaves were collected in the city of Palmas, Paraná, taken
to the food laboratory of the Federal Institute of Paraná, Palmas campus, sanitized
with running water, small amount of neutral detergent and dried in an oven at 40 ºC
with air circulation, until constant weight. The infusion was prepared with 10 g of
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leaves in 1 L of boiling water containing 10% commercial sucrose. After reaching 25 °
C was added 50 mL of starter liquid (previously fermented tea) and SCOBY at this
stage the pH was corrected to 3.0. The pH was monitored every 24 hours using a
previously calibrated bench pH meter. The fermentation was carried out at room
temperature (which oscillated between 10 and 25 ºC) in the week of June 14 to 28.
The pH on the first day dropped to 2.4, on the third day 2.9 and on the fifth went to
day 1.4, due to the production of organic acids by the microorganisms in the medium,
especially acetic acid. Usually 10% of starting liquid is added, so that the symbiotic
culture may be in a suitable medium to carry out the fermentation, however, by
adding only 5% of this, a pH of 2.4 was reached, a very low pH for beginning of
fermentation, since the tendency, as it has been verified, is its decay. A very low pH
can lead to sensory non-acceptability of this beverage. In this way, in subsequent
tests, starting liquid will be added until the initial pH of 4.5 is reached, which is
considered safe because it does not allow the development of pathogenic
microorganisms and is suitable for fermentation. maximum 3.2.
Keywords: fermentation, infusion, tea.
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Ensinando e Aprendendo Ciências com o Uso de
Atividades Práticas
Michele Frida Calgaroto (michele.calgaroto@gmail.com) 1
Débora Raquel Mergen Lima Reis (debora.reis@ifpr.edu.br) 2
Eliane Aparecida Colaça (ecolaka@gmail.com) 3
Verginia Mello Perin Andriola (verginia.andriola@ifpr.edu.br) 4
1, 2, 4
Instituto Federal do Paraná
3
Colégio Estadual Dom Carlos

Resumo Expandido: Atualmente tem se buscado um modelo de ensino que
evidencie o processo de ensino e aprendizagem significativo, que se sobreponha ao
ensino tradicional, baseado na transferência do conhecimento do professor para o
aluno. Busca-se assim, a formação de sujeitos críticos, questionadores e
construtores do seu conhecimento. Neste sentido, ao se fazer referência ao ensino e
aprendizagem de Ciências, a utilização de aulas práticas pode ser considerada um
recurso metodológico facilitador deste processo, pois oportuniza a construção do
conhecimento de uma forma mais concreta, ao permitir que os alunos experienciem
o conteúdo trabalhado em aulas teóricas, aproximando esta teoria à realidade do
seu dia a dia. As aulas práticas também são consideradas importantes pois
estimulam nos alunos habilidades, como a observação, a reflexão e a discussão.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi contribuir para o aprendizado dos
alunos em relação a compreensão de assuntos relacionados ao componente
curricular de Ciências, a partir de aulas práticas. O projeto foi desenvolvido por uma
acadêmica do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná – IFPR,
Campus Palmas, bolsista do Projeto de Iniciação à Docência, com os alunos dos
sétimos e oitavos anos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dom Carlos.
Inicialmente trabalhou-se com as turmas de oitavo anos, aulas práticas que
objetivavam o estudo das células. Desta forma, após uma abordagem teórica do
conteúdo em questão, foram desenvolvidas aulas práticas de microscopia no
Laboratório de Ciências e Biologia. Nestas, os alunos realizaram a visualização de
lâminas contendo células animais e vegetais no microscópio. Em um segundo
momento, foi solicitado aos alunos que trouxessem para a escola materiais
recicláveis, como, bandejas de isopor e papelão que, junto com o material
disponibilizado pelo colégio – folhas de sulfite, E.V.A, massa de modelar, tinta,
canetas coloridas e lápis de cor, foram usados para a montagem de maquetes
representativas das células anteriormente visualizadas no microscópio. A aluna
bolsista também desenvolveu aulas práticas com as turmas de sétimo ano,
momentos nos quais foram construídos modelos de terrários, para abordar com mais
significância conceitos relacionados aos ecossistemas terrestres. Para isso, os
alunos levaram para a escola recipientes como aquários e vidros de conserva, que
foram utilizados juntamente com areia, carvão vegetal, terra, pedregulhos e mudas
de plantas, materiais estes fornecidos pela professora regente das turmas e pela
bolsista, para a construção dos terrários, sendo que, cada aluno montou seu próprio
ecossistema. Durante a realização das atividades desenvolvidas, pode-se notar um

494
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

maior interesse por parte dos alunos no estudo de Ciências, tendo se mostrado mais
reflexivos, participativos, questionadores e motivados. Acredita-se assim, que por
sair do método tradicional de ensino, as aulas práticas incentivaram o conhecimento
construído através da observação e manipulação dos conteúdos e materiais
estudado, colaborando de forma considerável na construção do conhecimento,
tornando o processo de ensino e aprendizagem mais instigante e interessante. Fazse necessário, no entanto, mais ações desta natureza por parte dos professores e
dos demais membros da comunidade escolar, para que estas aulas possam ser
efetivamente realizadas com a periodicidade, qualidade e eficácia necessária. É
preciso também, que os cursos de formação de professores orientem e incentivem
os futuros docentes à inserirem aulas práticas, sempre que possível, na sua futura
prática pedagógica, evidenciando à importância das mesmas.
Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Alunos.
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Ensino de Histologia no Ensino Médio: uma Proposta
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Resumo Expandido: O ensino de Histologia tem como finalidade o estudo dos
tecidos – grupos de células morfológica e funcionalmente semelhantes, que
trabalham em cooperação e constituem os diversos órgãos dos seres vivos. O
estudo deste ramo da Biologia envolve conceitos e fundamentos abstratos e
estruturas de difícil visualização e por isso, para complemento das aulas teóricas e
para um entendimento mais abrangente do conteúdo, recomenda-se o uso de
microscópios e de lâminas preparadas com o material a ser observado. No entanto,
a existência de laboratórios estruturados com materiais e equipados para realização
de aulas práticas, em boa parte das instituições do Ensino Médio, ainda não é uma
realidade, fazendo com que os professores tenham a sua prática pedagógica
baseada apenas no livro didático e/ou imagens prontas. Estas aulas são muitas
vezes, consideradas desestimulantes, decorativas e sem significado prático para
muitos estudantes e assim, a aprendizagem desse assunto, não é realmente
significativa. Segundo Krasilchik (2008), as aulas ministradas no Ensino Médio ainda
ocorrem descritivamente, com uso de terminologias sem vínculo com o
funcionamento da estrutura, assim reforçando um ensino de teoria, passivo e com
conhecimento fragmentado e irrelevante. Diante disso, é necessário que o educador
torne as aulas criativas e dinâmicas para despertar o interesse por parte dos alunos
e facilitar o entendimento desse assunto. Neste sentido os o uso de recursos
didáticos diversificados podem ser facilitadores do processo de ensino e
aprendizagem, pois despertam a atenção e a curiosidade dos alunos, permitem
aproximar o conhecimento científico trabalhado em sala de aula com a realidade
cotidiana, tornando o abstrato algo palpável, de fácil entendimento e compreensão.
Ao fazer referência a essa questão, Rossasi e Polinarski (2008) enfatizam que a
dinamização do processo de ensino- aprendizagem, deve ser de forma coletiva, de
forma que exija parceria entre professores e alunos. Para melhorar as relações, o
professor deve optar por métodos alternativos em suas aulas, para permitir essa
interação. Considerando este contexto, o objetivo deste trabalho, foi despertar o
interesse dos alunos do Ensino Médio pela Histologia, através do uso de recursos
didáticos diversificados. O projeto foi desenvolvido pelos acadêmicos do curso de
Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná – IFPR, Campus Palmas,
bolsistas Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, do subprojeto de
Ciências da Natureza – Biologia, com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio do
Colégio Estadual Dom Carlos, no município de Palmas – PR. Este surgiu da
necessidade de aprimorar a metodologia de ensino para abordar aspectos acerca
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da histologia com os alunos. O projeto teve início dividindo-se cada turma de
primeiro ano do Ensino Médio em cinco grupos, os quais ficaram, cada um dos
grupos, sob a orientação de um dos bolsistas. A cada um dos grupos formados foi
atribuído um determinado “Tecido Animal”. Primeiramente, realizou-se uma pesquisa
bibliográfica, utilizando-se o acervo disponível na biblioteca do colégio e pesquisas
na internet, utilizando-se o Laboratório de Informática. Após, os grupos produziram
slides, maquetes e cartazes sobre o assunto em questão. O grupo que trabalhou
com o Tecido Epitelial, realizou visualização destas células no microscópio e após,
confeccionou uma maquete deste tecido, incluindo a pele e seus anexos, utilizando
materiais recicláveis. Já o grupo que trabalhou com o Tecido Conjuntivo Ósseo,
confeccionou um esqueleto de papel para visualização dos principais ossos do corpo
humano e seus respectivos nomes. O grupo do Tecido Sanguíneo, por sua vez,
confeccionou um modelo didático com cano de PVC, que simulava um capilar
sanguíneo. Para representar o Tecido Muscular, os alunos elaboraram cartazes com
a indicação dos principais músculos, além de uma atividade prática, simulando o
mecanismo de contração muscular. O grupo responsável pelo Tecido Nervoso
confeccionou a maquete de um neurônio, para estudo de suas partes e
entendimento das sinapses, utilizando isopor, massa de modelar e fios. Após a
realização dessas atividades, foi organizado um seminário, no qual cada um dos
grupos apresentou o tecido animal que havia estudado, fazendo um breve relato
sobre a função e funcionamento do mesmo, utilizando o material por eles produzido.
Os alunos mostraram-se entusiasmados e interessados durante o desenvolvimento
de todas as etapas propostas neste trabalho, pois estavam tendo a oportunidade de
desenvolver diferentes habilidades, interagir com os colegas e dar mais significado
aos conteúdos abordados. Na opinião de Castoldi e Polinarski (2009) a motivação
deve estar presente em todos os momentos da aula, sendo que, o professor
facilitará o processo de informação, de forma que influencie na motivação da
aprendizagem pelo aluno. Em relação ao trabalho realizado em grupos, os quais
permitem a interação entre os alunos, Cardoso (2010) afirma que este tipo de
atividade possibilita autonomia, confiança e aumenta as relações entre os alunos, de
forma que haja uma aprendizagem ativa e interativa. Além disso, a quebra da rotina
do dia a dia em sala de aula tornou as aulas mais atraentes e mais bem
aproveitadas pelos alunos, pois facilitando e compreensão dos conceitos de
histologia propostos nas atividades. O resultado obtido na avaliação escrita que foi
realizada na sequência, foi significativamente satisfatório o que, acredita-se, se deva
ao desenvolvimento destas atividades diferenciadas. Os resultados deste trabalho
mostram a importância de se propor atividades diferenciadas e evidenciam a
aplicabilidade de recursos didáticos diversificados, como suporte de introdução ou
de reforço de determinados conteúdos nas aulas de Biologia, motivando os alunos a
aprenderem de uma forma mais dinâmica, interessante e significativa, o que reforça
a colocação de Candeias, Hiroki e Campos (2005), quando os autores enfatizam que
a aprendizagem efetiva por parte dos alunos se deve a partir de diversas tarefas e
metodologias diferentes por parte do professor.
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem; Recursos didáticos; Tecidos.
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Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa: Uma
Reflexão Acerca do PPP da Escola a Partir da Pedagogia
Histórico Crítica
Samanta Santos Queiroz (samantacerino@gmail.com)¹
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1,2,3
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Resumo Expandido: A Pedagogia histórico crítica está sendo utilizada para nortear
a prática docente. O objetivo desse estudo é descrever um relato de experiência
dando enfoque nas contradições presentes no PPP (Projeto Político Pedagógico) de
um determinado colégio. Metodologia: Resumo feito por meio da observação de
estágio. Resultados: De acordo com a análise, constatou-se o ecletismo teórico na
base norteadora do colégio. Considerações finais: É possível notar a incoerência
entre o PPP e as práticas reais. Palavras Chaves: Ecletismo teórico; observação de
estágio; base norteadora. A pedagogia histórica crítica (doravante PHC) é uma teoria
da educação relativamente nova. Aproximadamente, desde a década de 1970, vem
sendo elaborada coletivamente pelos pesquisadores dessa linha teórica na área da
educação. Por meio da categoria de trabalho educativo da PHC, que o entende
como tendo uma natureza constituída como trabalho não material e sendo sua
especificidade constituída pela humanização das novas gerações, pudemos refletir
como a escola, como mediadora da prática social, está alinhada à função da
educação escolar ou aproximando-se das necessidades da economia neoliberal.
Para isso, tomamos nossa experiência de estágio curricular de língua portuguesa e
suas literaturas no ensino fundamental II em um colégio estadual de um município
do Sudoeste do Paraná e buscamos compreender como o Projeto Político
Pedagógico (PPP) que tem como objetivo nortear a prática pedagógica dos
professores, entende a função da educação escolar. O Estágio, no 3º semestre do
Curso de Letras, apresentou uma carga horária voltada para observação das
práticas pedagógicas da escola, do professor em uma instituição de educação
básica da rede oficial do Interior do Paraná. No total, foram 13 horas-aula
observadas, com 11 aulas, sendo 2 horas atividade com fins de leitura das
regulamentações escolares. As aulas observadas foram a professora regente da
turma. Foram observadas a partir da teoria, da PHC, como são tratados os
conhecimentos na aula de língua portuguesa, como são dosados e sequenciados,
qual é o papel que o aluno ocupa na aprendizagem, se há clareza acerca do
referencial teórico que norteia a escolha dos procedimentos metodológicos, a
avaliação; enfim, observamos a relação da concepção da função da educação
escolar expressa no PPP e como ela estaria articulada aos planos de ensino, às
aulas, ao trabalho da coordenação pedagógica para assegurar essa coerência, entre
outros aspectos. A realização do estágio, indubitavelmente, oportunizou a
verticalização dos conhecimentos apropriados nos componentes curriculares do 3º
período de Letras de maneira significativa. Isso, porque ao realizar a análise acerca
do PPP da escola, foi possível “enxergar”, mediadas pelo referencial teórico da PHC
apropriado em sala de aula na graduação em Letras, que as teorias apontadas no
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documento norteador das práticas pedagógicas em relação ao objetivo da escola
não eram compatíveis com aquilo que estava expresso sobre a finalidade da
educação em relação ao trabalho:
Diante dessa situação, a formação e qualificação do educador
devem ser numa perspectiva contra hegemônica e esse
modelo que o Estado neoliberal pretende impor, isto é, na
formação do professor e aluno deve-se priorizar a
unilateralidade, que se define enquanto o desenvolvimento dos
conhecimentos históricos- científicos éticos- políticos, lúdicos e
estéticos. (PPP, 2016, p.15)
Segundo o dicionário Aurélio, a educação e um processo de desenvolvimento da
capacidade física e intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando
a sua melhor integração individual e social. Desta forma, a educação é uma prática
social, uma atividade específica dos homens situando-os dentro da história. Ela não
muda o mundo, mas o mundo pode ser mudado pela sua ação na sociedade e nas
relações de trabalho. (PPP 2016, p. 40). Como podemos notar no excerto citado do
PPP da escola, a principal intenção, primeiramente, da instituição parece ser o de
desenvolver cidadãos críticos que lutem contra essa sociedade cujas relações
sociais são mediadas pelo capitalismo. Entretanto, um dos problemas apresentados
nesse PPP é que ele é contraditório em relação a essa intencionalidade ou
finalidade da educação. Em uma parte do texto do documento “(...)é necessário
mudar o fazer pedagógico, centrando- o em uma aprendizagem contextualizada, que
potencialize o trabalho e as produções dos alunos (...) (PPP, 2016, p.32) ”está
expresso que o objetivo da escola não seja o desenvolvimento intelectual da criança,
mas também da formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Isso
evidencia uma incoerência, pois podemos observar que não há como conciliar a
formação de um cidadão crítico que seja adaptável às exigências do mundo do
trabalho da sociedade capitalista. Isso, porque o desenvolvimento de uma
consciência crítica, de uma inteligibilidade sobre o real, necessariamente, produz as
condições subjetivas que vão imbuir os indivíduos da necessidade de superar essa
sociedade que circunscreve o indivíduo a uma máquina de produzir objetos de
consumo, um indivíduo que apenas reproduz as necessidades do capital para
manter o consumo e acumulação. A experiência obtida por meio de uma inicial
análise do PPP da escola possibilitou uma reflexão acerca da importância de uma
apropriação consistente de referencial teórico para orientar a prática pedagógica
docente que esteja alinhado a um compromisso com a humanização, com o
desenvolvimento das potencialidades máximas dos indivíduos e, em suma, com a
emancipação humana. Como tendência geral, sem essa consistência e coerência
teórica, é possível que a escola tenha poucas condições de compreender seus
condicionamentos, como uma instituição mediadora que está no seio de uma
sociedade capitalista, voltados para atender às necessidades de uma política
neoliberal e confrontar as contradições. Essas contradições existentes entre a
realidade da prática escolar e o que está escrito nos documentos norteadores,
possibilita que de maneira disfarçada, o capital mantenha-se no domínio e na
condução da sociedade de acordo com seus interesses. A partir do momento em
que nos apropriamos da teoria, de um conhecimento mais elaborado, temos
condições de compreender com mais propriedade o real, o mundo em sua
complexidade, em suas contradições, de modo concreto-pensado. Assim, diante
dessa experiência inicial, concluímos que, enquanto não houver uma discussão clara
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e consistente de toda a comunidade escolar sobre o tipo de educação que se
deseja, os equívocos nos seus documentos norteadores caminharão na contramão
do que se acredita estar perseguindo: a formação crítica das novas gerações.
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Resumo Expandido: O estágio escolar supervisionado é realizado no local de
trabalho e tem como objetivo preparar os acadêmicos para os possíveis desafios da
profissão, além disso, possibilita uma aproximação dos conhecimentos adquiridos
em sala de aula e a vivência dos mesmos na prática. Assim, a experiência obtida
nesta fase tem grande importância para a aquisição da prática profissional, pois faz
com que o discente entenda sua importância na sociedade como futuro educador. O
presente relato de experiência é decorrente de uma vivência de estágio abrangendo
os níveis de ensino Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental
II, dividido em três etapas, observação, participação e intervenção, em uma escola
pública no município de Abelardo Luz/SC. O objetivo é apresentar uma experiência
de estágio no âmbito da Educação Física na educação básica. As unidades
concedentes, bem como os professores supervisores deste estágio assinaram um
termo de consentimento autorizando que este relato de experiência fosse construído
e publicado. Na Educação Infantil, o primeiro contato com as turmas foi o mais difícil,
a estagiária estava um pouco insegura, pois tinha pouquíssima experiência com
essa faixa etária, mas já na primeira aula pôde sentir todo o amor que os pequenos
passaram para ela e mesmo ainda na fase de observação já era chamada de
professora pelos alunos. O espaço destinado para as aulas de Educação Física são
insuficientes comparado a quantidade de alunos, porém a escola possui uma boa
quantidade e diversidade de materiais. Ao chegar na fase de intervenção a
estagiária já estava se sentindo mais confiante para ministrar as aulas, devido ao
bom período no qual já havia acompanhado as duas turmas. As turmas escolhidas
foram o nível IV 8 e o nível IV 9 (faixa etária de 4 a 5 anos), ambas com a mesma
quantidade de alunos (20 em cada sala), entretanto, com características diferentes.
A professora supervisora orientou que a estagiária trabalhasse com circuitos
motores nas intervenções, algumas atividades precisaram ser adaptadas
principalmente no nível IV 8, pois havia uma aluna com deficiência auditiva. De
forma geral, as propostas didáticas foram bem aceitas pelos alunos, visto que os
mesmos demonstraram interesse e participação durante as aulas. Já no Ensino
Fundamental I o estágio foi realizado na escola onde a estagiária passou boa parte
de sua vida escolar, isso fez com que a mesma se sentisse mais à vontade no
ambiente, pois desde o princípio foi bem recepcionada por todos, principalmente
pela professora supervisora que recebeu a estagiária de braços abertos, sempre
passando confiança. A escola possui um amplo espaço físico com a possibilidade de
que as aulas fossem ministradas em diferentes locais, entretanto sobre os materiais
as condições eram precárias. Com relação as turmas, a primeira impressão foi que
eram tranquilas, participativas e “boas” de se trabalhar, com o passar das aulas
essas impressões foram confirmadas. As turmas escolhidas foram o 4° ano com 24
alunos e o 5°com 26, (faixa etária de 9 a 11 anos). Ambas bem semelhantes, pois
tratava-se de turmas competitivas, participativas, divertidas e bastante habilidosas. O
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conteúdo trabalhado no Ensino Fundamental I nas intervenções foi recreação. Esse
foi o nível de ensino no qual a estagiária se sentiu mais à vontade, visto que ainda
na fase de participação os alunos já disseram que estavam ansiosos para presenciar
as aulas ministradas pela mesma. As aulas de intervenção aconteceram de maneira
positiva, durante essa fase a estagiária foi surpreendida pela empolgação dos alunos
ao realizar as atividades propostas, um deles até comentou que era a primeira vez
que uma aula normal tinha sido mais legal que uma aula livre. O estágio no Ensino
Fundamental II aconteceu na mesma escola do Fundamental I e também com a
mesma professora, isso oportunizou à estagiária um maior contato com o ambiente e
também com a professora supervisora, visto que obteve muitos aprendizados com a
mesma. Apesar de a estagiária já possuir uma vivência maior nesse nível de ensino
devido a sua participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid), a experiência no Fundamental II foi a mais difícil. As turmas
escolhidas foram dois sextos anos com alunos com uma média de idade de 11 a 12
anos, o 6° ano I com 30 alunos e o 6° II 34. As primeiras impressões eram que as
turmas gostavam bastante de se movimentar e participavam das aulas, no decorrer
do estágio não foi exatamente isso que aconteceu com o 6° ano II, eles até
participavam, mas era necessário ficar estimulando-os. Já o 6° ano I é uma turma
bem agitada, era sempre muito difícil fazer com que os alunos ouvissem a
explicação das atividades, pois as iniciavam antes da docente ou da estagiária
terminar de explicar. Isso fez com que a professora supervisora tivesse que fazer
várias intervenções durante as aulas para chamar a atenção dos educandos.
Quando iniciaram as aulas de intervenção, cujo conteúdo foi o voleibol, a estagiária
estava um pouco nervosa, pois as turmas eram difíceis de se trabalhar. Mas, no final
deu tudo certo, sempre no término de cada aula buscava-se ter um momento para
receber um feedback dos alunos a respeito das atividades, além de saber qual eles
haviam gostado mais e o que aprenderam durante a aula. O acompanhamento das
aulas nas instituições de ensino possibilitou novos conhecimentos em relação a área
da Educação Física Escolar. Por meio do estágio tornou-se possível o contato com a
realidade das escolas e do meio das quais estão inseridas, permitindo uma vivência
pouco conhecida até então. O Estágio foi de grande importância para a formação
pessoal e acadêmica, possibilitando aplicar na prática os conhecimentos adquiridos
em sala de aula, durante a graduação. Através dessa experiência, foi possível
identificar qual o nível de ensino que a acadêmica estagiária mais se identificou e
que mais tem perfil para trabalhar. Além disso, ficou evidente o amadurecimento
durante esse período.
Palavras-chave: Estágio. Educação Infantil. Ensino Fundamental.

Abstract: The supervised school internship is carried out in the workplace and aims
to prepare academics for the possible challenges of the profession, in addition,
enables an approximation of the knowledge acquired in the classroom and their
experience in practice. Thus, the experience gained in this phase is of great
importance for the
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acquisition of professional practice, as it makes the student understand its
importance in society as a future educator. This experience report is the result of an
internship experience covering the levels of education Kindergarten, Elementary
School I and Elementary School II, divided into three stages, observation,
participation and intervention, in a public school in the city of Abelardo Luz / SC . The
objective is to present an internship experience in Physical Education in basic
education. The granting units as well as the supervising teachers of this internship
signed a consent form authorizing this experience report to be constructed and
published. In kindergarten, the first contact with the classes was the most difficult, the
intern was a little insecure, because she had very little experience with this age
group, but already in the first class could feel all the love that the little ones passed to
her and even still In the observation phase she was already called a teacher by the
students. The space allocated to Physical Education classes is insufficient compared
to the number of students, but the school has a good amount and diversity of
materials. By the time of the intervention phase, the intern was already feeling more
confident to teach the classes, due to the good period in which she had already
accompanied the two classes. The classes chosen were level IV 8 and level IV 9
(age range 4 to 5 years), both with the same number of students (20 in each class),
however, with different characteristics. The supervising teacher instructed the intern
to work with motor circuits in the interventions, some activities needed to be adapted
mainly at level IV 8, because there was a student with hearing impairment. In
general, the didactic proposals were well accepted by the students, as they showed
interest and participation during the classes. Already in Elementary School I the
internship was held at the school where the intern spent much of her school life, this
made her feel more comfortable in the environment, since from the beginning was
well received by all, especially by the supervising teacher who welcomed the intern
with open arms, always giving confidence. The school has a large physical space
with the possibility that the classes were taught in different places, however on the
materials the conditions were precarious. Regarding the classes, the first impression
was that they were calm, participative and “good” to work with, as the classes
passed, these impressions were confirmed. The classes chosen were the 4th year
with 24 students and the 5th with 26, (age group 9 to 11 years). Both were very
similar, because they were competitive, participatory, fun and very skilled classes.
The content worked in Elementary School I in the interventions was recreation. This
was the level of education at which the intern felt most comfortable, since even in the
participation phase the students already said that they were eager to witness the
classes taught by her. The intervention classes were positive, during this phase the
intern was surprised by the students' excitement in performing the proposed
activities, one of them even commented that this was the first time that a normal
class had been cooler than a free class. The internship in Elementary School II took
place in the same school of Elementary I and also with the same teacher, which
allowed the intern a greater contact with the environment and also with the
supervising teacher, since she had many learnings with her. Although the intern
already had a higher experience at this level of education due to her participation in
the Institutional Program for Teaching Initiation Scholarships (Pibid), the experience
in Fundamental II was the most difficult. The classes chosen were two sixth years
with students with an average age of 11-12 years, the 6th year I with 30 students and
the 6th II 34. The first impressions were that the classes were very fond of moving
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and participated in the In the course of the internship this was not exactly what
happened with the 6th grade II, they even participated, but it was necessary to keep
stimulating them. Already the 6th grade I is a very busy class, it was always very
difficult to make students hear the explanation of the activities, because they started
them before the teacher or trainee finished explaining. This meant that the
supervising teacher had to make several interventions during the classes to get the
attention of the students. When they started the intervention classes, whose content
was volleyball, the intern was a little nervous, because the classes were difficult to
work with. But in the end everything went well, always at the end of each class we
sought to have a moment to receive feedback from students about the activities, as
well as knowing which they had enjoyed and what they learned during the class. The
follow-up of classes in educational institutions allowed new knowledge regarding the
area of school physical education. Through the internship it became possible the
contact with the reality of the schools and the environment in which they are inserted,
allowing a little known experience until then. The Internship was of great importance
for the personal and academic formation, allowing to apply in practice the knowledge
acquired in the classroom, during the graduation. Through this experience, it was
possible to identify which level of education the student academic identified most and
who has the profile to work. In addition, ripening during this period was evident.
Keywords: Stage. Child education. Elementary School.
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Resumo Expandido: A vivência no dia a dia em sala de aula tem mostrado, que
cada aluno apresenta competências e dificuldades específicas. Sendo assim, é
importante que o professor faça uso de metodologias e estratégias didáticas que
atendam às diferentes necessidades de todos os educandos. Na opinião de Coll
(2003), diferentes alunos apresentam diferentes necessidades específicas de
aprendizagem e todos devem ser objeto de uma adaptação das formas de ensino
que lhes permitam avançar ao máximo em sua aprendizagem Quanto mais ativos
forem estes procedimentos, maior será a possibilidade dos alunos interagirem entre
si, desenvolverem a comunicação e expressão e o raciocínio, de forma que a
aprendizagem se torne algo interessante e diferente, permitindo uma maior
apropriação dos conhecimentos envolvidos. Na opinião de Barbosa e Moura (2013),
a aprendizagem ocorre efetivamente quando o aluno interage com o assunto em
estudo, sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de forma
passiva do professor. Neste sentido, os jogos didáticos são considerados excelentes
ferramentas da aprendizagem, pois permitem a aproximação do conteúdo
frequentemente abstrato, no caso de componentes curriculares como Ciências e
Biologia, com a realidade do aluno. Permitem também, que o mesmo estabeleça
com mais facilidade, a relação do que está sendo estudado com o seu dia a dia,
estimulando-o a participar com mais motivação e espontaneidade na aula. Na
opinião de Kishimoto (2011) o uso de jogos educativos possibilitam que os alunos
aprendam de forma prazerosa e participativa. Quanto à relação com o cotidiano, na
opinião de Macedo (2005), o trabalho com jogos, possibilita que os alunos
desenvolvam habilidades cognitivas que lhe permitirão internalizar conceitos e
relacioná-los às atividades habituais. O objetivo deste trabalho, foi despertar o
interesse dos alunos do Ensino Médio pela Biologia Celular, através do uso de um
jogo didático. O projeto foi desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Ciências
Biológicas do Instituto Federal do Paraná – IFPR, Campus Palmas, bolsistas
Programa de Bolsas de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, do subprojeto de
Ciências da Natureza - Biologia, com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio do
Colégio Estadual Padre Ponciano José de Araújo, no município de Palmas – PR. As
atividades foram realizadas em três turmas do primeiro ano do Ensino Médio do
citado Colégio. Inicialmente foi feita uma abordagem teórica sobre as células
animais, vegetais e bacterianas. Após, foi oportunizado aos alunos utilizarem um
jogo de tabuleiro chamado de “Tabuleiro celular”, construído pelos alunos bolsistas.
Na elaboração do jogo, foram consideradas principalmente as duas funções do seu
uso, propostas por Soares (2008): a função didática, na qual ensina-se algo ao
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educando contribuindo para que haja mudança na sua percepção e no seu modo de
pensar e a função lúdica, que propõe proporcionar diversão no decorrer do processo
de ensino e aprendizagem. O jogo proposto consistiu em um tabuleiro contendo
várias casas, cada uma correspondente à carta e cada carta relacionada à uma
pergunta sobre o tema em estudo. Ao chegar em uma determinada casa, o aluno
deveria pegar a carta correspondente e responder a pergunta ali contida. Caso fosse
respondida corretamente, o aluno recebia como prêmio uma organela celular. Seria
vencedor do jogo o aluno que conseguisse montar a sua célula, com todas as
organelas primeiramente. Os jogadores tinham o direito de solicitar ajuda de um
colega que não estivesse participando da atividade. O jogo tinha um duração de
aproximadamente cinquenta minutos. A aplicação do jogo em sala de aula tornou o
ambiente agradável, motivador e prazeroso, o que foi possível de ser observado
durante a utilização desse material. Observou-se também, uma grande integração
entre os alunos que, apesar de estarem agitados pela competição, colaboraram com
entusiasm para
a
realização atividade,demonstrando
satisfação
e
interesse no modo de aprendizagem. Frente ao interesse demonstrado pelos
alunos durante as atividades realizadas pode-se dizer que o objetivo do trabalho
foi alcançado e que os jogos didáticos são ferramentas adequadas à serem
utilizadas nas aulas de Ciências e Biologia, uma vez que podem ser utilizados pelo
professor como forma de introduzir e desenvolver conceitos abstratos e difíceis de
serem compreendidos, superando o modelo tradicional de ensino, baseado na
transmissão do conhecimento e favorecendo a construção do conhecimento de
forma ativa e significativa. Nesse sentido, Rau (2007) corrobora, afirmando que este
recurso pedagógico possui componentes do cotidiano e desperta o interesse do
educando, que se torna sujeito ativo do processo de construção do conhecimento.
Espera-se que este trabalho colabore com a prática pedagógica de outros docentes,
a fim de que a Biologia deixe de ser
um
componente curricular
considerado
por muitos alunos como eminentemente teórico, centralizando na memorização e
completamente desvinculado do cotidiano e da realidade do aluno.
Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Participação.

506
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Estudo da Capacidade de Remoção de Corantes
Alimentícios Utilizando Lagenaria sp. como Adsorvente
Stephany Baumer Franceschini (franceschini.stephany@gmail.com.br) ¹
Keller Paulo Nicolini (keller.nicolini@ifpr.edu.br) ²
Jaqueline Nicolini (jaqueline.nicolini@ifpr.edu.br) ³
1,2,3
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
Resumo Expandido: Os corantes são amplamente utilizados na indústria têxtil e
alimentícia, com o objetivo de proporcionar melhor aspecto visual ao produto final.
As indústrias alimentícias utilizam corantes sintéticos em seus produtos, pelo baixo
custo quando comparado com corantes naturais. Dessa forma os corantes sintéticos
não possuem valor nutricional tendo como única finalidade tornar o alimento ou
bebida mais atrativos aos olhos dos consumidores. Os corantes alimentícios ao
serem excretados são classificados como poluentes emergentes e sem tratamento
adequado dos efluentes esses corantes acabam contaminando rios, mananciais ou
lençóis freáticos tornando as águas impróprias para o consumo humano. Quando
esses contaminantes entram em contato com a água impedem a entrada de luz no
ambiente, e como consequência o processo fotossintético, prejudicando toda a
cadeia alimentar daquele local. Além disso, os corantes sintéticos são amplamente
estudados como potenciais agentes carcinogênicos. Diante disso, é necessário
encontrar uma solução para esse problema ambiental utilizando métodos
inovadores, tais como a adsorção. A adsorção é um processo físico-químico onde o
adsorvente, um sólido de alta porosidade, retém na sua superfície o adsorbato, uma
substância que pode estar tanto em um meio líquido quanto em um meio gasoso. A
adsorção pode ser classificada em química e física. A adsorção química ocorre
quando há uma ligação química entre os grupos químicos do adsorbato e a
superfície do material adsorvente. Já a adsorção física, ocorre quando há uma
interação intermolecular, entre o material adsorvente e o adsorbato. Ademais, a
adsorção física é considerada mais fraca do que a adsorção química. Porém, as
duas podem acontecer simultaneamente, já que a adsorção química só acontece em
locais específicos (sítio ativo). Dentre os materiais adsorventes destaca-se o carvão
ativado que apresenta elevado custo. Assim, a busca por materiais que possam
atuar como adsorventes que sejam materiais de baixo valor comercial e que sejam
capazes de agregar valor à matriz regional são de interesse. A Lagenaria sp.,
conhecida como porongo serve para a fabricação de cuias que são utilizadas para o
consumo do chimarrão, uma bebida típica do sul do Brasil. Dessa forma, o objetivo
deste trabalho foi estudar a capacidade de remoção da biomassa de Lagenaria sp.
(BL) na presença dos corantes amaranto, amarelo de tartrazina e indigotina. A
biomassa de Lagenaria sp. foi triturada, lavada em abundância e dividida em quatro
partes gerando quatro diferentes materiais: i) BL in natura (BLin); ii) BL modificada
quimicamente utilizando ácido clorídrico (HCl) (BLA): passou por tratamento
utilizando banho ácido (HCl) na concentração de 0,1 mol L-1 durante 24 h; iii)
Modificada quimicamente utilizando hidróxido de sódio (NaOH) (BLB): passou por
tratamento utilizando banho básico (NaOH) na concentração de 0,1 mol L-1 durante
24 h; e iv) Modificada quimicamente através da neutralização utilizando NaOH e HCl
(BLN): passou por tratamento utilizando banho básico (NaOH) na concentração de
0,1 mol L-1 durante 24 h, em seguida foi lavada com água em abundância e depois
permaneceu em banho ácido por 2-3 h. Após os tratamentos todos os materiais
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foram lavados com água em abundância, secos em estufa a 60 oC, novamente
triturados e peneirados em granulometria inferior a 150 µm. Esses materiais foram
utilizados nos testes de remoção dos corantes indigotina, amaranto e amarelo de
tartrazina, preparados em 10 diferentes concentrações e em três diferentes
temperaturas, investigando assim a estabilidade dos materiais. As concentrações
máximas de cada corante foram de 3x10-5 mol L-1 para a indigotina, de 4x10-5 mol L-1
para o amaranto e de 1,5x10-4 mol L-1 para o amarelo de tartrazina. As
concentrações são diferentes para cada corante em função da absortividade molar
de cada espécie. Cada teste de remoção teve duração de 30 minutos, sendo a
absorbância medida no espectrofotômetro de UV-Vis a cada 5 minutos permitindo
verificar a capacidade de remoção de cada material. Dentre todos os testes
realizados, o corante amarelo de tartrazina apresentou as melhores porcentagens de
remoção, sendo a melhor remoção de 5,58 % para BLB a 40 oC. A ordem de
remoção em cada temperatura em ordem decrescente para o amarelo de tartrazina
segue: i) 25 oC: BLB (5,18 %) > BLin (3,83 %) > BLN (1,85 %) > BLA (0,68 %); ii) 40
o
C: BLB (5,58 %) > BLin (3,16 %) > BLN (2,28 %) > BLA (0 %); ii) 55 oC: BLB (5,39
%) > BLN (0,46 %) > BLin (0,20 %) > BLA (0 %). Já o corante indigotina apresentou
para o material BLin as maiores remoções de 2,61 % na temperatura de 25 oC. A
ordem de remoção em cada temperatura em ordem decrescente para o corante
indigotina segue: i) 25 oC: BLin (2,61 %) > BLN (1,47 %) > BLA (0,26 %) > BLB (0
%); ii) 40 oC: BLN (1,47 %) > BLB (1,43 %) > BLin (0,39 %) > BLA (0 %); ii) 55 oC:
BLN (0,74 %) > BLB = BLin = BLA (0 %). Já o amaranto apresentou as menores
porcentagem de remoção, dentre elas a remoção mais eficiente foi de 1,12 % a 25
o
C para BLA. A ordem de remoção em cada temperatura em cada material para o
amaranto segue: i) 25 oC: BLA (1,12 %) > BLN (0,65 %) > BLin (10,22 %) > BLB (0
%); ii) 40 oC: BLN (0,94 %) > BLA (0,68 %) > BLA (0,50 %) > BLin (0 %); ii) 55 oC:
BLB = BLN = BLin = BLA (0 %). Os resultados indicam que a biomassa
quimicamente modificada pode aumentar a capacidade de remoção dos corantes,
dependendo de sua estrutura química superficial, refletindo em uma maior
capacidade de adsorção dos corantes sobre a biomassa de Lagenaria sp. A
modificação química da biomassa de Lagenaria sp. foi favorável para todos os
corantes em quase todas as temperaturas com exceção do corante indigotina a 25
o
C e do corante amaranto a 55 oC.
Palavras-chave: Adsorvente de baixo custo, biomassa, corantes.
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Estudo da Influência de Corantes Alimentícios na Taxa de
Germinação e na Taxa de Clorofila da Cultura de Ocimum
sp.
Amanda Fragoso Franceschini (amanda_fragoso15@outlook.com) ¹
Clésia Fabian (clesiaf03@gmail.com) ²
Stephany Baumer Franceschini (franceschini.stephany@gmail.com.br) ³
Keller Paulo Nicolini (keller.nicolini@ifpr.edu.br) 4
Jaqueline Nicolini (jaqueline.nicolini@ifpr.edu.br) 5
1,2,3,4,5
Instituto Federal do Paraná – IFPR, campus Palmas

Resumo Expandido: Introdução: Os corantes alimentícios são classificados como
aditivos e têm como função conferir ou intensificar a cor de alimentos, bebidas ou
medicamentos não apresentando nenhum valor nutricional. A ANVISA (Resolução
CNNPA Nº 17, de 9 de maio de 1977) define a quantidade máxima diária aceitável
por indivíduo (IDA) para que estes aditivos não ofereçam risco aparente ou
apreciável à saúde. O IDA é expresso em miligrama de substância por quilo de peso
corpóreo (mg/kg/dia). Desta forma o corante amarelo de tartrazina apresenta IDA =
7,5 mg/kg/dia e o corante indigotina apresenta IDA = 5,0 mg/kg/dia. Este trabalho
teve como objetivo estudar a influência dos corantes alimentícios amarelo de
tartrazina (AMT) e indigotina (IND) na taxa de germinação e na taxa de clorofila (Ca
e Cb) de manjericão (Ocimum sp.). Materiais e métodos: Os experimentos foram
conduzidos no Laboratório de Química LACOPPI, do Instituto Federal do Paraná –
campus Palmas, onde foram preparadas soluções dos corantes AMT e IND na
concentração de 1x10-5 mol L-1 que foram utilizadas para regar cada meio de cultivo.
Foram preparados três meios de cultivo: i) Regado com água destilada (AD), sendo
estas as “plantas controle”; ii) Regado com solução de amarelo de tartrazina (AMT);
e iii) Regado com solução de indigotina (IND). Cada meio de cultivo foi preparado
com 300,0 g (± 0,02 g) de substrato adicionando-se 45 sementes de manjericão
(Ocimum sp.). As plantas foram avaliadas quanto a taxa de germinação e monitorouse durante 64 dias as taxas de clorofila α (Ca) e clorofila β (Cb). Para determinação
das taxas de Ca e Cb foi macerado 0,01 g de folhas de Ocimum sp. com 5 mL de
etanol 95 %. O extrato etanólico foi analisado por espectroscopia de UV-Vis entre
400 e 700 nm para avaliar as alterações espectroscópicas relacionadas às taxas de
clorofila das plantas. Resultados e discussão: Dentre os três meios monitorados, o
meio de cultivo contendo o corante amarelo de tartrazina apresentou as maiores
porcentagens de germinação e as maiores taxas de clorofila α (Ca) e clorofila β (Cb).
Quanto à porcentagem de germinação, segue em ordem decrescente: AMT (58 %) >
AP (56 %) > IND (44 %). Quanto a taxa de clorofila, foram realizadas duas
extrações, a primeira extração após 43 dias de monitoramento e a segunda extração
após 64 dias de monitoramento. Observou-se que com a evolução do cultivo que o
crescimento das plantas e as taxas de Ca e de Cb reduzam em todos os meios de
cultivo, conforme apresentado em ordem decrescente: i) Após 43 dias de
monitoramento: Ca (em µg mL-1): AMT (447,3) > AD (310,3) > IND (223,3); Cb (em
µg mL-1): AMT (760,2) > AD (389,6) > IND (314,8). : ii) Após 64 dias de
monitoramento determinou-se as taxas de Ca e de Cb: Ca (em µg mL-1): AMT(238,6)
> AD (157,7) > IND (101,5); Cb (em µg mL-1): AMT (309,3) > AD (267,8) > IND
(177,3). Considerando-se o cultivo em água destilada como meio de controle, o
corante AMT, que pertence a classe dos azo compostos e atuou como promotor de
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crescimento, enquanto que, o corante IND, que pertence a classe dos indigóides,
apresentou toxicidade às plantas, pois interferiu negativamente no desenvolvimento
da cultura de Ocimum sp. Estudos envolvendo testes de remoção destes corantes
de matrizes aquosas foram realizados pelo grupo de pesquisa, no entanto estes
corantes são espécies que apresentam pouca interação com as biomassas testadas.
Estudos continuam sendo desenvolvidos visando contribuir para a minimização de
impactos ambientais causados por essas espécies químicas. Conclusão: Observase que há interação dos corantes com a cultura de Ocimum sp., interferindo na
porcentagem de germinação e na taxa de Ca e de Cb, prejudicando os processos
fotossintéticos.
Palavras-chave: corantes alimentícios, germinação, clorofila, Ocimum sp.
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Estudo do Efeito de Corantes nos Parâmetros Fisiológicos
e Fitoquímicos da Cultura de Lactuca sp.
Amanda Fragoso Franceschini (amanda_fragoso15@outlook.com) ¹
Keller Paulo Nicolini (keller.nicolini@ifpr.edu.br) ²
Jaqueline Nicolini (jaqueline.nicolini@ifpr.edu.br) ³
1-3
Instituto Federal do Paraná-Campus Palmas
Resumo Expandido: Introdução: A clorofila é o pigmento verde de plantas e de
muitas algas. A fotossíntese ocorre na membrana dos tilacóides, localizados no
interior dos cloroplastos, e na presença de luz solar converte gás carbônico (CO2) e
água (H2O) em gás oxigênio (O2) e glicose (C6H12O6) (Cotton e Wilkinson, 1978;
Bernardi et al., 2017). Existe mais que um tipo de clorofila sendo as clorofilas α (Ca)
e β (Cb) as mais comuns e geralmente são encontradas em conjunto. A Ca tem um
papel muito importante, pois é ela quem converte a energia luminosa em energia
química, compondo 75 % dos pigmentos verdes das plantas (Maestrin et al., 2009).
Os dois tipos de clorofila (Ca e Cb) se diferenciam, porque a Ca apresenta um grupo
funcional aldeído e Cb apresenta um grupo metila no carbono sete do anel do pirrol
do núcleo porfirínico da clorofila. Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito de
corantes no desenvolvimento da cultura de alface (Lactuca sp.) através do
monitoramento dos parâmetros fisiológicos taxa de germinação, comprimento de
folhas e altura e da taxa de clorofila como parâmetro fitoquímico. Material e
Métodos: Foram utilizadas quatro soluções aquosas contendo os quatro diferentes
tipos de corantes para regar as plantas (amarelo de tartrazina, alaranjado de metila,
verde de malaquita e indigotina) na concentração de 1x10-5 mol L-1. Foram
preparados cinco meios de cultivo: i) Regado com água destilada; ii) Regado com
solução de amarelo de tartrazina; iii) Regado com solução de alaranjado de metila;
iv) Regado com solução de verde de malaquita; e v) Regado com solução de
indigotina. Em cada um dos cinco meios de cultivo adicionou-se 300,00 g (± 0,02 g)
de substrato e 45 sementes de alface. As plantas foram monitoradas durante 29
dias. Cada cultivo foi regado com cada uma das soluções de corantes e água
destilada (“plantas controle”), semanalmente, em quantidades variadas dependendo
da necessidade individual de cada cultivo. Para determinar as taxas de Ca e de Cb
macerou-se 0,01 g de folhas de alface com 5 mL de etanol 95 %, então, o extrato
etanólico foi analisado por espectroscopia de UV-Vis entre 400 e 700 nm para
avaliar as alterações espectroscópicas relacionadas às taxas de clorofila das
plantas. Resultados e discussão: As plantas que apresentaram as maiores taxas
de germinação foram as regadas com amarelo de tartrazina. Por ordem decrescente
a porcentagem de germinação segue: amarelo de tartrazina (87 %) > água destilada
(82 %) > verde de malaquita e alaranjado de metila (78 %) > indigotina (73 %).
Quanto ao comprimento de folhas (em cm), em ordem decrescente tem-se: amarelo
de tartrazina (1,11 ±0,23) > verde de malaquita (1,08±0,29) > indigotina (1,07 ±0,16)
> alaranjado de metila (1,03±0,11) > água destilada (0,89±0,20). Quanto à altura (em
cm), em ordem decrescente tem-se: amarelo de tartrazina (1,55±0,47) e indigotina
(1,55±0,38) > alaranjado de metila (1,54±0,31) > verde de malaquita (1,41±0,20) >
água destilada (1,25±0,27). Quanto às taxas de clorofila, a taxa de Ca, apresentou
os maiores teores para o cultivo com indigotina. A taxa de Cb apresentou as maiores
diferenças em relação às plantas controle quando regadas com indigotina,
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alaranjado de metila e amarelo de tartrazina, sendo o amarelo de tartrazina o
corante que provocou as diferenças de Ca x Cb mais pronunciadas em relação às
plantas controle. Em ordem decrescente temos: i) Ca (em µg mL-1): indigotina
(415,4±115,0) > alaranjado de metila (357,4±15,4) > água destilada (352,6±51,96) >
verde de malaquita (343,9±51,6) > amarelo de tartrazina (336,5±13,6); ii) Cb (em µg
mL-1): indigotina (615,8±286,3) > alaranjado de metila (607,7±392,1) > verde de
malaquita (508,1±129,4) > água destilada (448,8±111,6) > amarelo de tartrazina
(312,8±34,0). Observou-se que as maiores diferenças na razão Ca x Cb em relação
ao controle foi para as plantas regadas com amarelo de tartrazina. As maiores taxas
de Ca e Cb foram obtidas para as plantas regadas com indigotina enquanto que as
menores taxas de Ca e Cb foram obtidas para as plantas regadas com amarelo de
tartrazina. Todos os corantes investigados contém nitrogênio em sua estrutura.
Provavelmente no solo estes corantes atuam como fonte de nitrogênio, importante
para o desenvolvimento foliar (Lee, 1999) o que justifica os melhores parâmetros
fisiológicos obtidos para o amarelo de tartrazina, por exemplo. O monitoramento da
taxa de
clorofila, parâmetro fitoquímico, permite dizer que mesmas plantas
fisiologicamente apresentando melhor desenvolvimento na presença do amarelo de
tartrazina,na presença deste corante, determinaram-se as menores taxas de
clorofila (Ca e Cb), prejudicando assim o processo fotossintético das
plantas
monitoradas. Conclusão: Observa-se que a cultura de Lactuca sp. não apresenta
sensibilidade para o monitoramento ambiental em ambientes contaminados por
corantes, pois as plantas apresentaram de modo geral melhor desenvolvimento nos
ambientes em que foram adicionados os corantes do que no ambiente controle
(regados com água destilada).
Palavras-chave: Lactuca sp., monitoramento ambiental, parâmetros fisiológicos.
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Fitoterápicos como Alternativa a Qualidade de Vida de
Idosos Hipertensos: Relato de Experiência
Andrei Pchencenzni (andrei.pchencenzni@gmail.com) ¹
Alcione Oliveira de Souza (alcione.souza@ifpr.edu.br)2
12
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
Resumo Expandido: INTRODUÇÃO: O uso de plantas medicinais para curar
doenças é uma forma de tratamento simples e milenar, fundamentada no acúmulo
de informações por sucessivas gerações. A fitoterapia do grego “therapeia” significa
tratamento e “phyton” vegetal, são os estudos das plantas medicinais e suas
utilizações para tratamento e cura das patologias. As plantas medicinais possuem
grande influência no processo de reestabelecimento e manutenção da saúde. Tal
fato deve-se ao aumento dos estudos relacionados aos fitoterápicos com o objetivo
de comprovar a sua ação terapêutica e evidenciar a eficácia dos princípios ativos
existentes nas plantas utilizadas popularmente (BRASIL, 2012; DIAS et.al., 2017).
Atualmente, nota-se uma necessidade de novas abordagens no campo da saúde
quando se trata de prevenção, promoção, cuidado e recuperação da saúde. Em
relação a isto temos o emprego das práticas Integrativas regulamentada atualmente
por leis e resoluções especifica no âmbito do SUS e pela Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) (BRASIL, 2015; MENDES
et.al.,2019). Embora as práticas de medicina alopática sejam amplamente
desenvolvidas e disseminadas por todo mundo, a organização mundial da saúde
(OMS), aponta que grande parte da população dos países em desenvolvimento
utilize plantas medicinais como práticas terapêuticas na atenção primária, sendo que
cerca de 80% dessa população utilizam práticas tradicionais para o cuidado da
saúde, e 85% destes fazem uso de alguma forma de fitoterápicos (BRASIL, 2012;
RIBEIRO 2019). O uso de plantas fitoterápicas mostrasse de grande importância
para a população idosa, pois permite a inclusão de formas alternativas e econômicas
para o tratamento e prevenção de enfermidades, proporcionando uma integração
entre o conhecimento científico da equipe de saúde e os saberes da comunidade,
incentivando a participação dos sujeitos (MENDES et al,2019). OBJETIVO GERAL:
Relatar as experiências vivenciadas por acadêmicos utilizando como metodologia as
rodas de conversa sobre fitoterápicos com idosos. METODOLOGIA: Trata-se de um
relato de experiência resultante das ações de extensão com a utilização dos
fitoterápicos como alternativa a qualidade de vida aos idosos hipertensos,
participantes do projeto de pesquisa e extensão “Educar para Prevenir: Análise dos
hábitos de vida dos idosos hipertensos”, aprovado pelo COPE: 23408.000727/201847 e CAAE 84685718.4.0000.8156. O referido projeto tem por objetivo ofertar ações
de educação em saúde voltadas para o publico idoso. Coordenado por uma docente
da instituição, conta com o apoio de acadêmicos do curso de enfermagem de
diferentes períodos e com profissionais voluntários da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) local. As atividades de extensão são desenvolvidas semanalmente e
durante os encontros são realizadas rodas de conversas abordando assuntos
relacionados ao tema central com troca de experiência entre os idosos, profissionais
de saúde e acadêmicos integrantes do projeto sobre os conhecimentos empíricos e
cientifico acerca dos fitoterápicos. No início das conversas, são ofertados aos idosos
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chás com propriedades fitoterápicas em seguida o profissional de saúde capacitado
com auxílio dos acadêmicos mostraram algumas plantas medicinais utilizada no
preparo dos chás popularmente utilizadas explicando as suas funções e como
utilizar cada planta, em seguida, os idosos comenta sobre a forma de uso das
plantas em seu cotidiano, e apontam quais plantas conhecem. As conversas são
geralmente compostas por dois principais momentos, todos interligados durante as
atividades. No primeiro momento é apresentado aos idosos algumas plantas
utilizadas na fitoterapia e que são bastante conhecidas na nossa região, sendo elas:
capim cidreira, boldo, pata de vaca, malva, lima dentre outras, e no segundo,
objetivando a participação coletiva e o conhecimento dos idosos são realizadas
perguntas, relacionados a forma de uso e fins terapêuticos aplicados as plantas. O
uso de práticas educativas centralizadas nos participantes visa lidar com diferentes
saberes, proporcionando uma maior interação entre educador e educando, sendo
responsabilidade dos profissionais de saúde orientar na construção do
conhecimento, valorizando as experiências dos sujeitos (SILVA et. al., 2018).
RESULTADO E DISCUSSÃO: Durante os encontros os idosos participantes da ação
relataram seus conhecimentos do uso domésticos das plantas medicinais, trocaram
experiência com os presentes e após foram implementadas ações pelos acadêmicos
e profissionais envolvido de educação em saúde relacionado ao uso dos
fitoterápicos como alternativa a qualidade de vida de idosos hipertensos conforme as
PNPIC no SUS. Durante o desenvolvimento das atividades, os idosos relataram
quais plantas medicinais eles utilizavam em seu cotidiano e para qual finalidade
faziam o uso doméstico dessas plantas. Este momento possibilitou maior interação
entre os participantes, tendo em vista que os idosos presentes trocaram
experiências entre si, o que permitiu o aprofundamento das discussões sobre o
tema. Por meio dos debates percebeu-se que os idosos puderam tirar suas dúvidas
a respeito do uso dos fitoterápicos em conjunto com as medicações convencionais.
Outro ponto positivo percebido dentro das atividades desenvolvidas refere-se ao fato
de que a maioria dos idosos relatou que não somente a utilização, mas o cultivo das
plantas medicinais em suas residências proporciona um momento de alegria e bemestar, pois sentem-se bem em contato com as plantas. CONCLUSÃO: Com esta
abordagem, pode-se observar que os idosos possuem um amplo conhecimento
sobre as plantas medicinais locais e seus usos. Observou-se também a necessidade
de ampliar as discussões sobre o uso dos fitoterápicos na atenção básica onde a
população residente na área de abrangência das equipes utiliza como prática
frequente as terapias complementares, demonstrando que a implantação da PNPIC
no SUS vem ao encontro das necessidades da comunidade (Dias et al.,2017). E
também através de orientação adequada como foram desenvolvidas pelo projeto,
esta população pode ter sua cultura e seus saberes preservados e valorizados,
qualificando os conhecimentos destes idosos.
Palavras-chave: Fitoterapia, Qualidade de vida, Saúde dos idosos, Terapias
Complementares, Promoção de saúde
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Resumo Expandido: Introdução: A flexibilidade é uma importante aptidão física que
é fortemente relacionada à saúde. (Arruda e Oliveira, 2012; Minatto et al., 2010;
Fonseca et al., 2010) portanto muitos estudos nos fala desta valência e suas
atribuições ao longo da vida, especialmente na infância e adolescência.
(Bustamante; Beunen; Maia, 2012; Gallahue; Ozmun; Goodway, 2013; Guedes;
Miranda Neto; Silva, 2011; Melo et al., 2011). A flexibilidade sofre alterações ao
decorrer da vida do ser humano, que vai desde a concepção até a idade adulta.
(Gallahue, Ozmun, Goodway, 2013) ou seja, todos os indivíduos têm flexibilidade,
alguns mais do que outros e a melhora dessa aptidão traz benefícios à saúde, sendo
que durante a infância a flexibilidade é mais presente e com o passar dos anos a
falta de estímulos ocasiona a sua diminuição, tornando o sujeito menos flexível
possibilitando maiores chances de lesões musculares, dores e problemas posturais.
(ALTER, 2010). Assim uma vez que a amplitude de determinada articulação esteja
comprometida, alguma limitação se manifestará e poderá comprometer o
desempenho esportivo, laboral ou de atividades diárias simples, é interessante
entender que a flexibilidade dos isquiotibiais e a melhora significativa nos aspectos
da capacidade funcional evita, por exemplo, a lombalgia. (SCHOSSLER et al.,
2013). É na escola onde boa parte das crianças passam a maior parte do dia, muitas
vezes é o único lugar onde faz atividades físicas, então o docente de Educação
Física deve ter o compromisso de proporcionar a ele exercícios que promovam a
flexibilidade. É importante saber como os escolares estão em relação aos
indicadores de saúde, tal como a flexibilidade, variável essa fortemente atrelada ao
bem-estar, entre outras aptidões que também são importantes, aprimorando assim,
a análise e a intervenção no estado de saúde dos educandos. (CAMARGO et al,
2018). Os baixos níveis de flexibilidade em adolescentes preocupam,
essencialmente devido aos perigos relacionados à saúde, aliados às mudanças que
ocorrem na postura, devido ao crescimento dos mesmos. (ALTER, 2010). Torna-se
importante a identificação dos índices de flexibilidade em escolares, no sentido de
melhor compreender os fatores intervenientes na mesma, principalmente, durante o
estirão de crescimento, fatores endógenos tais como o sexo, a idade, o somatotipo e
a individualidade biológica, também influenciam nessa aptidão. (MINATTO et al,
2010). Sabe-se que meninas têm mais flexibilidade que meninos devido ao fator
biológico, já nos meninos mesmo sendo menor, ela pode ser treinada e melhorada,
um recurso bastante utilizado para o ganho de flexibilidade é o alongamento, sendo
realizado de diversas formas. (RIBEIRO et al, 2019). Uma boa flexibilidade diminui a
possibilidade do desenvolvimento de várias enfermidades incuráveis, sendo fator
importante na prevenção de lesões e desvios posturais. Esta pode ser melhorada
através de um programa de alongamentos nas aulas de Educação Física, pois esta
serve para ensinar os discentes o quanto essa qualidade física é importante.
(COLEDAM et al, 2012; MAIO et al. 2011; MELO et al, 2009).Professores de
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Educação Física devem incluir programas de alongamentos dentro de suas aulas,
para obter melhoras significativas na maleabilidade dos alunos, estratégia que
abrange todas as idades, pois serve para todos os públicos. Tais estratégias além
de visar à manutenção dos níveis de flexibilidade possibilita a realização de
movimentos de amplitude normal com o mínimo possível de restrições físicas.
(ACHOUR JUNIOR. 2002).Tais ações são ideais para abranger grande parte dos
educandos que em sua maioria são sedentários, sem contar que “as práticas da
atividade física vivenciada na infância e adolescência se caracterizam como
importantes atributos no desenvolvimento de atitudes, habilidades, e hábitos que
podem auxiliar na adoção de um estilo de vida ativo fisicamente na idade adulta.”
(DARIDO, 2003). Conclusão: Após relacionar vários autores sobre o que a
flexibilidade representa para a qualidade de vida dos alunos, considera-se
importantes seu treinamento e sua manutenção, quer seja de maneira passiva ou
dinâmica, pois este treinamento é de grande valia para a promoção da saúde dos
escolares.
Palavras-chave: Adolescência; Flexibilidade; Amplitude; Bem-estar; Educação
Física;
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Resumo Expandido: Para Schilder (1994), a imagem corporal é a figuração que
nossa mente faz do nosso corpo. Faria (2005) ressalta que os sentimentos
relacionados ao tamanho, forma e partes do corpo são responsáveis pela
construção da imagem corporal e esse conceito torna-se suscetível a mudanças ao
longo da vida. De acordo com o mesmo autor, a percepção corporal é a imagem
subjetiva que o indivíduo tem de si mesmo, direciona suas atitudes, sentimentos e
autoconhecimento acerca das suas habilidades, da sua suposta aparência física e
ainda, da aceitabilidade social. A supervalorização da imagem é item recorrente na
sociedade a qual estamos incluídos e, muitas vezes, o corpo é tratado como um
objeto de consumo onde o valor está em ter medidas perfeitas e não mais em
habilidades como pensar, criar e sentir (SCHILDER, 1994). Ciampo e Ciampo (2010)
ressaltam tópicos históricos indicando que até o século XIX a magreza era
considerada como sinal de pouca saúde, entretanto, em meados do século XX a
imagem perfeita do corpo feminino mudou, valorizando cada vez mais a magreza
entre as mulheres. Esse embate imposto pela cultura, principalmente pela mídia,
sobre o corpo real e ideal, estimula a busca de soluções para o que é considerado
imperfeito, e alguns métodos podem ser prejudiciais à saúde física e mental
(FREITAS et.al, 2010). Cada vez mais, jovens desenvolvem distúrbios alimentares
que interferem na saúde e na qualidade de vida, caracterizados pelo excesso, mas
também pelo déficit nutricional (CONTI; GAMBARDELLA; FRUTUOSO, 2005).
Observa-se que com a propagação de ideais sobre o corpo, surge o aumento de
casos de insatisfação da própria imagem, que resultam em distúrbios de percepção
da imagem corporal. Essa percepção pode representar a realidade corporal ou a
distorção do que realmente é, neste último caso levando ao que chamamos de
insatisfação corporal. As demonstrações de insatisfação com a imagem corporal
geralmente não são fáceis de perceber, principalmente na adolescência, onde na
maioria das vezes são poucas as mensagens emitidas pelo adolescente, tornando
mais difícil identificar esse problema (CIAMPO; CIAMPO, 2010). De acordo com
Campagna e Souza (2006) a adolescência constitui-se de uma série de mudanças
ligadas ao desenvolvimento puberal, afloramento da sexualidade, enaltecimento na
vida em sociedade e conflitos ligados ao seu peso corporal gerando aflição,
desconforto e preocupação com a aparência. Nessa faixa etária, jovens podem
desenvolver distúrbios que vão da anorexia à obesidade, tornando ainda mais
importante avaliar o estado nutricional (MENDONÇA, 2013). Um método bastante
utilizado para isso é o Índice de Massa Corporal- IMC, onde divide-se a massa em
quilograma (Kg) pela estatura em metros ao quadrado (Kg/m), sendo uma maneira
simples, rápida e capaz de identificar possíveis problemas ligados ao peso e à
saúde. (BERTOL; DUTRA; NOHAMA, 2013; FREITAS et.al, 2010). Petroski (2003)
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aborda a importância de informar aos adolescentes sobre a sua composição
corporal e também das alterações corporais ocorridas. Com isso, esse estudo tem
como objetivo analisar a associação entre o índice de massa corporal e o nível de
insatisfação com a imagem corporal de adolescentes da rede pública de ensino.
Trata-se de um estudo transversal analítico, constituído por adolescentes do sexo
feminino, estudantes do Ensino Médio Integrado de uma instituição pública de
ensino do Sudoeste do Paraná, com idades de 14 a 17 anos. Todas as participantes
da pesquisa foram informadas dos procedimentos, riscos e objetivos, o estudo foi
aprovado pelo CEP/IFPR através do parecer nº 3.218.342. Para avaliação do estado
nutricional das adolescentes utilizou-se o índice de massa corporal (IMC) e para
identificar a insatisfação da imagem corporal foi utilizado o Body Shape
Questionnaire. A estatística descritiva foi utilizada para caracterização da amostra. A
normalidade dos dados foi confirmada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. Para verificar
a variância entre os grupos foi utilizado o teste ANOVA com post hoc de Bonferroni.
Um valor de significância de p≤0,05 foi utilizado em todos os testes. Participaram do
presente estudo 89 adolescentes do sexo feminino com idade média de 15,4 (± 0,9)
que frequentam uma instituição pública de educação básica. O IMC médio
encontrado foi de 22,54 (± 3,67). Os resultados apontam que 42,7% das
participantes não apresentaram insatisfação com a imagem corporal. 28,1%
possuem insatisfação leve, 15,7% moderada e 13,5% apresentam insatisfação
grave, totalizando 57,3% dos participantes com algum tipo de insatisfação. Os testes
de variância apontam para diferenças significativas (p<0,01) nos valores de IMC
entre o grupo que não possui insatisfação com a imagem corporal e os grupos com
insatisfação moderada e grave (p<0,03 e p<0,05 respectivamente). Na figura 01 é
apresentada a variação no IMC de acordo com o nível de insatisfação com a
imagem corporal. Não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo com
nenhuma insatisfação e com insatisfação leve (p>0,05). Verificou-se que 57, 3% das
participantes apresentam insatisfação com a sua imagem corporal. Glaner et.al
(2013) realizaram um estudo semelhante onde 65,4% das adolescentes investigadas
apresentaram-se insatisfeitas com a imagem corporal. Estes mesmos autores
associam a causa da insatisfação corporal com a influência dos meios de
comunicação onde são apresentados padrões de beleza específicos, corpos
atléticos ou muito magros. Richards et al. (1990) já nos traziam estudos onde
verificaram nos adolescentes com baixo peso, média satisfação corporal; nos de
peso normal, alta satisfação, e naqueles com sobrepeso, baixa satisfação corporal,
apresentando associação entre estado nutricional e satisfação corporal. A partir
disto, nota-se no presente estudo que os níveis de insatisfação corporal moderado e
grave foram encontrados nas adolescentes com o IMC médio mais elevado. Este
resultado assemelha-se a outros estudos, onde foram encontrados níveis de
insatisfação corporal mais elevados em adolescentes com sobrepeso, relacionando
a insatisfação da imagem corporal com o estado nutricional dos indivíduos
estudados (CONTI, FROTUOSO, GAMARDELLA, 2005). Através dos achados do
presente estudo sugere-se que meninas com excesso de peso demonstram maior
insatisfação com a imagem corporal. Sugere-se também a realização de futuros
estudos que investiguem a eficácia de estratégias para redução da insatisfação com
a imagem corporal.
Palavras-chave: Imagem corporal, Insatisfação Corporal, Estado Nutricional,
Adolescentes.
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Abstract: For Schilder (1994), a body image is a representation that is part of our
body. Faria (2005) points out that feelings related to size, shape and parts of the
body are responsible for the image of body image and what causes it to develop
throughout life. According to the same author, the body barrier is an image that the
individual has of his goal, directs his attitudes, feelings and self-constructions about
his abilities, his physical appearance and still, of social acceptability. The
overvaluation of the image is a factor of attention to an individual that is included and
often the body is treated as an object of consumption where the value is more in
perfect and is no longer able to think, create and feel (SCHILDER, 1994). Ciampo
and Ciampo (2010) highlight the topics referring to the nineteenth century so that the
Magna era was called as a change of health, from then until the mid-twentieth
century the perfect change of the feminine world, valuing more and more the
thinness between the women. This incorporate imposed by culture, based on media,
on the real and ideal body, stimulates the search for solutions to what is considered
imperfect, and some methods can be harmful to physical and mental health
(FREITAS et.al, 2010). Increasingly, young people develop disorders that interfere
with health and quality of life, more characterized by excess, but also by nutritional
deficits (CONTI; GAMBARDELLA; FRUTUOSO, 2005). It is observed that with a
propagation of ideals on the body, arises with the increase of cases of image
dissatisfaction, which results in disturbances of perception of the body image. The
human figure may represent a bodily reality or a distortion of reality, it is the last case
leading to what we call bodily dissatisfaction. As dissatisfaction with body image is
generally not the most perceived, especially in adolescence, most of the time they
are emitted by the adolescent, making it more difficult to identify this problem
(CIAMPO, CIAMPO, 2010). According to Campagna and Souza (2006) adolescence
is a series of changes linked to pubertal development, outcrossing of sexuality,
exaltation in life in society and conflicts linked to their body weight generating
distress, discomfort and concern with appearance. In this age group, youngsters can
develop disorders ranging from anorexia to obesity, making it even more important to
assess nutritional status (MENDONÇA, 2013). A widely used method for this is the
Body Mass Index (BMI), where the mass in kilograms (Kg) is divided by height in
meters squared (Kg/m), being a simple, quick and capable way to identify possible
problems linked to weight and health (BERTOL, DUTRA, NOHAMA, 2013; FREITAS
et.al, 2010). Petroski (2003) discusses the importance of informing adolescents
about their body composition and body changes. Thus, this study aims to analyze the
association between body mass index and the level of dissatisfaction with the body
image of adolescents in the public school system. Materials and Methods: This is an
analytical cross-sectional study, consisting of female adolescents, students of the
Integrated High School of a public teaching institution in the Southwest of Paraná,
aged 14 to 17 years. All participants were informed of the procedures, risks and
objectives, the study was approved by the CEP / IFPR through the opinion nº
3,218,342. The body mass index (BMI) was used to assess the nutritional status of
the adolescents and the Body Shape Questionnaire was used to identify body image
dissatisfaction. Descriptive statistics were used to characterize the sample. The
normality of the data was confirmed by the Kolmogorov-Smirnov test. To verify the
variance between the groups, ANOVA with post hoc Bonferroni test was used. A
significance level of p≤0.05 was used in all tests. Results: A total of 89 female
adolescents with a mean age of 15.4 (± 0.9) attending a public basic education
institution participated in the study. The mean BMI found was 22.54 (± 3.67). The
results indicate that 42.7% of the participants did not present dissatisfaction with
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body image. 28.1% had mild dissatisfaction, 15.7% moderate and 13.5% presented
severe dissatisfaction, totaling 57.3% of the participants with some type of
dissatisfaction. The tests of variance point to significant differences (p <0.01) in BMI
values between the group that did not have dissatisfaction with body image and
those with moderate and severe dissatisfaction (p <0.03 and p <0.05 respectively ).
Figure 1 shows the variation in BMI according to the level of dissatisfaction with body
image. No significant differences were found between the group with no
dissatisfaction and mild dissatisfaction (p> 0.05). Discussion: It was verified that 57,
3% of the participants present dissatisfaction with their body image. Glaner et.al
(2013) conducted a similar study where 65.4% of the adolescents investigated were
dissatisfied with body image. These same authors associate the cause of body
dissatisfaction with the influence of the media where specific beauty standards,
athletic bodies or very thin are presented. Richards et al. (1990) already presented
us studies where they verified in adolescents with low weight, average body
satisfaction; and in those with overweight, low body satisfaction, presenting an
association between nutritional status and body satisfaction. From this, it is noted in
the present study that the levels of moderate and severe body dissatisfaction were
found in adolescents with the highest mean BMI. This result is similar to other
studies, where higher levels of body dissatisfaction were found in overweight
adolescents, relating body image dissatisfaction with the nutritional status of the
individuals studied (CONTI, FROTUOSO, GAMARDELLA, 2005). Conclusion:
Through the findings of the present study it is suggested that overweight girls
demonstrate greater dissatisfaction with body image. It is also suggested that future
studies investigate the efficacy of strategies to reduce dissatisfaction with body
image.
Keywords: Body image, Body Dissatisfaction, Nutritional Status, Adolescents.
Figura 01: IMC médio de acordo com a insatisfação com a imagem corporal.
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Resumo Expandido: Conforme é traçada a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) (2018, p. 224) a Educação Brasileira tem objetivo de contribuir para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. No que diz Montoan
(2011, p. 194) a Educação Física está diretamente ligada a esses princípios e com
os jogos cooperativos é possível abranger o maior número de alunos, sem
discriminar ou excluir, independente qual seja sua dificuldade, tornando possível a
inclusão. Os jogos cooperativos propõe uma transformação entre colegas, onde
promove à união, o compromisso, a afetividade e resulta em bom desempenho da
equipe. Temos em mãos uma matéria que colabora muito no trabalho da inclusão,
pois para acontecer é necessária uma boa socialização, um bom trabalho na
afetividade e no respeito, estes aspectos são trabalhados juntos com a
psicomotricidade entre outros desenvolvimentos somente na Educação Física (PAZ,
2013). Este estudo tem por objetivo aprofundar o conhecimento sobre os benefícios
da aplicação dos jogos cooperativos no processo de inclusão nas escolas. É
fundamental analisar as vantagens que os jogos cooperativos trazem ao ser
aplicadas dentro do ambiente escolar, pois a exclusão é um problema social que
acaba causando outros problemas com proporções maiores sem contar nos danos
na identidade dos indivíduos. Os jogos cooperativos podem ser classificados como
brinquedo, divertimento e passatempo, mas alcançam resultados além de somente
entretenimento. (PAZ, 2013; PALMIERI 2015). Segundo Waldow (2010, p. 25) estes
jogos tornam o ambiente propício a aprendizagem, pois em grupo as pessoas
tendem a organizar melhor as ideias, sendo através do compartilhamento e a
confiança que se manifesta no grupo, aspectos são estimulados intrinsecamente. Os
jogos cooperativos baseiam-se em cinco princípios, a igualdade de direitos e
deveres, inclusão, desenvolvimento humano, processualidade e coletividade.
(TALLAR, 2016; SELOW, 2016). Trabalhando em equipe, por meio dos jogos
cooperativos, um ajudará o outro, irão conhecer melhor seus colegas, entrando em
acordo sobre suas qualidades em comum e aceitando suas diferenças. Desta forma
praticarão a inclusão juntamente com o senso de justiça e democracia. Como indica
os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN’s) (1998, p. 45) a inclusão acontecerá
de maneira natural e se tornará um hábito, sendo que a partir dessas ações nas
aulas de Educação Física os alunos passarão a rever suas atitudes. Tais ações
farão parte da sua vida, quer seja na rua, na igreja, na família, no treino e em
qualquer lugar que se socializem, tornando uma ação atitudinal (MANZINI, 2015;
BRACCIALLI, 2015; FIORINI, 2015). Este estudo é uma pesquisa descritiva
bibliográfica, onde buscou-se em plataformas, livros, revistas, artigos, periódicos na
internet e materiais disponíveis que pudessem ser usados na pesquisa. Dentro
destas fontes cerca de 20 trabalhos foram separados para análise, onde foram
selecionados apenas os que se encaixam no tema e fossem mais atuais, dos últimos
10 anos. Da Silva (2009) enfatiza que a sociedade como maioria tende excluir
aqueles que não se encaixam no padrão definido por eles. O professor de Educação
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Física promotor de aulas que envolvem afetividade, socialização e respeito tem a
função de colocar em prática uma metodologia onde cada um seja visto e se sinta
importante e necessário perante o grupo. A Educação Física por meio de jogos
cooperativos contribui de forma positiva na inclusão dos alunos. (SILVA, 2017;
SILVA SANTOS, 2017; CAMPOS, 2017; MAZZOTTA, 2011; D’ANTINO, 2011).
Mesmo sendo essencial trabalhar a inclusão dentro da sala de aula, ainda é algo
que intimida os professores, por inúmeros motivos, talvez o medo de não dar certo,
a comodidade ou a falta de subsídios, metodológicos ou até mesmo falta de
material. Montoan (2011, p. diz que, “lutamos para vencer o individualismo, a
competição, o egocentrismo e o individualismo, em busca de uma nova fase de
humanização social”. Desta maneira os jogos cooperativos dão o necessário para
trabalhar em qualquer fase do desenvolvimento das crianças nas escolas. Sendo
possível adaptar conforme as necessidades de cada um, sem prejudicar aqueles
alunos que não precisam de qualquer adaptação. Segundo as PCN’s (1998, p. 46), a
Educação Física escolar deve ser responsável pela formação dos alunos que serão
capazes de participar de atividades cooperativas, buscando manter atitudes de
respeito, dignidade e solidariedade. Pensando em uma pedagogia longitudinal, os
jogos cooperativos ultrapassam os muros das escolas, quando expostos em
situações que envolvam equipes e estratégias se destacam entre outros. Não se
pode definir a inteligência de outra pessoa por si, mas a inteligência pode ser
provocada através de um ambiente com estímulo ao desenvolvimento
(RODRIGUES, 2017; LIMA-RODRIGUES, 2017; MACHADO, 2011). Devem-se
proporcionar experiências e ações onde os alunos sejam capazes de aprender
aceitar e respeitar as diferenças, qualquer que seja a diferença ou dificuldade. O ser
humano aprende qualquer que seja sua dificuldade. (CARVALHO, 2012; LAPLARE,
2011; BAPTISTA, 2011; MENDES, 2011; BONOMO, 2010; ROSSETTI, 2010).
Sendo assim, pode-se ensinar a todos viver a inclusão, sem que a tal se torne uma
exclusão despercebida, trazendo a ser algo natural e costumeiro. A iniciação deste
trabalho de aprendizagem pode ser feita com os jogos cooperativos, pois quando
começam a compreender melhor o jogar de maneira cooperativa desfaz-se a
imagem de que se é separado e isolado dos outros, nota-se, portanto, que é
fundamental mostrar que a pessoa é de verdade. (TALLAR, 2016; SELOW, 2016;
MENDES, 2013; LARA, 2010; PINTO, 2010). Trabalhar os jogos cooperativos além
de ser uma forma animadora de se trabalhar, é algo agradável e divertido para os
alunos. Podem ser competitivos ou não sendo que ambas as formas acrescentam
valores no aluno em formação. Sendo assim, fica explicito a importância da
aplicação dos jogos cooperativos na escola, conforme dizem Mazini, Braccicilli e
Fiorini (2015), auxiliando na construção de valores que prevalecerão fora do
ambiente escolar e Carvalho (2012) Laplare, Baptista, Mendes (2011), Bonomo,
Rossetti (2010) complementam dizendo que é necessário proporcionar praticas onde
o respeito às diferenças seja natural, assim ajudando na autoestima, afetividade e
socialização como diz Montoan (2011).
Palavras-chaves: Educação Física, socialização, desenvolvimento.
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Resumo Expandido: Introdução: Bugelski (1956) diz que “motivação não é uma
entidade ou força, mas uma expressão que se refere a uma grande variedade de
condições que alternam as relações estimulo- resposta”. Segundo Bzuneck (2004), a
motivação como objeto de socialização, não pode ser ensinada e nem treinada, mas
cabe ao professor o papel de motivar os seus alunos, sendo, portanto, indispensável
que se leve em conta, antes de ação pedagógica, rever certas atitudes negativas e
crenças errôneas que os professores podem ter e que poderiam colocar em perigo o
seu trabalho de socialização para a motivação positiva. Para o presente estudo, foi
realizada uma leitura bibliográfica de seis artigos, com diversas visões em relação
ao tema de motivação nas aulas de Educação Física. Desenvolvimento: É
importante salientar que “a percepção de aceitação torna o aluno mais motivado e
mais comprometido com a própria educação e, consequentemente, pode-se esperar
um melhor aproveitamento e melhores resultados de aprendizagem” (GUIMARÃES,
2004, p. 196). Esse trabalho foi realizado com a finalidade de verificar qual é a
motivação dos alunos para a realização das aulas de educação física, sendo elas,
motivações intrínsecas ou extrínsecas. Entende-se por motivação intrínseca o
interesse do indivíduo pelos aspectos inerentes à atividade e por motivação
extrínseca executar a tarefa visando recompensas externas a ela (Kobal, 1996).
Mas, visando o componente curricular educação física a motivação dentro da escola
pode ser explicada, Marzinek (2004) afirma que a motivação intrínseca se dá
quando o jovem realiza a atividade física por vontade própria na escola, sugerindo
em decorrência da própria aprendizagem. Já a motivação extrínseca ocorre quando
o aluno é envolvido pelos colegas, pelos professores de Educação física a até
mesmo por familiares que incentivam a sua participação nas aulas de Educação
Física. A teoria relacional de Nuttin 1980 (apud MERCURI, 1984) diz que todo
comprometimento envolvendo a correlação eu-mundo implica em ameaça à
integridade do organismo ou da personalidade. Nesta visão, motivos inserem-se nos
níveis cognitivo, afetivo e bioquímico, sendo indispensáveis ao funcionamento do
organismo e da personalidade. WITTER (1984, p.40) diz que “parece, entretanto,
que é a falta de motivação para a aprendizagem, e não as respostas em que ela
aparece positivamente, que mais tem merecido a atenção de todos”. Estudos como
os de HARTER, SALOMON e KENDALL, 1981 (apud DECI, RYAN, 1985, P. 250)
salientam que um sistema de aulas onde o aluno pode escolher por determinadas
tarefas, aumenta a motivação intrínseca do mesmo, seu autoconhecimento e
criatividade, proporcionando e oportunidade para a autodeterminação. Betti e Zuliani
(2002) afirmam que, a Educação Física deve assumir a tarefa de introduzir o aluno
na cultura corporal de movimento para formar o cidadão que irá utilizá-la por meio do
jogo, dos esportes das ginásticas e das práticas de aptidão física. Conclusão:
conclui-se com este estudo que a motivação é indispensável nas aulas de educação
física, seja ela intrínseca ou extrínseca, o aluno necessita dela no processo de
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ensino-aprendizagem, onde os alunos se sentem mais motivados por atividades
mais autônomas, em locais abertos onde se sentem mais livres, sendo que tais
atividades devem ser incentivadas nas aulas, para que motivados os alunos possam
usufruir de todos os seus benefícios.
Palavras-chave: Motivação. Educação Física. Adolescentes.
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Resumo Expandido: Existem diferenças entre os animais que visitam a Agapanthus
africanus branca e azul? As vezes vistosas, as vezes nem tanto. As vezes com um
descomunal perfume, as vezes com um cheiro desagradável. É muito amplo a
diversidade de cores, tamanhos e perfumes das flores. Tendo em vista que cada
uma dessas características tem um importante papel para a planta. O fundamental
papel da flor é a reprodução. Diante disso, o conhecimento do sistema reprodutivo é
essencial para o entendimento da biologia reprodutiva das espécies. Assim sendo,
cada planta é portadora de uma estratégia de atração de polinizadores. Uma enorme
variedade de plantas é polinizada (Zen & Acra, 2005) por insetos. Dentre os insetos,
pode-se citar a polinização por besouros, abelhas e borboletas. Agapanthus é o
único gênero da subfamília Agapanthoideae, da família Amaryllidaceae pertencente
à ordem monocotiledônea Asparagales. Seu nome botânico deriva do grego agapasamor e anthus- flor. Sua origem é da África, onde sua maior incidência está na África
do Sul. Com ciclo de vida perene, o que significa que está planta germina em
períodos mais longos, podendo chegar até dois anos, fazendo com que esteja
sempre com folhas, flores e frutos aparecendo. As flores são grandes, bem carnosas
e ornamentais. As flores, o principal atraente dessa planta, na cor azul e branca,
oscilando entre um azul mais escuro e um azul mais claro. Este trabalho foi
desenvolvido no Instituto Federal do Paraná, município de Palmas -pr. Foram feitas
observações de campo nos dias 23,26,29 e 30 de novembro de 2018 em diferentes
horários, em um período de vinte (20) minutos com intervalo de dez (10) nas flores
Agapanthus branca e azul. Os visitantes foram observados e capturados ao longo da
observação, sendo anotado os tipos de animais e horários os quais visitaram as
plantas. Os visitantes capturados foram colocados na cetona para aprofundamento
dos estudos. A Agapanthus é uma flor polinizada por insetos e deve-se cultivada em
pleno sol, com o solo fértil, rico em matéria orgânica. Neste trabalho contatou-se a
presença dos seguintes insetos: abelha preta (Fig. 3), abelha operária (Fig. 4), beija
flor (Fig.5), borboleta (Fig.6), vespa (Fig.7) e fitófago (Fig8). Foi observado o
comportamento dos visitantes e qual alimento cada um procurava. O numero de
abelhas sem ferrão (abelhas pretas) foi maior quando comparado com os outros
visitantes (Tab. 1), ela se alimenta das flores e dos brotos (Fig.9). As abelhas
operárias polinizam normalmente as flores azuis e amarelas, isso se deve ao fato de
enxergarem apenas o ultravioleta. Os beija flores buscam nas flores o néctar em
abundância, quando ele entra em contato com o pólen, que fica em seu bico e suas
penas, a ave passa-o para outras flores, fertilizando-as. As borboletas também
procuram o néctar para se alimentar, além de buscar plantas para colocar suas
larvas para procriação. (Green Me - Farei bem a terra, 2016). Assim como as
abelhas, as vespas também são muito importantes para a polinização da flor. As
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adultas se alimentam do néctar o que resulta em pequenos machucados na flor (Fig
10) e os mais novos, se alimentam no ninho, de insetos que são levados por outras.
Os fitófagos, mais especificamente os percevejos, causam queda das flores, frutos e
folhas, impedindo que os novos brotos se desenvolvam. É considerado uma praga
que ataca na primavera, período de maior atividade e fertilidade da natureza. A visita
das borboletas foi principalmente de manhã, enquanto as abelhas apareceram em
maior quantidade no período da tarde, entre as 16:30 a 16:50. Segundo os dados
observados, verificou-se que as abelhas operarias visitaram apenas a Agapanthus
azul por enxergarem apenas o ultravioleta. Os demais insetos estiveram presentes
nas duas flores, tanto na branca como na azul, para polinizar e se alimentar das
flores.
Palavras-chave: Agapanthus, insetos, diferença.
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O (Não) Dizer em Clarice Lispector: Uma Análise do
Político na Obra “Perto Do Coração Selvagem”
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Resumo Expandido: “Perto do Coração Selvagem” (1944) tem como enredo parte
da vida e reflexões que constroem Joana, personagem central e marcante por sua
complexidade segundo a crítica. Sendo o romance inaugural de Clarice Lispector, é
considerado como obra capaz de “levar nossa língua canhestra a domínios pouco
explorados” e é caracterizada por possibilitar penetrar nos labirintos da mente
humana, segundo Antonio Candido (1997). Assim, percebe-se uma forte (e por
vezes, única) crítica da obra ligada apenas a perspectiva da introspecção. Dessa
forma, viu-se a necessidade de uma análise ligada às questões do político,
observando como se dá o funcionamento da língua em relação ao posicionamento
social nessa obra, para assim, ir além da suposta neutralidade do político ao falar
sobre o “eu”. Para isso, realizou-se então uma análise da primeira parte da obra,
com foco em sete capítulos “O pai…”, “O dia de Joana”, “...A mãe”, “O passeio de
Joana”, “... A tia…”, “A mulher da voz e Joana” e “Otávio” analisando assim a
presença do político nos/pelos posicionamentos e seus efeitos. Para isso, a base
teórica utilizada foi a Semântica do Acontecimento de Eduardo Guimarães e a
Análise do Discurso Francesa de Michel Pêcheux, que auxiliaram na observação
dos efeitos dos enunciados que estão em recorte e em uma possível
desautomatização da leitura. Em relação a análise, percebeu-se, por exemplo, que
no capítulo “O pai...” há por meio de estratégias narrativas (repetição enfática de
palavras e uso de onomatopeias como, por exemplo “tac-tac” e “Roupa-rouparoupa”) uma tentativa de construção de um locutor criança, isso que no texto é
usado para criação de um efeito de protagonização da história por realmente uma
figura infantil, ou seja, há uma tentativa de efeito de obviedade da existência física
de um ser. Aliado a isso, ocorre o uso de um enunciador-individual que fala em
primeira pessoa, o que causa a impressão da narração a partir de uma
subjetividade. Entretanto, tendo em vista o político da língua, vê-se que tal locutor
está posicionado e é também afetado pela forma-sujeito capitalista, já que, ao
enunciar no mesmo capítulo, o locutor-criança recupera na memória social a visão
de natureza/animais como algo que é instrumento para necessidades humanas ao
associar diretamente “galinhas” ao que “as pessoas iam comer”. Além disso,
observou-se também que mesmo em meio a uma busca por efeitos como fluxo de
consciência e narrativa da interioridade (percebidas por meio de elementos
linguísticos e enunciador-individual em primeira pessoa) ainda sim o posicionamento
de classes é percebido através de marcas linguísticas e ambientações feitas. Por
exemplo, no capítulo “O dia de Joana” aparece uma ambientação do enredo que se
passaria em uma casa com “aposentos profundamente só”, “bairro quieto” e “casas
afastadas” o que cria o efeito de acomodação em um bairro/casa de possível classe
média. Efeito esse, que é reforçado com as diversas referências textuais e dialogo
com a memória social da música clássica ao mencionar o estudo da protagonista de
Bach e outras referências da história sistematizada. Isso, também no capítulo “...A
tia...” no qual posições cristalizadas na organização da sociedade brasileira são
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novamente reforçadas ao situar e recuperar a memória da mulher negra fisicamente
forte em posição de empregada doméstica que trabalharia na casa da família branca
possivelmente rica, como em “A ventania vinha do mar […] Uma rajada mais forte
levantou-lhe a saia até o rosto deixou nuas suas coxas escuras e musculosas.” (p.
e “A mulher sentou-se com um suspiro na sombria sala de espera, onde, entre os
móveis pesados e escuros, brilhavam levemente os sorrisos dos homens
emoldurados” (p.36) trecho que reforça por meio da construção linguística a ideia de
posicionamento de classe, já que há uma ambientação que faz referência a uma
casa com condições financeiras estáveis (casa na praia, móveis luxuosos e quadros
pela parede). Indo mais além, viu-se também que outro posicionamento é
evidenciado com o locutor-mulher, que recupera a ideia de mulher do lar/mulher boa
esposa ao longo do capítulo “O dia de Joana” no qual no trecho “ Lembrou-se do
marido que possivelmente a desconheceria nessa ideia. Tentou relembrar a figura
de Otávio. Mal, porém, sentia que ele saíra de casa” há uma construção do efeito do
posicionamento de uma mulher do lar e certa preocupação em relação ao marido.
Isso também em “A mulher da voz e Joana” em que há uma significação de mulher
partindo de uma base masculina, promovendo deslocamentos ou não, como nos
seguintes trechos “A voz de uma mulher jovem junto de seu homem. [...] aguda,
vazia, lançada para o alto, com notas iguais e claras” (p.73) e “– Não é triste viver
sem um homem na casa? - prosseguiu Joana.” (p.74) nas quais percebe-se ora uma
tentativa de deslocamento da imagem da esposa ideal com a desqualificação das
características do riso de uma mulher recém casada, ora recuperando um
memorável que reforça a posição de submissão feminina. Assim, observou-se
durante a análise que os recursos linguísticos são utilizados de forma a construir um
efeito de introspecção e fluxo de consciência, que por serem marcantes e
inovadores no cenário brasileiro da Terceira Geração do Modernismo fizeram com
que por muito tempo as obras de Clarice fossem apenas analisadas por meio de tal
perspectiva. Entretanto, por meio de uma análise discursiva viu-se que os
enunciados que circulam nos recortes da obra trazem um deslocamento e
recuperação de uma memória discursiva que remetem a uma posição específica do
sujeito feminino na sociedade capitalista. Observou-se assim, que não há uma
introspecção universal e que a obra não traz a “mente humana”, mas, sim, cria o
efeito de uma interioridade que está também posicionada socialmente.
Palavras-chave: Político. Enunciado. Memória discursiva.

1 Instituto Federal do Paraná, IFPR, Campus Palmas, Colegiado de Letras e de Pós-Graduação
Linguagens Híbridas e Educação, Palmas, Paraná, Brasil. Pós-doutorando com o projeto de pesquisa
“Problemas de enunciação: possíveis relações entre Butler e Pêcheux no estudo discursivo
funcionamento da linguagem”, sob supervisão da Profa. Livre Docente Mônica Graciela ZoppiFontana, no Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP.
2 Acadêmica do curso de Letras Português/Inglês do IFPR, Campus Palmas. Integrante do Grupo de
Estudos do Discurso (G.E.Di.) do IFPR Palmas e bolsista PIBIC de iniciação científica
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O uso de Drogas na Adolescência e a Influência Familiar
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Resumo Expandido: A adolescência é compreendida como uma fase de
vulnerabilidades, quando as influências exercem um forte papel nas escolhas dos
adolescentes. Os arranjos familiares tem se demostrado fortemente ligados aos
comportamentos estabelecidos pelos seus membros. Quando essas relações são
construídas de forma conturbada e conflituosas, o contato com as drogas se torna
mais presente, pois, se mostra uma alternativa de amenizar os sentimentos criados
por esses conflitos, com as sensações de prazer e euforia ofertados pelas drogas. O
objetivo do presente estudo foi relacionar o uso de drogas na adolescência com a
influência do padrão de consumo de drogas exercido pela sua família. Trata-se de
um estudo quantitativo, analítico de caráter transversal. Participaram do estudo 50
usuários de um serviço de reabilitação de dependentes químicos, sediado em um
município do sudoeste do Paraná. Os dados foram coletados em outubro de 2017, a
partir de entrevistas estruturadas. O banco de dados foi desenvolvido com suporte
do software Epi-Info 6.04 e posteriormente analisados a partir do software IBM
SPSS. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Federal do Paraná,
Parecer 2.341.707 – CAAE 70698417.8.0000.5547. Neste recorte serão abordadas
características sobre a influência do uso de drogas pelos adolescentes a partir da
influência parental. Quando perguntado se na família existia alguém que consumia
algum tipo de droga ilícita ou lícita, 94% (47), confirmaram o consumo por algum
familiar. O pai foi o familiar citado em 74% (37) dos casos, a mãe foi referida em
28% (14) das afirmações, o irmão/ irmã em 34% (17), o tio/tia 22% (11), o avô/avó
14% (7) e o primo/prima em 2% (1) dos casos. Já sobre o consumo de quais drogas
eram consumidas pelo familiar, o pai consumia álcool em 68% (34) dos casos,
tabaco 52 % (26), maconha 4% (2), crack 2% (1) e cocaína 2% (1). As drogas
utilizadas pela mãe, foram álcool em 12% (6) dos casos e tabaco em 28% (14).
Drogas utilizadas pelo irmão/ irmã, foram o álcool em 32% (16) dos casos, tabaco
22% (11), maconha 4% (2), crack 6 % (3) e cocaína 2% (1). Em relação a drogas
utilizadas pelo avô/ avó, o álcool foi a mais utilizada totalizando 14% (7) dos casos.
Drogas utilizadas pelo tio/ tia, foi álcool somaram 14% (7), tabaco 8% (4). A droga
mais utilizada pelo primo/ prima foi maconha, totalizando 2% (1) dos casos. Em
relação ao consumo de drogas pelos jovens na residência, a resposta foi positiva
para 60% (30) dos entrevistados. Quando questionados sobre qual droga era
consumida na residência, o álcool apresentou consumo em 34% (20) dos casos, o
tabaco 39% (23), a maconha 17% (10), o crack 5% (3) e a cocaína 5% (3). O
ambiente familiar exerce grande influência no início da atividade de consumo de
drogas. Nos modelos familiares em que o hábito do uso de drogas, tanto lícitas,
quanto ilícitas, está presente, cria-se indiretamente uma característica de reflexo
destas atitudes nos filhos. Estes, não aprendem somente com discurso punitivos dos
pais, mas principalmente através de um conjunto de diálogo e exemplos
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comportamentais que lhes são transmitidos no seu convívio parental. A maioria dos
dependentes químicos iniciam seu relacionamento com as drogas exatamente no
local onde se sentem mais seguros, ou seja, dentro de casa, tendo os pais como
modelos de comportamentos. Considerando a adolescência uma fase de
desenvolvimento, o uso de drogas pode afetar esse processo fisiológico. Assim, os
adolescentes apresentam uma maior chance de chegar à vida adulta com
comprometimentos mais graves ou incapacitantes, podendo, ainda, antecipar
sintomas ou desenvolver transtornos mentais e físicos. Os riscos do uso e abuso de
drogas, são diversos, atingindo vários aspectos, de ordem orgânica e fisiológica,
bem como, os de ordem social. Outros riscos consideráveis em relação ao consumo
excessivo de drogas por adolescentes são, o aumento de acidentes e da violência
por reduzirem os cuidados de autopreservação. Além disso, o consumo precoce
pode estar associado à queda do desempenho escolar e prejuízo no
desenvolvimento das habilidades cognitivo-comportamentais e emocionais. Concluise que as ações dos adolescentes perante o consumo de drogas lícitas e ilícitas tem
influência familiar, cultural e social. O fato de que algumas drogas são de fácil
acesso, pode tornar o seu consumo rotineiro, criando a possibilidade do aumento do
índice de dependência dessas substâncias. Levando em consideração a família
como entidade transmissora de conhecimento e hábitos captados pelos
descendentes adolescentes, a influência do consumo de drogas lícitas e ilícitas, tem
predisposição familiar. Neste sentido é necessário desenvolver práticas de educação
em saúde, possibilitando que a família perceba a influência comportamental que
exerce em seus descendentes e, assim, ser incentivada a exercer padrões de
relacionamentos mais saudáveis no seu ambiente familiar. A participação da
enfermagem pode contribuir para o reconhecimento das atitudes dos familiares e
adolescentes, e auxiliar no desenvolvimento de estratégias que visem à promoção
de diálogo na dinâmica familiar e comunitária, contribuindo para a diminuição dos
padrões de desenvolvimento de dependência futura.
Palavras-chave: drogas, espelho familiar, adolescência.
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Resumo Expandido: INTRODUÇÃO: As metodologias de ensino, nas quais se
priorizam a transferência de conhecimento e o acúmulo de conteúdo, no qual o
professor é visto como o único detentor do conhecimento vem sendo
progressivamente substituídas por métodos nos quais se estimula a construção do
conhecimento pelo estudante, quando o educador passa a agir como facilitador da
aprendizagem, auxiliando na construção do conhecimento pelos estudantes.
Mediante esta conjuntura, destaca-se o uso das Metodologias Ativas de EnsinoAprendizagem (MAEA), com o intuito de aprimorar os processos de ensino
centrados no aluno, auxiliando na construção mútua do conhecimento entre
educador e educando, a partir dos saberes e vivencias dos sujeitos, desvinculando a
soberania autoritária do professor e facilitando a reflexão no âmbito social, cultural e
educacional, sendo o aluno o autor de sua aprendizagem. OBJETIVO: Descrever a
experiência de acadêmicos da enfermagem no uso de metodologias ativas de
ensino-aprendizagem no componente curricular educação em saúde.
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos de
enfermagem que cursaram educação em saúde no primeiro semestre de 2019,
sobre a utilização de metodologias ativas como método de ensino aprendizagem e
avaliação. O relato de experiência consiste na reflexão de uma situação vivenciada
que interessa a comunidade cientifica. Busca compreender o cuidado realizado com
os problemas comunitários a partir da observação sistemática e discussão do
mesmo. O componente curricular é ministrado semanalmente, a partir de leituras e
discussões a respeito de temas pré-definidos relacionados a educação em saúde,
rodas de conversa, construção de mapa conceitual, portfólio reflexivo e aula
expositiva. A partir destas leituras e discussões, os discentes necessitam construir
em grupo um mapa conceitual e um portfólio reflexivo, como processo avaliativo, o
que permite ao docente avaliar o processo de aprendizagem dos acadêmicos,
através da observação qualitativa da participação nos debates. RESULTADO E
DISCUSSÃO: Os estudantes durante as atividades em sala de aula puderam expor
seus pontos de vista, e seus conhecimentos empíricos, trocar experiências e
compreensões e, sanar dúvidas a respeito das temáticas discutidas no dia. O uso
das metodologias ativas durante o componente curricular de educação em saúde
permitiu o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, além de proporcionar
que os estudantes expusessem seus saberes e experiências vividas. Ao longo das
rodas de conversa percebeu-se que este método favoreceu o aprendizado doa
alunos, pois permite a construção do conhecimento a partir da análise dos textos
debatidos e das experiências vivenciadas pelos acadêmicos, possibilitando
535
ISSN 2237-700X

IX Contextos e Conceitos
Mostra de Produção Científica e Extensão
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

discussões a cerca das diferentes percepções sobre os temas dos encontros. Esta
metodologia de aprendizagem inverte a forma tradicional que anteriormente era
centrada no conhecimento do professor, colocando agora os alunos como
construtores do seu conhecimento, desenvolvendo a capacidade reflexiva de cada
um. Destaca-se ainda que as rodas de conversa serviram como momentos de apoio
aos acadêmicos, pois por meio da complementação dos debates feita pela docente
da disciplina, os acadêmicos puderam compreender alguns textos de difícil
entendimento. A elaboração do mapa conceitual deu-se por meio de grupos e
mostrou-se uma experiência produtiva, pois proporcionou maior interação entre os
membros do grupo de maneira que cada um pode expor seus conhecimentos dos
conceitos trabalhados ao longo do componente, permitindo que o mapa conceitual
fossem construídos a partir do conhecimento de todos os membros do grupo. Deste
modo, as metodologias ativas de ensino são capazes de proporcionar ao estudante
um pensamento crítico reflexivo sobre suas concepções, levando-o ao processo de
aprendizagem, á medida que a construção do conhecimento é feita de maneira
conjunta. Observou-se a partir da construção do portfólio reflexivo grande dificuldade
no início, em decorrência de que os acadêmicos não estavam familiarizados com tal
metodologia, no entanto, ao longo da construção do portfólio foi possível constatar
que esse método de avaliação mostrou-se uma importante ferramenta de estudo,
pois por meio das descrições realizadas no portfólio a cerca dos textos debatidos, os
alunos puderam desenvolver sua autonomia, trabalhar a escrita, se posicionar se
auto-avaliando e, analisando o componente curricular e o docente, e fortalecer o
pensamento crítico-reflexivo a cerca das ações de educação em saúde.
CONCLUSÃO: O MAEA mostra-se um método eficaz de aprendizagem e avaliação,
pois possibilita os acadêmicos uma participação ativa no processo de aprendizagem
através de discussões a cerca de temas e situações vivenciadas. No entanto,
ressalta-se a importância de uma maior utilização de tais metodologias desde o
início do curso, afim de que os estudantes possam se familiarizar cada vez mais
com esses métodos de ensino.
Palavras chave: metodologias ativas, educação em enfermagem, metodologia ativa
de ensino-aprendizagem, metodologia da problematização, educação em saúde.
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Resumo Expandido: Ao longo do presente estudo, discorreremos sobre os
aspectos sociais da gravidez na adolescência, analisando-a tanto como um
problema de saúde pública e um desafio coletivo, como também observando como a
notória diferença socioeconômica entre as jovens gestantes e como os seus polos
familiares e local onde estão inseridas, pode ou não interferir em suas opiniões
quanto à gestação. A pesquisa possui um caráter bibliográfico, uma vez que foram
analisados dados relacionados a adolescência e reunido materiais teóricos que
abordassem a iniciação sexual, relacionando-a com a gestação precoce. A
adolescência é compreendida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o
período entre os 10 e 19 anos de idade completos do indivíduo; enquanto o Estatuto
da Criança e do Adolescente, sob a lei Lei n. 8.069/1990, descreve a adolescência
como o período de vida que vai dos 12 aos 18 anos. Ela é ponderada como uma das
principais fases da vida em decorrência de transformações biológicas e
comportamentais. Caracterizado pela transição entre a infância e a vida adulta, o
fenômeno da adolescência é definido pela junção de aspectos biológicos, sociais,
psicológicos e culturais, os quais fazem parte da construção do indivíduo que virá
ser um futuro adulto. A transição entre a juventude e a vida adulta é atribuída a um
rito de passagem que está cada vez mais precoce e imaturo. Desde o nascimento de
uma criança até a sua velhice, a pessoa é um ser sexual, dotado de prazeres,
desejos e estímulos. Esses aspectos muitas vezes são deixados de lado, não os
considerando uma experiência politicamente importante, em que nada mais que
corpos formarão combinações e fabricações de prazeres, como dito por Foucault
(apud Eribon,1996), ao ser citado no “Michael Foucault: uma biografia por Didier
Eribon”. A iniciação sexual é referente à construção de identidade e dos valores
morais de cada pessoa. Segundo Carmita Abdo (JORNAL DA USP, 2017), médica
psiquiatra e docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP), há uma necessidade de investimento na área da educação sexual e da
fala para conscientização dos jovens que, por muitas vezes, não são amparados
pelos pais ou responsáveis. Os adolescentes têm iniciado cada vez mais jovens sua
vida sexual ativa, com cerca de treze e dezessete anos de idade. Mesmo com a
atual organização pertinente à saúde pública e sexual, grande parte dos serviços
públicos não viabilizam ações específicas à vida sexual adolescente. Pela falta, por
muitas vezes, de contato com esse tipo de informação de suma importância, estes
acabam ficando vulneráveis e expostos a situações de risco como as DSTs e
responsabilidades que poderiam ser adiadas e que por muitas vezes acontecem
sem o desejo à gravidez. Muitos são os fatores que podem levar à gravidez: classe
econômica, nível de escolaridade, constituição familiar, religião, cultura ao qual o
indivíduo está inserido. A gravidez é um período, em suma, caracterizado por uma
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série de mudanças e dificuldades. Na adolescência, o principal agravante se dá pela
idade, no qual muitas vezes, as jovens se encontram em um processo de formação
do corpo, seguido por uma gestação precoce. Este fato social, até então, é
encontrado dentro da sociedade como uma patologia; não levando em conta as
interferências do meio de convivência social, uma vez que a gestação deve ser
analisada individualmente em seus aspectos mais íntimos, mas levando sempre em
consideração as consequências dentro de uma sociedade. Notam-se discrepâncias
visíveis entre a influência do adolescente vindo de família de renda baixa ser
inserido de modo antecipado no mercado de trabalho e os jovens de rendas
superiores, os quais possuem melhores condições para dar sequência aos estudos.
A gravidez afeta diretamente a vida das mães, mas também a dos pais, que
encontram como via alternativa e eficaz, o abandono dos estudos para sustento da
criança em formação, e por vezes um novo núcleo familiar. Diante disso, é
necessário salientar a compreensão por parte da população acerca da gravidez na
adolescência. Uma gestação precoce, somada com a pobreza e a falta de estrutura
emocional, podem gerar problemas com proporções ainda maiores, se relacionando
com evasão escolar e riscos biológicos e emocionais. A temática deve ser posta em
discussão, pois afeta não somente aos jovens que poderão se tornar pais, como a
sociedade em um todo. É necessária a busca para uma solução e uma melhor saída
para esse desafio.
Palavras-chave: Gravidez, Adolescência, Sociedade.
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Resumo Expandido: No início do século XX foi desenvolvido o primeiro plástico
sintético, cuja produção aumentou a partir de 1920, passando a estar presente em
grande parte dos nossos utensílios. De acordo com o Centro De Informações sobre
Reciclagem e Meio Ambiente (Recicloteca), ele vem das resinas derivadas do
petróleo e pertence ao grupo dos polímeros (moléculas muito grandes, com
características especiais e variadas). Existem muitos tipos de plásticos: os mais
rígidos, fininhos e fáceis de amassar, transparentes, etc. Há muitos anos a indústria
de alimentos utiliza embalagens em plástico, em especial, pelo fato de o material ser
facilmente moldado e poder adotar diferentes formatos, podendo ter a sua
densidade alterada na fabricação para atender as exigências da empresa fabricante.
Este trabalho tem como objetivo produzir uma revisão bibliográfica apontando o
impacto do plástico, bem como apontar soluções alternativas para reduzir seu uso
na indústria alimentícia e em outras áreas. A possibilidade do plástico ser
desenvolvido em diferentes cores e formatos é um fator muito interessante para seu
uso industrial, pois, assim, o material pode contribuir para o desenvolvimento de
ações de brand-ing e marketing, ao se utilizar a identidade visual da marca para
chamar a atenção dos consumidores. No entanto, quando descartados na natureza,
os plásticos levam milhares de anos para se decompor, podendo causar inúmeros
danos ambientais durante todo esse período. Muitas iniciativas vêm surgindo,
provenientes de diversos segmentos da sociedade, visando amenizar danos
natureza. Uma das principais é a adoção da metodologia 3R, e também o avanço na
questão da reciclagem, ações que visam transformar o plástico em algo benéfico
para o meio ambiente em vez de causar poluição e acúmulo de lixo. Após a
reciclagem é gerada a resina, e com ela serão produzidos diversos produtos. Por
exemplo: com a resina da garrafa pet pode-se produzir tecidos, vassouras, fibra para
carpete, entre outros. A reciclagem se torna a principal ferramenta para evitar os
impactos, além dos outros “erres” da regra: redução e reutilização, conforme orienta
o site eCycle. A reciclagem de plástico descartado consiste, basicamente, em três
processos: 1) coleta e separação, que é a separação dos resíduos de acordo com o
seu material; 2) revalorização, que é a fase na qual o material já separado passa por
um processo que faz com que ele volte a ser matéria-prima; e 3) transformação, fase
em que o material transformado em matéria-prima gera um novo produto. A
durabilidade e resistência do plástico, características que o tornam tão úteis à
indústria, viram problemas após o descarte. Como é um material à prova de fungos
e bactérias, sua degradação é extremamente lenta, podendo demorar mais de 100
anos. Algumas pesquisas mostram que o plástico, no oceano, sofre algumas ações
do meio (sol, altas temperaturas, diferentes níveis de oxigênio, energia das ondas e
presença de fatores abrasivos, como areia, cascalho ou rocha), fragmenta -se e
passa a ter aparência de alimento para muitos dos animais marinhos, causando a
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morte deles e interferindo na reprodução de muitas espécies. No Rio de Janeiro, em
junho de 2018, foi proibido o uso dos canudos plásticos. São Paulo e Brasília
também adotaram a lei e o próximo passo é proibir o uso de plásticos em geral,
alerta a revista Exame. Tendo em vista todo o problema que o plástico gera, muitos
produtores começaram a desenvolver e utilizar outros métodos sustentáveis e
orgânicos. Dentre os produtos inovadores que vêm sendo desenvolvidos nos últimos
anos, visando reduzir o uso industrial do plástico, pode-se destacar as sacolinhas de
mandioca, criadas pelo biólogo Kevin Kumala, em Bali, na Indonésia. A sacolinha é
feita a partir de amido de mandioca e desaparece em questão de meses na
natureza, ou pode ser dissolvida na água quente. Na cidade Changai, na Tailândia,
substituiu-se o uso de sacolas plásticas para venda de frutas e verduras. São
usadas folhas de bananeiras, que revestem o alimento como uma sacola, e é uma
forma sustentável, barateia o produto e diminui o uso de plástico. Entre as iniciativas
brasileiras, a indústria de cosméticos O Boticário usa plástico vegetal para suas
embalagens, que é derivado de cana-de-açúcar, recicla vidro para embalagens de
perfume em um processo conhecido como logística reversa, que reutiliza, por ano,
cerca de 180 toneladas de vidro. Muitas embalagens são feitas também com papel
reciclado, evitando mais uso de plástico. Em Santa Catarina, nos supermercados,
não são fornecidas sacolas plásticas; pede-se que os clientes levem sacolas de
pano. Muitas indústrias vêm adotando formas de evitar o uso de plástico, atitudes
tomadas a partir do início de campanhas de conscientização, principalmente pela
quantidade de plástico que existe nos oceanos. Recentemente, foi exibida no
programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, uma reportagem que retratou o
caso de uma baleia encontrada morta e que tinha 40 quilos de plástico no estômago.
Tais notícias fazem o ser humano refletir e ter um pouco mais de consciência para
usar plástico. O uso de plástico nas indústrias parece algo inevitável por conta das
embalagens, mas como supracitado, observa-se que é possível utilizar formas
sustentáveis para a melhoria do meio ambiente. A responsabilidade pela redução do
uso de plástico não é só das indústrias, mas o consumidor também deve fazer sua
parte, com pequenos gestos, como usar sacolas de pano para ir ao supermercado,
evitar comprar copos, pratos e talheres de plástico, adotar o uso do canudo de inox,
reciclar o lixo corretamente, apoiar causas, ajudar na conscientização, divulgar que o
plástico tem suas vantagens, mas as desvantagens são maiores. Portanto, se as
indústrias e as pessoas evitarem no dia a dia o uso do plástico, principalmente na
área alimentícia, na qual talvez mais se possa intervir, podemos, aos poucos,
diminuir os impactos causados por esse material e alcançar a melhoria do meio
ambiente. Diante das informações apresentadas, observa-se que os resultados
obtidos foram positivos, uma vez que cumpriram-se os objetivos: impactos do
plástico foram expostos, bem como seis soluções para reduzir seu uso na indústria
alimentícia e em outras áreas.
Palavras-chave: Impactos do plástico. Plástico
nos
oceanos.
Reciclagem.
Conscientização ambiental.

Abstract: The first synthetic plastic was developed in the early twentieth century, and
its production increased since 1920, to be present in most of our utensils. According
to the Recycling and Environment Information Center (Recicloteca), it comes from
petroleum-derived resins and belongs to the group of polymers (very large molecules
with special and varied characteristics). There are many types of plastics: the most
rigid, thin and easy to knead, transparent, etc. For many years the food industry has
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used plastic packaging, in particular because the material is easily molded and can
take different shapes and may have its manufacturing density altered to meet the
requirements of the manufacturer. This paper aims to produce a literature review
pointing the impact of plastic, as well as pointing alternative solutions to reduce its
use in the food industry and other areas. The possibility of plastic to be developed in
different colors and formats is a very interesting factor for its industrial use, because,
thus, the material can contribute to the development of branding and marketing
actions, by using the brand's visual identity to catch the attention of consumers.
However, when discarded in nature, plastics take thousands of years to decompose
and can cause numerous environmental damage throughout this period. Many
initiatives have been emerging from various segments of society aimed at mitigating
damage to nature. One of the main ones is the adoption of the 3R methodology, and
also the advancement in the recycling issue, actions that aim to transform the plastic
in something beneficial for the environment instead of causing pollution and garbage
accumulation. Recycling generates the resin, and it will be used in several products.
For example, with the resin of the pet bottle, one can produce fabrics, brooms, carpet
fiber, among others. Recycling becomes the primary tool for avoiding impacts, in
addition to the rule's other "Rs": reduction and reuse, as directed by the eCycle
website. The recycling of discarded plastic basically consists of three processes: 1)
collection and separation, which is the separation of waste according to its material;
2) revaluation, which is the phase in which the already separated material goes
through a process that makes it again raw material; and 3) transformation, when the
material transformed into raw material generates a new product. The durability and
strength of the plastic, characteristics that make it so useful to the industry, become
problems after disposing. As it is a fungus and bacteria proof material, its
degradation is extremely slow and can take over 100 years. Some research shows
that plastic in the ocean suffers some environmental actions (sun, high temperatures,
different oxygen levels, wave energy and the presence of abrasive factors such as
sand, gravel or rocks), breaks down and becomes appearance of food for many of
the marine animals, causing their death and interfering with the reproduction of many
species. In Rio de Janeiro, in June 2018, the use of plastic straws was prohibited.
Sao Paulo and Brasilia have also adopted the law and the next step is to ban the use
of plastics in general, warns Exame magazine. Given the whole problem generated
by plastic, many producers started to develop and use other sustainable and organic
methods. Among the innovative products that have been developed in recent years,
aimed at reducing the industrial use of plastic, we can highlight the bags of cassava,
created by biologist Kevin Kumala in Bali, Indonesia. The bag is made from cassava
starch and disappears in a matter of months in the wild, or it can be dissolved in hot
water. In Changai City, Thailand, the use of plastic bags for the sale of fruits and
vegetables has been replaced. Banana leaves are used, which coat the food like a
bag, and is a sustainable way, cheapens the product and reduces the use of plastic.
Among the Brazilian initiatives, the cosmetics industry O Boticário uses vegetable
plastic for its packaging, which is derived from sugar cane, recycles glass for
perfume packaging in a process known as reverse logistics, which reuses about 180
tons of glass. Many packages are also made with recycled paper, avoiding further
use of plastic. In Santa Catarina, in supermarkets, plastic bags are no longer
provided; customers are asked to bring their own cloth bags. Many industries have
been adopting ways to avoid the use of plastic, actions taken from the beginning of
awareness campaigns, mainly due to the amount of plastic that exists in the oceans.
It was recently aired on the Globo Television Television program Fantástico, a report
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that portrayed the case of a whale found dead with 40 pounds of plastic in its
stomach. Such news makes people reflect and develop a little more conscience to
use plastic. The use of plastic in industries seems inevitable because of packaging,
but as mentioned above, it is observed that it is possible to use sustainable forms to
help the environment. The responsibility for reducing the use of plastic lies not only
with industries, but consumers should also do their part, with small gestures such as
using cloth bags to go to the supermarket, avoiding buying plastic cups, plates and
cutlery, using the stainless steel straw instead of plastic, recycling the waste
correctly, supporting causes, raising awareness, publicizing that plastic has its
advantages, but the disadvantages are greater. Therefore, if industries and people
avoid the use of plastic on a daily basis, especially in the food sector, where perhaps
more can be intervened, we can gradually reduce the impacts caused by this
material and achieve environmental improvement. Given the presented information, it
is observed that the results were positive, once the objectives were met: impacts of
plastic were exposed, as well as six solutions to reduce its use in the food industry
and other areas.
Keywords: Impacts of plastic. Plastic in the oceans. Recycling. Environmental
awareness.
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Resumo Expandido: Atualmente, a produção e disseminação das tecnologias
digitais (TD) têm contribuído para transformações em algumas práticas sociais como
a comunicação, a socialização, a organização, a mobilização e a aprendizagem. A
escola precisa se adequar a essa realidade. Kenski (2003) explica que a presença
das novas tecnologias altera as formas de aprendizagem e requerem novas
concepções para as abordagens disciplinares, assim, novas metodologias são
necessárias para a ação docente. Quando utilizadas de forma pedagógica, as TD
podem tornar-se facilitadoras dos processos de ensino e de aprendizagem, criando
um ambiente mais conectado com a realidade dos estudantes. Os smartphones são
aparelhos que fazem parte do grupo das TD e estão cada vez mais presentes em
sala de aula, possuem ferramentas que podem auxiliar na assimilação de conteúdos
escolares, como os aplicativos educacionais móveis que estão disponíveis nas lojas
virtuais e dos quais muitos são gratuitos. Também há possibilidade de se utilizar
ferramentas que permitem o desenvolvimento de aplicativos para uso em
dispositivos móveis sem a necessidade de ser um programador, como o software de
programação App Inventor. Em consulta ao banco de teses e dissertações da capes
possível encontrar trabalhos em Ensino de Ciências e Matemática que abordam o
uso do App Inventor. Como exemplo, podemos citar a pesquisa de Elias (2018), que
desenvolveu quatro aplicativos de matemática que aborda as Equações do 2° Grau
utilizando o software App Inventor. Foi aplicada uma sequência didática com alunos
do ensino médio como o objetivo de explorar os aplicativos construídos. A partir dos
dados constituídos na pesquisa, foi possível concluir que o uso dos smartphones,
permitiu a construção de um ambiente diferenciado em sala de aula, os alunos
sentiram-se motivados em realizar as atividades propostas pela sequência didática.
A pesquisadora expõe que a Aprendizagem Significativa aconteceu efetivamente
durante a pesquisa. Tendo em vista o grande potencial que os smartphones podem
oferecer aos processos de ensino e aprendizagem, este trabalho apresenta uma
pesquisa qualitativa descritiva, cujo objetivo é analisar as potencialidades do
software App inventor na construção de aplicativos educacionais de Física. Para
isso, apresentaremos um aplicativo educacional construído com o App Inventor, que
aborda as três Leis de Newton para a mecânica. O App Inventor é uma ferramenta
para criação de aplicativos para celulares e tablets que possuem o sistema
operacional Android. É possível acessar esse software a partir de qualquer
navegador (como Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, entre outros).
Um fator que justifica a escolha deste software é a sua gratuidade e o fato de não
haver necessidade de conhecimentos específicos de programação para o
desenvolvimento dos aplicativos, pois a estruturação do programa é realizada por
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meio de blocos, sem necessidade de conhecer códigos específicos de programação,
o que chamamos de programação intuitiva. Atualmente, a ferramenta é gerenciada
pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e tem por missão popularizar e
democratizar o desenvolvimento de aplicativos até mesmo por pessoas leigas em
programação (DUDA; SILVA, 2015). A programação dos aplicativos apresentados
neste trabalho foi realizada pelos pesquisadores, sem auxílio de profissionais de
programação, com utilização de algumas pesquisas em sites de buscas na internet.
Durante a construção do aplicativo, percebemos que além de utilizar uma
programação intuitiva, o App Inventor possui diversos recursos, possibilitando a
construção de aplicativos que apresentam diversas aplicações como, por exemplo:
serviços baseados na web, leitura de códigos de barra, interação com sensores de
orientação e geolocalização, dentre outras funcionalidades de maneira simplificada
(FREIRE; PRADO,2013). Portanto, o grande atrativo do App Inventor é que ele não
utiliza uma linguagem tradicional de programação, isso faz com que qualquer
usuário com experiência básica em computação crie um aplicativo capaz de rodar no
sistema operacional Android por meio de programação visual em blocos. O
aplicativo apresentado neste trabalho aborda as leis de Newton, em seu conteúdo foi
inserido um resumo sobre as três Leis de Newton com textos, vídeos e imagens,
buscando promover uma maior interatividade do usuário com o aplicativo, contexto
histórico com a biografia de Isaac Newton, Conversor de unidades de medida e um
jogo no estilo de quiz com perguntas sobre o conteúdo do aplicativo, para cada
acerto o usuário ganha um ponto, a última tela do aplicativo mostra a quantidade de
acertos (ver figura 1). Pretende-se disponibilizar o aplicativo para o uso público por
meio da galeria do App Inventor, desta forma, qualquer estudante que acessar o App
Inventor, poderá baixar o aplicativo em seu smartphone. Programar aplicativos
personalizados, pensando nos alunos que irão utilizá-los e ao mesmo tempo
aprender uma linguagem de programação foi motivador para os pesquisadores.
Como resultados, constatou-se durante o processo de construção do aplicativo que
o software de programação App Inventor permite a criação de situações de ensinoaprendizagem criativas, instigadoras e inovadoras, tendo os estudantes na autoria
dos projetos, aprendendo conteúdos da disciplina específica, mas também a lógica
da programação. Conclui-se que o MIT App Inventor caracteriza-se como uma
ferramenta promissora para o desenvolvimento de aplicativos educacionais para a
plataforma Android.
Palavras-chave: Aplicativos educacionais. App Inventor. Tecnologias DIgitais
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FIGURA 1 – TELAS DO APLICATIVO SOBRE AS LEIS DE NEWTON

FONTE: Autoria própria, 2019
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Resumo Expandido: Dentre as diversas modalidades esportivas existentes no
planejamento didático da disciplina de educação física, o atletismo mostra-se como
uma alternativa simples de ensino e de vital importância para a experiência do aluno.
Uma vez que é considerado esporte de base, dispõe de técnicas simples para a sua
elaboração que, engajado a popularidade de eventos esportivos que o envolve,
desperta no jovem o interesse em praticá-lo regularmente. Entre a possibilidade de
prática nas aulas e o despertar do gosto pelo atletismo no âmbito escolar ainda
existe a condição de surgirem talentos esportivos. “O atletismo, por se tratar de uma
atividade inerente ao ser humano, pois repete os movimentos naturais do homem,
caracteriza-se como a atividade física adequada para estar nos planos curriculares
do ensino fundamental” (NASCIMENTO, 2010, p. 95). Portanto, o aperfeiçoamento
da técnica se dá a partir da intensificação da prática esportiva. Augusti (2010) relata
que, “a finalidade do emprego dos métodos contínuos variáveis é o aprimoramento
da utilização dos sistemas energéticos solicitados (aeróbio-anaeróbio), e acelerar a
capacidade de recuperação entre os diversos ritmos de esforços empregados na
corrida”. Especificamente, para que a corrida de fundo seja difundida nas instituições
escolares é necessário que o profissional de Educação Física, estimule o atleta a
crescer nesta modalidade; são as provas de resistência e, para isso, deve-se investir
em boas estratégias e metodologias de treino. Segundo Costa (2015, p. 19) “as
corridas de média e longa distância expressam uma grande subjetividade nos
aspectos táticos. Neste caso, para se encontrar a melhor estratégia de corrida, é
fundamental que sejam consideradas todas as variáveis que norteiam a capacidade
competitiva do atleta, as quais são: os objetivos, a distância da prova e a
individualidade biológica do atleta”. Desta forma, o atleta que a adotar, deve conciliar
treinos intensos alternado a sessões de fortalecimento muscular que se enquadrem
ao perfil do mesmo. “O desenvolvimento da resistência resulta em hipertrofia
muscular concreta e bem estudada, relacionada com a intensificação de suas
capacidades de força, de velocidade e força oxidativa que possuem o caráter local,
isto é, acontece nos músculos a serem envolvidos no trabalho.” (GONÇALVES,
2007, p.15). Ou seja, ao desenvolver no aluno a resistência necessária para a prova,
o professor responsável estará otimizando a capacidade física do atleta e trazendo
subsídios para a sua persistência em corridas de fundo, e muito provavelmente
alterações fisiológicas importantes para uma boa saúde. Desta forma, o atleta e
futuro competidor estarão se preparando para as competições escolares existentes
para a faixa etária que ele se encontra. E independentemente de aplicar
treinamentos aos indivíduos talentosos ou estímulos para as provas de resistência
do atletismo para os demais alunos ao ministrar aulas/sessões de treino o professor
estará oportunizando que a saúde de todos seja incrementada.
Palavras-chave: Corrida de fundo; atleta; competição; treinamento.
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Resumo Expandido: A rúcula (Eruca sativa) é uma hortaliça em expansão de
cultivo e consumo no Brasil, e este aumento é justificado devida a grande riqueza
nutritiva da cultura. Com a necessidade de se produzir alimentos de forma cada vez
mais sustentável, o aproveitamento de dejetos animais para a formulação de
biofertilizantes torna-se uma alternativa interessante para se reduzir custos de
produção, além de ser uma prática sustentável. Biofertilizantes são adubos
orgânicos líquidos que passam por um processo de fermentação. Eles podem ser
feitos com qualquer tipo de matéria orgânica fresca e podem ser usados por
adubação de cobertura ou como tratamento nutricional sobre os cultivos desejados.
Benefícios da utilização do biofertilizante podem ser citados: aumenta a tolerância
das plantas; repelente; inibe alimentação dos insetos; promove microrganismos
entomopatogênicos esses benefícios são justificados pela capacidade elicitora. Os
biofertilizantes possuem capacidade elicitora. Elicitores são moléculas de origem
bióticas ou abióticas capazes de estimular qualquer resposta de defesa nas plantas,
isso é atrelado à diversidade biótica e abiótica obtida na composição final desses
fermentados. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção de rúcula
cultivada sob aplicação de diferentes concentrações de biofertilizantes aplicados
diretamente no solo e via foliar. O delineamento experimental foi blocos
casualizados, com 5 tratamentos: testemunha (T1); Foliar: 2.5%(T2); 5.0%(T3); No
Solo: 1 L m2 (T4); 2 L m2 (T5) e 4 repetições, as parcelas eram representadas por
vasos na casa de vegetação no Instituto Federal do Paraná (IFPR), localizada no
município de Palmas – PR do dia 29/05/2019 à 03/06/2019. As variáveis analisadas
foram: peso fresco da parte aérea; raiz; total; massa seca e clorofila via clorofilog.
Considerando essas variáveis resposta, não houve diferença estatística entre os
tratamentos, ao realizar-se análise de variância considerando p≤ 0,05. Apesar de
numericamente, o tratamento T3 apresentar valores superior de peso fresco aérea,
raiz, total e massa seca, enquanto o tratamento T4, apresentou resultados inferiores
ao dá testemunha. Quanto a clorofila, a diferença entre os tratamentos foram
ínfimas, mas houve um pequeno acréscimo de clorofila nos tratamentos que foram
aplicados biofertilizante (T2, T3). Quanto a incidência de pragas e doenças foram
perto de zero, quase todas as folhas estavam sadias. Analisando os fatores
químicos do solo, os teores dos níveis de Potássio (K) está alto, e Fósforo (P) se
encontra em teor médio e a saturação de bases (V%) de 68%. Conclui-se assim,
que nas condições de realização do experimento, os níveis dos macronutrientes
apresentados podem ter influência da ausência de diferença estatística neste
primeiro ensaio, sendo assim este experimento será repetido no tempo em mais um
ciclo da cultura da rúcula e um ciclo da cultura da alface.
Palavras-chave: nutrição vegetal, sustentabilidade, produção orgânica.
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Abstract: Arugula (Eruca sativa) is an expanding vegetable crop and consumption in
Brazil, and this increase is justified due to the rich nutritional richness of the crop.
With the need to produce food in an increasingly sustainable way, the use of animal
waste for the formulation of biofertilizers becomes an interesting alternative to reduce
production costs, besides being a sustainable practice. Biofertilizers are liquid
organic fertilizers that undergo a fermentation process. They can be made with any
type of fresh organic matter and can be used by cover fertilization or as nutritional
treatment on the desired crops. Benefits of using the biofertilizer can be cited: it
increases plant tolerance; repelente; inhibits insect feeding; promotes
entomopathogenic microorganisms these benefits are justified by the eliciting ability.
Elicitors are biotic or abiotic molecules of origin capable of stimulating any defense
response in plants, this is linked to the biotic and abiotic diversity obtained in the final
composition of these ferments. The present work had as objective to evaluate the
production of arugula cultivated under application of different concentrations of
biofertilizers applied directly to the soil and foliar route. The experimental design was
randomized blocks, with 5 treatments: control (T1); Foliar: 2.5% (T2); 5.0% (T3); Not
Soil: 1 L m2 (T4); 2 L m2 (T5) and 4 replicates, the plots were represented by pots in
the greenhouse at the Federal Institute of Paraná (IFPR), located in the municipality
of Palmas - PR on 05/29/2019 to 03/06/2019. The analyzed variables were: fresh
weight of shoot; root; total; dry mass and chlorophyll via clorofilog. Considering these
response variables, there was no statistical difference between the treatments, when
analysis of variance was performed considering p≤0.05. Although numerically, the T3
treatment presented higher values of fresh air weight, root, total and dry mass, while
the T4 treatment presented lower results than the control. Regarding chlorophyll, the
difference between the treatments was small, but there was a small increase of
chlorophyll in the treatments that were applied biofertilizer (T2, T3). As the incidence
of pests and diseases were close to zero, almost all leaves were healthy. Analyzing
the soil chemical factors, potassium (K) levels are high, and phosphorus (P) is in
medium content and base saturation (V%) of 68%. It is concluded that, under the
conditions of the experiment, the levels of the macronutrients presented may be
influenced by the absence of statistical difference in this first test, so this experiment
will be repeated in time in one more cycle of the arugula culture and one cycle of the
lettuce culture.
Keywords: plant nutrition, sustainability, organic production.
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Projeto de Extensão: Empresa Júnior do Curso de
Administração do IFPR Campus Palmas
Edson José Argenta (edson.argenta@ifpr.edu.br) ¹
Ana Maria Tibes (anamariatives98@hotmail.com) ²
Gustavo Riboldi Ribeiro (gustavo_riboldi@hotmail.com) ³
Teresinha Jussara Pauletti (jussarapauletti@gmail.com) 4
Thaynara Fernanda Berlezi (thaynaraberlezi@hotmail.com) 5
Welinghton Matheus dos Santos (welinghton@gmail.com) 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo Expandido: O projeto de extensão proposto teve como objetivo
conscientizar estudantes do curso Administração, e outros alunos e docentes
interessados, sobre as atividades de uma empresa júnior, visando incentivar a
criação destas organizações no campus Palmas do IFPR. Empresas juniores são
definidas como associações civis criadas e gerencias por alunos de graduação
visando proporcionar experiências práticas aos estudantes, no Brasil são regidas
pela Lei nº 13267/2016) e devem obrigatoriamente ser vinculadas a uma instituição
de ensino superior. O curso de Administração do campus Palmas busca oferecer
práticas aos alunos por meio de estágios obrigatórios e não obrigatórios, visitas
técnicas, viagens de estudos e palestras com empresários e administradores, essas
estratégias podem ser somadas a experiência que os estudantes podem ter
gerenciando uma empresa júnior ou participando de projetos por ela ofertados junto
Microempreendedores Individuais (MEI’s) Microempresas (ME), que segundo dados
do SEBRAE tem alto índice de mortalidade antes de completar dois anos de
funcionamento. Em pesquisa realizada no campus pelo coordenador do presente
projeto foram identificados alguns desafios a serem enfrentados para a criação de
uma empresa júnior, os quais poderiam ser minimizados com a execução do projeto
proposto. As atividades foram desenvolvidas por meio de palestras, oficinas e
reuniões temáticas ao longo do período de duração do projeto com participação dos
colaboradores discentes. Foram alcançados como público alvo alunos matriculados
nos cursos de Administração, Sistemas e Informação e Ciências Contábeis. As
atividades previstas para realização do projeto foram total ou parcialmente
concluídas, como a capacitação dos discentes colaboradores e a exposição dos
conceitos, oportunidades e desafios de uma empresa júnior para os alunos desses
cursos. O projeto não obteve sucesso, entretanto, em relação à formação de uma
equipe de estudantes efetivamente engajada na implantação de uma empresa júnior
no campus Palmas, quanto a isso são sugeridas alternativas para que o movimento
possa tornar-se viável, como a possibilidade de atendimento da empresa em
horários alternativos, como o noturno ou em finais de semana, atendimento junto
aos Núcleos de Práticas a serem implantados em convênio entre o campus Palmas
do IFPR e a Prefeitura Municipal de Palmas e o engajamento de alunos dos cursos
integrais ofertados no campus para a formação de uma empresa júnior mais ampla.
Os esforços para a implantação do movimento no campus devem continuar, pelos
benefícios dele ao aprendizado dos estudantes e também como forma de retorno a
comunidade da região por meio da melhoria do desempenho dos pequenos
negócios eventualmente atendidos já que as micro empresas são geradoras de
emprego e renda e propulsoras do desenvolvimento regional sustentável.
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Palavras chave: Empresa Júnior; Curso de Administração; Aprendizagem teóricoprática; Desafios; Oportunidades.
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Projeto Enfermeiros da Alegria: Uma Experiência
Acadêmica
Claudia Cristina Marmentini (claudiamarmentini@hotmail.com) ¹
Pamela Somavila (somavila_pamela@hotmail.com) ²
Mariangela Gobatto (mariangela.gobatto@ifpr.edu.br) ³
Graciela Cabreira Gehlen (graciela.gehlen@ifpr.edu.br)4
1,2,3,4
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo Expandido: INTRODUÇÃO: O projeto Enfermeiros da Alegria busca
estabelecer uma relação mais próxima dos acadêmicos de enfermagem com as
crianças hospitalizadas, por meio de atividades lúdicas, com a finalidade de diminuir
os traumas, facilitar a realização de procedimentos, tornando o cuidado mais
humano e consequentemente, diminuindo o tempo de internação. Essas atividades
permitem à criança a representação das situações que a afligem, tornando-se um
momento de liberação das emoções e ressignificação das mesmas. O brincar,
portanto, é uma forma de linguagem, que promove a interação da criança com os
profissionais de saúde, diminuindo o estresse e facilitando a realização dos
procedimentos de enfermagem. Investir na humanização no ambiente hospitalar
pediátrico é imperativo, visto que possibilita a adaptação da criança no ambiente
hospitalar. Nessa perspectiva, o produto que é a brincadeira, embora seja
consumido enquanto produzido, desencadeia um processo terapêutico tão eficaz,
com potencialidade de cura. Pensando nisto, o Curso de Enfermagem do Instituto
Federal do Paraná – Câmpus Palmas, teve a iniciativa de implementar o Projeto de
Extensão Enfermeiros da Alegria, o qual é inspirado na história de Hunter Adams,
médico que propôs, na década de 60, modificações na aplicação da medicina
pregando o envolvimento afetivo entre profissionais de saúde e paciente, auxiliando
na cura ou aceitação da doença. OBJETIVO: relatar a experiência vivenciada pelos
estudantes no projeto de Extensão Enfermeiros da Alegria. MÉTODO: Os alunos
vestidos com fantasias de personagens infantis e de palhaços realizaram atividades
lúdicas para alegrar as crianças durante o período de internação hospitalar. A
vivência prática compreendeu o período de nove meses, como bolsista do projeto e
coordenadora das atividades. As visitas foram realizadas semanalmente por
pequenos grupos de acadêmicos em um hospital da região sudoeste do Paraná para
atender às crianças hospitalizadas. Além da exploração de atividades recreativas
livres, utilizava-se recursos como fantoches, jogos didáticos, quebra-cabeças, leitura
e encenação de contos de fada, brincadeira de roda, e ainda foram efetuadas
orientações básicas aos responsáveis pelas crianças sobre temas “cotidianos” tais
como: higiene corporal, alimentação saudável, imunização e outras necessidades
identificadas. RESULTADOS: Foi possível por meio das ações lúdicas do projeto
promover um jeito novo de cuidar tendo a alegria, o riso e as brincadeiras com
estímulos para a criação de um ambiente acolhedor, descontraído e humanizado,
com uma maior proximidade entre a equipe multidisciplinar, favorecendo vínculos e
afetos e melhorando, assim, a qualidade de vida da criança hospitalizada. Nestes
dias, propiciar sentimentos de felicidade às crianças tão fragilizadas
psicologicamente em razão da hospitalização foi uma atividade gratificante,
especialmente pela alegria demonstrada não somente pelas crianças mas também
pelos pais. Por meio do projeto podemos perceber a necessidade de implementar
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diferentes estratégias de intervenção, menos centradas na doença e na técnica, mas
baseadas no diálogo, no ouvir, no brincar e na solidariedade. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: As ações lúdicas favoreceram nas crianças hospitalizadas, uma atitude
mais positiva e ativa em relação à enfermidade, promovendo momentos de
descontração e alegria para minimizar o estresse e possibilitar a diminuição do medo
e oportunizaram aos futuros profissionais de enfermagem a percepção a
necessidade de implementar diferentes estratégias de intervenção, com destaque ao
brincar como um recurso terapêutico.
Palavras-chave: Crianças, Enfermagem, Lúdico.
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Promovendo a Aprendizagem sobre Bactérias através de
Aulas Práticas
Cleide Carbonera (cleide.carbonera@hotmail.com) ¹
Débora Raquel Mergen Lima Reis (debora.reis@ifpr.edu.br) ²
Eliane Aparecida Colaça (ecolaka@gmail.com) ³
Verginia Mello Perin Andriola (verginia.andriola@ifpr.edu.br) 4
1,2,4
Instituto Federal do Paraná
³ Colégio Estadual Dom Carlos

Resumo Expandido: A realização de aulas práticas de Ciências pode ser
considerada um excelente recurso metodológico que contribui no processo de
ensino e aprendizagem. No componente curricular de Ciências é notável a sua
importância, uma vez que permite estabelecer relações entre teoria e prática,
possibilitando a aproximação com a pesquisa e a problematização, favorecendo
também, o desenvolvimento da capacidade de compreender conceitos básicos e
desenvolver habilidades. Na prática cotidiana em sala de aula, porém, tem-se
observado que ao serem trabalhados conteúdos relacionados às bactérias, a
abordagem utilizada é praticamente expositiva, de maneira a enfatizar conceitos e
descrições de forma abstrata e de difícil compreensão, descontextualizada do dia a
dia dos alunos. Diante disso, é necessário que o educador proponha, além da
abordagem teórica, atividades práticas que despertem o interesse, a atenção e a
curiosidade dos alunos e que os motivem a participarem da aula, tornando o
abstrato algo palpável, de fácil entendimento e compreensão, facilitando o
entendimento do assunto. Tendo em vista todo contexto positivo que as aulas
práticas causam no processo de aprendizagem, o presente trabalho teve por
objetivo contribuir para a aprendizagem dos conteúdos sobre bactérias, por meio de
uma aula prática experimental. O projeto foi desenvolvido por uma acadêmica do
curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná – IFPR, Campus
Palmas, bolsista do Projeto de Iniciação à Docência, com os alunos do sétimo ano
do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dom Carlos, no município de Palmas,
Pr. Desta forma, após uma abordagem teórica do conteúdo em questão, foi
desenvolvida uma aula prática no Laboratório de Ciências e Biologia do colégio. Os
materiais utilizados para realizar a atividade foram potes descartáveis com tampa,
caldo de carne, gelatina incolor, água, béquer, cotonetes e bastão de vidro. A prática
foi realizada em duas etapas: primeiramente os alunos foram divididos em grupos de
cinco integrantes cada, sendo cada grupo responsável por fazer a base que serviria
como forma de nutrição para coletar as bactérias. Sendo assim, foi dissolvido um
tablete de caldo de carne em duzentos ml de água quente e um envelope de
gelatina incolor em duzentos ml, também em água quente. Estes preparados (serviu
como meio de cultura) foram misturados em um béquer e após, vertidos nos potes,
até formar uma camada de cerca de dois cm de altura. Este material foi deixado em
repouso por três dias na geladeira, até ficar consistente a ponto de poder ser
realizada a segunda parte da atividade. Nesta segunda parte, com o auxílio de
cotonetes, foi realizada por cada grupo, a coleta do material, passando este na
superfície de objetos encontrados em diferentes ambientes do colégio, como por
exemplo, biblioteca, sala dos professores, banheiros, etc, onde supostamente
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estariam presentes bactérias. Na sequência cada grupo passou o seu cotonete na
superfície do meio de cultura contido nos potes para fazer a semeadura. Passados
cinco dias da realização da segunda etapa, os alunos foram encaminhados ao
laboratório para fazerem observação do seu experimento, nos quais foi possível
observar o aparecimento de maior ou menor número de colônias de bactérias no
meio de cultura, momento que foi seguido de uma discussão sobre o resultado
encontrado por cada grupo. Durante as atividades desenvolvidas, observou-se que
os alunos estavam muito curiosos em saber qual resultado obteriam com o
experimento, principalmente no sentido de saberem qual local estaria ou não
“contaminado” com bactérias, mostrando-se muito participativos e colaborativos. No
decorrer do trabalho observou-se nos alunos também, um grande interesse em
participar das atividades propostas e que os próprios grupos entravam em debates
sobre o experimento e conseguiam relacioná-lo com várias atividades que estavam
acostumados a fazer no seu cotidiano, o que demonstrou uma maior compreensão
do conhecimento sobre as bactérias. A partir dos resultados obtidos, acredita-se que
as aulas práticas de Ciências ampliam a apreensão de conteúdos e aprendizagem
de conceitos, principalmente por proporcionar que sejam estabelecidas relações
entre a teoria e a prática e por proporcionar espaço para que os alunos interajam
com as suas dúvidas e cheguem a conclusões, sendo assim, sujeitos ativos,
construtores do seu próprio conhecimento,
Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Alunos; Prática.
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Quantificação de Microrganismos Probióticos em Leites
Fermentados no Município de Palmas – PR
Ana Carla Meneghetti (meneghetti15@hotmail.com) ¹
Priscila Finkler (priscilaf93@hotmail.com) ¹
Rafael Pires de Oliveira (rafael.oliveira@ifpr.edu.br) ¹
1
Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas
Resumo Expandido: Na atualidade, as pessoas buscam com maior frequência
alimentos com efeitos benéficos à sua saúde. Um dos fatores que influenciam a
qualidade dos alimentos são os microrganismos neles presentes, que são utilizados
por exemplo na formulação de produtos como queijos, iogurtes, bebidas
fermentadas, dentre outros. Ademais, há organismos inoculados durante o processo
de produção, visando auxiliar no metabolismo humano. Neste caso, tem-se como
exemplo bactérias do gênero Lactobacillus, pertencente ao grupo dos probióticos.
Os benefícios nutricionais e fisiológicos trazidos pelo consumo de produtos
probióticos é uma alternativa alimentar que comprovadamente contribui de
diferentes maneiras para um melhor funcionamento do organismo humano. Os
probióticos são organismos vivos que, quando administrados em quantidades
adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Podem ser encontrados em
diferentes alimentos ou medicamentos e ao serem consumidos pelo homem,
atingem o intestino promovendo efeitos positivos no equilíbrio da microbiota do trato
gastrintestinal. Dentre outras vantagens atribuídas ao consumo de probióticos, se
destacam: o efeito trópico na mucosa intestinal, hipocolesterolêmico,
anticarcinogênico, imunomodulador, tratamento e prevenção da diarréia e melhora
da digestão da lactose. Diante do grande potencial de uso dos probióticos para
promoção da saúde humana, tornam-se essenciais contínuos estudos para a
identificação de novas cepas probióticas – e os seus efeitos na promoção de saúde
e prevenção de doenças - e o desenvolvimento de novos produtos, além da
validação de efeitos e controle de qualidade dos já existentes. Para de fato trazerem
os efeitos positivos à saúde, os alimentos ditos probióticos devem conter uma
quantidade mínima de microrganismos com efeitos já comprovados por estudos
científicos. Desta forma, este trabalho teve como objetivo analisar, através de cultivo
microbiológico, a viabilidade de bactérias probióticas presentes em dois diferentes
produtos adquiridos no comércio do município de Palmas, PR. Foram encontradas
diversas opções de produtos probióticos disponíveis nos estabelecimentos
comercias do município. Dentre elas duas marcas de leite fermentado foram
escolhidas para este estudo. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de
Microbiologia do IFPR Campus Palmas, e foi utilizado o método de diluição seriada e
contagem em placas para quantificação de bactérias viáveis. As culturas foram
realizadas em Ágar MRS, as amostras de cada leite fermentado com diferentes
datas de fabricação e validade foram diluídas em salina estéril e espalhadas na
superfície do meio. Todas as placas foram incubadas em jarras de anaerobiose,
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desta forma obteve-se uma atmosfera de microaerofilia, ideal para crescimento de
Lactobacillus. As jarras foram incubadas em estufa a uma temperatura de 37ºC
durante um período de 72 horas, para posterior contagem de unidades formadoras
de colônias (UFC). O leite fermentado do fabricante 1 obteve média de 8,5 X 107
UFC por ml de produto, já o leite fermentado do segundo fabricante tinha média de
2,2 X 1010 UFC/ml. Foi possível observar que o número de microrganismos
probióticos viáveis está relacionado com a data de fabricação, ou seja, quanto mais
próximo a data de vencimento o consumidor utilizar o produto menos eficaz ele será
para a manutenção saudável do organismo. Para que um alimento probiótico
alcance sua funcionalidade, é necessário que atenda uma série de requisitos sendo
o principal, a viabilidade dos microrganismos. Para que isso ocorra, as células
viáveis probióticas devem estar em concentrações mínimas exigidas até o momento
do consumo. A manutenção relacionada a quantidade de células viáveis deve
atender ao valor estabelecido pela legislação brasileira que estabelece que a
contagem total de colônias bacterianas viáveis deve ser no mínimo de 107 UFC/ml
no produto durante o prazo de validade para o consumo. A quantidade de
microrganismos viáveis presentes nos produtos analisados atende o mínimo exigido
pela legislação. Entretanto, apenas o leite fermentado da segunda marca apresenta
rótulo adequado com a descrição da função do probiótico na embalagem indicando
que o consumo de tal produto é benéfico a saúde e a identificação da espécie e
cepa bacteriana. A quantidade de micoroganismos varia muito entre cada produto e
data de validade do mesmo, enquanto alguns produtos cientificamente comprovam
sua eficácia e apresentam variadas pesquisas, outros produtos necessitam ser
analisados com mais precisão. Muitas vezes o consumidor opta por marcas de custo
mais acessível sem levar em conta a qualidade do produto e os efeitos para a saúde
que os mesmo podem gerar. Torna-se importante a constante fiscalização pelas
agências reguladoras, a fim de proporcionar maior segurança aos consumidores e
um contínuo aprimoramento de produtos promotores de benefícios à saúde do
consumidor, como os probióticos.
Palavras-chave: Lactobacillus; bactérias; leite fermentado.

Abstract: Nowadays, people are more often looking for foods that have a beneficial
effect on their health. One of the factors influencing the quality of foods is the
microorganisms present in them, which are used for example in the formulation of
products such as cheeses, yogurts, fermented beverages, among others. In addition,
there are organisms inoculated during the production process, aiming to aid in
human metabolism. In this case, we have as example bacteria of the genus
Lactobacillus, belonging to the group of probiotics. The nutritional and physiological
benefits brought about by the consumption of probiotic products is an alternative food
that is proven to contribute in different ways to a better functioning of the human
organism. Probiotics are living organisms which, when given in adequate amounts,
confer a health benefit on the host. They can be found in different foods or medicines
and when consumed by the man, they reach the intestine promoting positive effects
in the balance of the microbiota of the gastrointestinal tract. Among other advantages
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attributed to the consumption of probiotics, the tropic effect on the intestinal mucosa,
hypocholesterolemic, anticarcinogenic, immunomodulatory, treatment and prevention
of diarrhea and improvement of lactose digestion are highlighted. In view of the great
potential of probiotics to promote human health, continuous studies on the
identification of new probiotic strains - and their effects on health promotion and
disease prevention - and the development of new validation of effects and quality
control of existing ones. In order to bring positive effects to health, probiotic foods
should contain a minimum amount of micro-organisms with effects already proven by
scientific studies. In this way, the objective of this work was to analyze, via
microbiological culture, the viability of probiotic bacteria present in two different
products purchased commercially from the municipality of Palmas, PR. Several
probiotic product options were available in the commercial establishments of the
municipality. Among them two brands of fermented milk were chosen for this study.
Samples were sent to the Laboratory of Microbiology of IFPR Campus Palmas, and
the serial dilution and plate count method was used for the quantification of viable
bacteria. Cultures were carried out in MRS Agar, samples of each fermented milk
with different manufacturing dates and validity were diluted in sterile saline and
scattered on the surface of the medium. All plates were incubated in anaerobic jars,
in this way a microaerophilic atmosphere was obtained, ideal for Lactobacillus
growth. The jars were incubated in an oven at a temperature of 37 ° C for a period of
72 hours, for further counting of colony forming units (CFU). Fermented milk from
manufacturer 1 averaged 8.5 X 107 CFU per ml of product, while fermented milk from
the second manufacturer had a mean of 2.2 X 1010 CFU / ml. It was possible to
observe that the number of viable probiotic microorganisms is related to the date of
manufacture, that is, the closer the expiration date the consumer uses the less
effective product it will be for the healthy maintenance of the organism. For a
probiotic food to reach its functionality, it is necessary that it meets a series of
requirements being the main, viability of microorganisms. For this to occur, viable
probiotic cells must be in the minimum required concentrations until the time of
consumption. The maintenance related to the quantity of viable cells must comply
with the Brazilian legislation that establishes that the total count of viable bacterial
colonies must be at least 107 CFU / ml in the product during the period of validity for
consumption. The quantity of viable microorganisms present in the analyzed
products meets the minimum required by the legislation. However, only the
fermented milk of the second brand has an appropriate label describing the function
of the probiotic on the package indicating that the consumption of such product is
beneficial to health and identification of the species and bacterial strain. The amount
of micoroganisms varies greatly between each product and its expiration date, while
some products scientifically prove their efficacy and present varied research, other
products need to be analyzed with more precision. Often the consumer opts for more
affordable brands without taking into account the quality of the product and the health
effects they can generate. Constant monitoring by regulatory agencies is important in
order to provide greater consumer safety and continuous improvement of products
that promote consumer health benefits such as probiotics.
Keywords: Lactobacillus, bacteria, fermented milk.
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Quem Visita essa Flor?: Análise das Síndromes Florais no
Campus do IFPR e Parque da Gruta, Palmas-PR
Ana Carla Meneghetti (meneghetti15@hotmail.com) 1
Lucas Padula Abbade (lucas.padula47@gmail.com) ¹
Laércio Peixoto do Amaral-Neto (laercio.neto@ifpr.edu.br) 2
1,2
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo Expandido: Animais e plantas caminham lado a lado na relação do
mutualismo, neste caso, o processo mais conhecido é denominado de polinização
cruzada. Isto ocorre quando há transferência do pólen das anteras de uma flor até
no estigma de outra. Em sua maior parte, acontece de maneira não intencional pelo
animal enquanto este visita as flores em busca de algum atrativo floral. Este atrativo
pode ser néctar, que possui um sabor adocicado por ser rico em glicose, sacarose e
frutose. Outro atrativo muito importante é o pólen, que apresenta coloração amarela
rica em proteínas, carboidratos, lipídios e minerais. Além disso, algumas flores
oferecem atrativos específicos, como resina, óleos, ceras, entre outros. Assim,
quando o animal for se alimentar e aproveitar a variedade de alimentos encontrados
na flor, através de suas modificações corporais, carrega o pólen de forma passiva
até a próxima flor que irar visitar, realizando o processo de polinização. As flores,
além de fornecer atrativos, desenvolvem características que vão auxiliar a atração
do animal até elas, tais como, fragrância, coloração das pétalas ou tépalas, fluxo do
néctar, e plataforma de pouso. Este conjunto de características que uma flor
apresenta promove a ação dos agentes de polinização recebendo o nome de
síndromes de polinização. Características florais formam um conjunto específico de
informações o qual indicará qual será o polinizador mais provável para determinada
espécie. Com isso, cada síndrome se refere a um determinado grupo que mais se
adapta a morfologia floral e, dessa forma, seria mais apto a explorar os recursos
florais de maneira mais eficiente e, durante o processo, carregar o pólen de uma flor
para outra. Além disso, tais modificações promovem oligolectia, uma tendência as
especializações em apenas um tipo de planta em que o anima visita. Por exemplo,
uma flor que secreta seu néctar apenas no interior de uma corola mais alongada,
apenas insetos de probóscide longa irão se alimentar, assim por diante. Entre os
animais que visitam as flores e prestam serviços de polinização os insetos são os
mais importantes por conta do número de plantas polinizadas por eles. A entomofilia,
termo utilizado para denominar a polinização via insetos, como moscas (dípteros),
abelhas e formigas (himenópteros), mariposas e borboletas (lepidópteros) e
besouros (coleópteros), é dividida em subcategorias, de acordo com o tipo de inseto:
cantarofilia (besouros), miofilia (moscas), melitofilia (abelhas), psicofilia (borboletas)
e falenofilia (mariposas). Os insetos são atraídos pelas cores, formas e flores das
plantas, o pólen gruda no corpo deles quando tocam os estames das flores, que
depois será largado no estigma de outra. Sem esta forma de polinização, muitas
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espécies de plantas deixariam de se reproduzir e consequentemente deixar de
“produzir alimento para o homem”, como a laranja, o café, entre outras. Portanto,
este trabalho tem como objetivo avaliar as características morfológicas das plantas
entomófilas (polinizadas por insetos) encontradas e coletadas para pesquisa no
Parque da Gruta e no IFPR – Campus Palmas, identificando a partir disso quais são
seus prováveis agentes polinizadores e qual a síndrome mais abundante em cada
local. Ao identificar o agente polinizador e a síndrome, pode-se chegar a conclusão
de quais animais são mais predominantes em determinadas regiões, e o porque da
planta se adaptar a determinado inseto. Além disso, acredita-se que pode auxiliar na
agricultura, visto que alguns insetos são responsáveis por polinizar determinadas
plantas, assim, identificando qual inseto está em maior abundância na região, os
agricultores conseguem se programar para plantar de acordo com a planta que
querem auxílio da polinização de determinado inseto. As flores foram coletadas no
IFPR-Campus Palmas e no Parque da Gruta, que está localizado no centro da
cidade e representa um fragmento de Mata Atlântica que foi preservado, local muito
utilizado para atividades de lazer e contato com a natureza. Por sua vez, o IFPR
engloba diversos fragmentos de Mata Atlânticas espalhadas em sua extensão
territorial, uma área maior de fragmentos de mata do que a encontrada no parque. A
coleta foi realizada nos percursos de cada local nos dias 21 e 28 de novembro de
2018 e quando avistadas as flores foram cortadas com auxílio de uma tesoura de
poda, identificadas com auxílio de aplicativo e guias de campo e posta para analisar
suas características, tais como, cor, formato, tamanho da corola e atrativo principal,
e posteriormente construção do artigo. Sendo assim, a partir das características
analisadas, pode-se identificar os atrativos que cada flor oferece, determinando a
espécie que visita e a síndrome mais ocorrente, também foi consultada a literatura,
quando disponível, para uma determinada flor, chegando a uma conclusão precisa.
No total foram analisadas 4 espécies de plantas: Dietes bicolor (Olho de tigre),
Hydrangea macrophylla (Hortênsia), Coreopsis tinctoria (Calliopsis) e Zantedeschia
aethiopica (Copo-de-leite). Durante a pesquisa de campo, buscou-se morfologias
incomuns para proferir um valor maior à pesquisa. Avaliou-se os resultados
observando as características de cada plantas e comparando com as formas de
atração de cada inseto, concluindo então que maior parte da polinização entre os
locais é a melitofilia, visto que, a maioria das plantas coletadas, tem características
próprias desenvolvidas para atração de abelhas, como a produção de pólen e
néctar, coloração, plataforma de pouso e o principal que é a presença de guias de
néctar indicando onde está a fonte de alimento procurada por estes insetos. Em
algumas plantas, verificou que borboletas também eram atraídas por elas, mas não
exclusivamente, no copo-de-leite, identificou-se besouros como seu agente
polinizador, mas ainda, as características de quase todas as plantas analisadas são
atrativas de abelhas. Com isso, concluindo que as abelhas são responsáveis por
grande parte da polinização local, pode-se dar continuidade a trabalhos que
estudem profundamente o assunto, e então, criar métodos de manipulação destes
insetos no controle biológico para a melhoria da agricultura local.
Palavras-chave: Entomofilia, abelhas, plantas, reprodução, morfologia.
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Reflexão Acerca do Papel do Aluno, do Professor e do
Conhecimento: Uma Incoerência entre O PPP e Prática
Docente no Ensino de Língua Portuguesa
Gabriela de Souza dos Santos1 (gabriela.souza.santos@outlook.com)
Acadêmica de Letras- IFPR – Campus Palmas.

Resumo Expandido: INTRODUÇÃO: Este trabalho é um recorte do resultado do
relatório de Estágio Curricular Supervisionado de Língua Portuguesa realizado no
Ensino Fundamental II, em escola pública, localizada na cidade de Palmas no
estado do Paraná. O objetivo desse trabalho é refletir acerca do trabalho educativo,
expressão no PPP da escola e sua correspondência no desenvolvimento da prática
pedagógica docente ao ensinar a língua portuguesa. Especificamente, buscamos
compreender qual o papel que o docente, o discente e o conhecimento ocupam
nessa relação. A partir dos estudos da Pedagogia Histórico-Crítica e de seus
fundamentos psicológicos que estão na Teoria Histórico-Cultural, entendemos que
esses três elementos mantém entre si o protagonismo na aprendizagem e no
desenvolvimento do aluno. No entanto, ao buscar a relação entre os documentos
analisados, contradições relevantes na construção do conhecimento do aluno, no
ensino da língua, foram entradas. A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: UMA
REFLEXÃO ACERCA DAS CONTRADIÇÕES NO PPP E A PRÁTICA DOCENTE:
Para as análises, foi tomado como referência a categoria de trabalho educativo
proposta por Saviani (2003, p.13): “A natureza humana não é dada ao homem, mas
por ele produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho
educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular,
a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”.
Sendo assim, entende-se que o trabalho educativo é uma atividade mediadora que
consiste no desenvolvimento do aluno a partir da relação entre o indivíduo e a
cultura humana desenvolvida ao longo da história. Assim, buscamos, primeiramente,
compreender como o PPP entende elementos como o papel do aluno e do
professor. A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E CONHECIMENTO: “Respeitar e
criar condições para o desenvolvimento das necessidades específicas dos
estudantes fundamentadas na pedagogia histórico-crítica. [...] Identificar o homem
como foco do processo educativo.” (PPP, 2016) Embora o PPP exponha o papel do
aluno da forma como a citada, na prática, essa relação acontece de modo muito
assimétrica; o professor ainda ocupa um lugar de detentor do conhecimento,
autoritário, enquanto o aluno é passivo durante o processo de aprendizagem. Isso
faz com que o aluno não se reconheça como parte relevante em toda na
aprendizagem, quebrando assim, a intencionalidade do PPP. Percebemos isso no
planejamento das atividades que está centrado todo no docente. O aluno não tem
participação ativa em sua própria construção de conhecimento, e as atividades
propostas pelo professor não estimulam o interesse querer de fato aprender. Além
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disso, a seleção e o tratamento dos conteúdos reduzem-se a questões sobre o
conteúdo apresentado, atividades de leitura e produção com algum gênero textual
pouco contextualizado. Assim, embora pareça que esteja sendo ensinado, na
verdade, o conhecimento é negado ao aluno a partir do momento em que ele não
consegue ver sentido nesse conteúdo. Isso porque a principal fonte de
conhecimento que a professora se embasa é o livro didático. A utilização desse,
torna-se nesse momento um impedimento para que o aluno desenvolva suas
máximas capacidades, pois o livro não proporciona uma relação verticalizada com
conhecimento. Todo aluno aprende, mas para que isso aconteça é preciso que ele
seja ativo nesse processo de apropriação do conhecimento. Isso não é possível se o
ponto de partida da sala de aula e o de chegada é a resolução dos exercícios
estruturais do livro didático. Os alunos são capazes de aprender, mas é preciso,
primeiro, que a ele seja permitido participar ativamente do processo de seu
conhecimento. REFLEXÃO ACERCA DO CONHECIMENTO NA AULA DE LÍNGUA
PORTUGUESA: A relação que acontece entre o professor e o aluno, liga-se
diretamente à forma com que o conhecimento será experienciado, se os
procedimentos metodológicos são insuficientes, inadequados, se o conhecimento
não é devidamente selecionado ou o aluno participa passivamente dessas
atividades, dificilmente, o estudante irá se apropriar do conteúdo que que lhe é
apresentado. Sendo assim, seus objetivos e a finalidade do conhecimento ficam
estagnado na mera fixação dos conteúdos e execução de atividades repetitivas
(copiar e decorar). O papel do professor é desenvolver uma atividade mediadora em
direção ao desenvolvimento das máximas capacidades dos alunos, isso acontece ao
disponibilizar os conhecimentos mais elaborados, -clássicos ou os conhecimentos
científicos-, pois para que haja o desenvolvimento da inteligência da criança. O
conhecimento e a apropriação do aluno sobre ele acontece a partir de uma
mediação, ou seja, a apropriação não ocorre de forma espontânea, e sim através da
apropriação cultural do indivíduo conjuntamente com o saber sistematizado
disponibilizado pelo docente, que é a mediação. No entanto, observamos que o
conhecimento é negado ao aluno, uma vez que metodologicamente o planejamento,
a seleção e o modo como é dosado pouco contribuem para que esse aluno
compreenda o conhecimento e a relação da educação escolar com a compreensão
do mundo em que ele vive. Em outras palavras, a obstaculização para que haja a
apropriação acontece quando não é provocada a necessidade para aprender.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vimos que ainda há necessidade de se buscar uma
articulação clara entre os documentos propostos pela escola para nortear seu
trabalho e a prática docente. É necessário que haja clareza do tipo de ensino que se
busca, do tipo de sociedade que se quer construir a partir dos seres humanos que ali
estão se desenvolvendo na escola. A prática do professor deve ser intencional e
coerente aos documentos. Caso contrário, é provável que a função da educação
escolar se perca entre o mero “jorrar de conteúdo” e fiscalizar do comportamento por
meio de provas e exercícios destituídos de sentido.
Palavras-chave: Prática Pedagógica;PPP; Ensino de Língua Portuguesa.
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Relato de Experiência - Estágio em Educação Física na
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Juliana Rodrigues da Silva (juju.0709.joe@gmail.com) ¹
Renato Salla Braghin (renato.braghin@ifpr.edu.br) ²
Diogo Bertella Foschiera (diogo.foshiera@ifpr.edu.br) ³
1,2,3
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo Expandido: O presente relato de experiência é decorrente de uma
vivência de estágio realizado em duas escolas públicas da cidade de Abelardo Luz,
Santa Catarina, estágio esse que decorreu no período de 18/03/2019 á 12/04/2019
em três diferentes níveis de ensino, sendo eles Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e II. As unidades concedentes, bem como os professores
supervisores deste estágio assinaram um termo de consentimento autorizando que
este relato de experiência fosse construído e publicado. O estágio supervisionado é
um momento onde o acadêmico terá pela primeira vez o contato com a realidade da
profissão que escolheu seguir, onde o mesmo será atuante no processo e não
apenas ouvinte, considerado então como um dos processos mais importantes da
formação, pois é onde o discente tem de fato o contato com a rotina e o ambiente
escolar. A primeira impressão obtida ao chegar nas escolas foram as melhores
possíveis, momento esse de acolhimento por parte da direção e grupo de
professores, e posteriormente de apresentação para os alunos que foram todos
muito receptivos e entenderam com facilidade o papel da estagiária ali e as funções
a serem desempenhadas. O estágio na Educação Infantil ocorreu nos níveis II e III
matutino, com crianças de 2 e 4 anos. No Ensino Fundamental I participaram as
turmas do 2° e 3° ano vespertino, com alunos de 7 a 9 anos, e por fim o Ensino
Fundamental II foi realizado com o 8°e 9° ano, turmas estas com faixa etária de 12 a
14 anos. O processo foi divido entre observações, momento em que era possível
conhecer um pouco mais dos alunos, as características das turmas e suas
peculiaridades, diferenças e semelhanças, como cada uma se portava nas aulas de
Educação Física, quais eram os conteúdos trabalhados e como o professor da
disciplina ministrava as aulas, suas diferentes metodologias utilizadas para aplicar
uma mesma atividade mas para faixa etária diferente e como cada nível de ensino
entende a importância das aulas de Educação Física. Na Educação Infantil e
Fundamental I os alunos sentem prazer em realizar as aulas, são dispostos e
participativos, o que não se percebeu no Fundamental II, onde os alunos veem a
disciplina apenas como um momento de lazer e descontração. Na participação a
estagiária acompanhava os alunos até a quadra, local onde era realizada a aula, e
posteriormente realizava um alongamento global e em seguida o aquecimento geral,
servindo como um período de integração e inserção da estagiária no convívio com
os alunos, tornando esse contato gradativo para que ambos se adaptassem e se
conhecessem. E por último o momento das intervenções, onde após elaborar planos
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de aula seguindo os conteúdos que os professores já estavam desenvolvendo com
as turmas, e esses serem corrigidos e aprovados, os mesmos foram aplicados. Foi
onde, de fato, ocorreu o contato direto com os alunos, no desenvolvimento das
atividades planejadas, sendo elas de ritmo e expressão corporal, jogos e
brincadeiras e esportes, momento esse que foi possível notar o que realmente
estava ou não adequado para cada nível de ensino e como é ser professora de
Educação Física. Um dos objetivos do estágio, se não o mais importante, é preparar
o acadêmico para a vida profissional e oferecer subsídios para que o mesmo adquira
experiências que serão fundamentais futuramente. E foi o que aconteceu, esse
período nas escolas foi um momento proporcionado para se adquirir esse
conhecimento e de se fazer presente na rotina escolar e do docente, tempo esse
insubstituível e de grande valia para toda e qualquer formação acadêmica e
posterior carreira profissional, pois após essa vivência eleva-se o nível de
capacidade e desenvoltura para trabalhar com esses níveis de ensino, aprimorando
assim como elaborar e desenvolver uma aula de Educação Física com os conteúdos
e metodologias adequadas.
Palavras-chave: Estágio; Educação Física; Escola.
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Relato de Experiência - Estágio Supervisionado III
Guilherme Nunes de Freitas (guiilhermenf@gmail.com)¹
Diogo Bertella Foschiera (diogo.foschiera@ifpr.edu.br)²
Renato Salla Braghin (renato.braghin@ifpr.edu.br)³
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Resumo Expandido: O presente relato de experiência é decorrente de uma
vivência de estágio obrigatório, desenvolvido no Curso de Licenciatura em Educação
Física, na disciplina de Estágio Supervisionado III e tem como objetivo expor ao
público as experiências vividas pelo acadêmico durante o referido estágio, que
aconteceu em duas etapas, Treinamento Esportivo e Lazer e Recreação, ambos
realizados no município de Clevelândia/PR. As unidades concedentes, bem como os
professores supervisores deste estágio assinaram um termo de consentimento
autorizando que este relato de experiência fosse construído e publicado. O estágio
referente ao Treinamento Esportivo foi desenvolvido em uma divisão pública de
fomento ao esporte entre os dias 19/03/2019 a 30/04/2019, com a modalidade
Futebol na categoria sub – 11, sob a supervisão de um profissional formado em
licenciatura plena em Educação Física. Os treinos ocorreram nas terças-feiras das
15h30min às 17h00min e nas quintas-feiras das 15h00min às 16h30min. O referido
estágio foi desenvolvido em 9 dias, sendo 3 dias para cada etapa do estágio:
observação, participação e intervenção. A segunda etapa do estágio referente ao
Lazer e Recreação foi realizada em um Centro Estadual de Formação Profissional,
através de um projeto pedagógico interdisciplinar elaborado em um grupo de cinco
acadêmicos em parceria com as disciplinas de Esportes Urbanos e de Aventura na
Natureza e Estágio Supervisionado III. O projeto tem como título “ESPORTES
URBANOS E DE AVENTURA NA NATUREZA: UMA PROPOSTA PARA ALUNOS
DO ENSINO MÉDIO”, a turma escolhida para participar do projeto foi o 2º Ano “B” do
Ensino Médio. Os dias acordados para a aplicação do projeto foram 15 e 21 de Maio
e 05 de Junho de 2019, das 13h15min às 15h45min, sempre acompanhados de um
professor supervisor formado em Licenciatura em Educação Física. O estágio de
Treinamento Esportivo foi muito proveitoso desde o início, e como o estagiário já
conhecia o professor supervisor e a modalidade já participou dos treinamentos
mesmo na fase de observação, auxiliando em alguns exercícios e algumas vezes
aplicando sozinho as atividades, isso facilitou o entrosamento e a boa relação com
os atletas. Foi possível observar que a metodologia utilizada pelo professor
supervisor tinha bastante fundamentação, com diversos exercícios de passe,
condução, drible e finalização, para o desenvolvimento dessas habilidades nos
atlestas, na parte final o professor realizava o coletivo com objetivo de recreação. Na
segunda etapa do estágio, a de participação, o estagiário continuou auxiliando o
professor supervisor na execução das atividades, porém, de uma maneira mais
participativa e efetiva, ajudando do início ao fim, chegando a dividir os times e
controlar o coletivo na parte final dos treinamentos. Já na parte de intervenção, o
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estagiário seguiu a mesma metodologia aplicada pelo professor supervisor, realizou
atividades de fundamentação do futebol como passe, condução, drible e finalização
e, na parte final, dividiu os times de forma justa e realizou o coletivo, em jogos de 10
minutos no sistema de rodízio simples, todos contra todos. Já o estágio de Lazer e
Recreação teve uma proposta diferente, onde nos 3 dias do projeto aconteceram
somente a parte de intervenção, com atividades voltadas aos esportes de aventura.
No primeiro dia a proposta foi o “slackline”, enquanto três estagiários do grupo
apresentavam para os alunos, ainda em sala, a história do Slackline, os outros dois
montaram 3 fitas em diferentes alturas em um bosque perto das salas de aula. Após
as explicações os alunos foram para a prática, sendo divididos em 3 grupos e
revezaram entre as fitas, os estagiários auxiliaram no começo dando dicas de como
subir e a postura correta em cima da fita e guiaram os alunos sobre as fitas. Após
algumas tentativas alguns alunos conseguiram se equilibrar sozinhos e no final da
aula já estavam subindo e atravessando a fita sem auxilio. No segundo dia a
proposta foi o Carrinho de Rolimã, ainda em sala os estagiários explicaram aos
alunos a história, os materiais utilizados e as formas de disputa da modalidade,
posteriormente os estagiários se dividiram em dois grupos, sendo que um foi com
aproximadamente 10 alunos para a marcenaria da escola e com os materiais
arrecadados construíram 3 carrinhos de rolimã, enquanto isso o outro grupo levou o
restante da turma para a ladeira em frente ao colégio e realizou as descidas em
diferentes alturas com um carrinho que pertencia aos estagiários, após algum tempo
chegaram os outros 3 carrinhos construídos e os alunos fizeram uma competição em
baterias, onde desciam dois alunos por vez, e assim continuaram a competição até o
final da aula. Para as descidas foram utilizados luvas, joelheiras, cotoveleiras e
capacetes, materiais levados pelos estagiários para a segurança dos alunos. No
último dia do projeto foi realizado a atividade de Corrida/Caminhada de Orientação,
sendo elaboradas pelos estagiários quatro trilhas diferentes. Ainda em sala, antes da
prática, explicaram para os alunos como seria feita a atividade, com bússolas
impressas para facilitar o entendimento dos alunos, após os mesmos foram para a
prática divididos em 4 grupos, um para cada trilha, os estagiários os acompanharam
na execução da primeira trilha, mostrando a maneira correta de ler os prismas e
interpretar as informações contidas neles, ajudaram também a maneira correta de
direcionar a bússola no prisma para seguir para a próxima direção. Os alunos
revezaram pelas quatro trilhas durante o tempo da atividade. Com a finalização de
ambos os estágios, o estagiário pode perceber a fundamental importância que os
mesmos tiveram em sua formação, observou também a necessidade de se trabalhar
conteúdos diferenciados, que vão de encontro com os interesses de cada faixa
etária e que fogem dos conteúdos tradicionais que privilegiam os mais habilidosos,
dessa maneira os alunos terão mais chances de se desenvolverem motoramente.
Contudo, o estágio é uma excelente oportunidade de colocar em prática conteúdos
vistos em sala de aula e que servem como experiência para o futuro mercado de
trabalho, experiências que contribuem para a sua formação acadêmica e sem dúvida
contribuem muito para a sua formação humana.
Palavras-chave: Estágio. Treinamento Esportivo. Lazer e Recreação. Futebol.
Esportes de Aventura.
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Abstract: This experience report is the result of a higher education experience,
developed in the Physical Education Degree Course, in Supervised Internship III and
aims to expose to the public the experiences lived by the apprentice during that
internship, which take into consideration two stages, Sports Training and Leisure and
Recreation, both performed in the municipality of Clevelândia / PR. The granting
units, as well as the supervisors of this period, were submitted to a consent form
authorizing this report of interest. The exercise refers to Sports Training was
developed in a public division to promote sports between 19/03/2019 and
30/04/2019, with a modality Football in the under-11 category, under the supervision
of a medical professional. in full degree in Physical Education. The training took
place on Tuesdays from 3:30 pm to 5:00 pm and on Thursdays from 3:00 pm to 4:30
pm. The session was built in 9 days, being 3 days for each stage of the internship:
observation, participation and intervention. The second stage of the Leisure and
Recreation academic year was held at a Vocational Training Center, through an
interdisciplinary pedagogical project developed in a group of five academics in
partnership with the disciplines of Urban Sports and Nature Adventure and
Supervised Internship III.The project is entitled “URBAN AND NATURAL
ADVENTURE SPORTS: A PROPOSAL FOR HIGH SCHOOL STUDENTS”, The
class chosen to participate in the project was the 2nd Year “B” of High School. The
agreed days for the implementation of the project were May 15 and 21 and June 5,
2019, from 1:15 pm to 3:45 pm, always accompanied by a supervising teacher
graduated in Physical Education Degree. The Sports Training internship was very
useful from the beginning, and as the trainee already knew the supervising teacher
and the sport participated in the training even in the observation phase, assisting in
some exercises and sometimes applying the activities alone, this facilitated the
integration. and the good relationship with the athletes. It was possible to observe
that the methodology used by the supervising teacher was very well founded, with
several pass, driving, dribbling and finishing exercises, for the development of these
skills in the Atlantic, in the final part the teacher performed the collective with the
objective of recreation. In the second stage of the internship, the participation, the
intern continued to assist the supervising teacher in the execution of the activities,
but in a more participative and effective way, helping from the beginning to the end,
dividing the teams and controlling the collective in the final part. of training. In the
intervention part, the intern followed the same methodology applied by the
supervising teacher, performed basic soccer activities such as passing, driving,
dribbling and finishing and, in the final part, divided the teams fairly and held the
collective in games. 10 minutes on the simple caster system, all against all. The
Leisure and Recreation stage had a different proposal, where in the 3 days of the
project only the intervention part, with activities related to adventure sports, took
place. On the first day the proposal was the "slackline", while three trainees
presented to the students, still in the room, the history of the Slackline, the other two
mounted 3 tapes at different heights in a grove near the classrooms. After the
explanations the students went to practice, being divided into 3 groups and rotated
between the tapes, the trainees assisted in the beginning giving tips on how to climb
and the correct posture on the tape and guided the students on the tapes. After some
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attempts some students were able to balance themselves and at the end of the class
were already climbing and crossing the tape without help. On the second day the
proposal was the Rolimã Cart, still in the room the trainees explained to the students
the history, the materials used and the forms of dispute of the modality, later the
trainees were divided into two groups, one of which was with approximately 10
students for the joinery of the school and with the collected materials they built 3
carriinhos de rolimã, meanwhile the other group took the rest of the class to the slope
in front of the school and made the decisions in different heights with a cart that
belonged to the trainees, after some time the other 3 built carts arrived and the
students made a battery competition, where two students descended at a time, and
thus continued the competition until the end of the lesson. For the descents used
gloves, knee pads, elbow pads and helmets, materials taken by the trainees for the
safety of the students. On the last day of the project, the Race / Guidance Walk
activity was carried out, and four trails were elaborated by trainees. In the classroom,
before the practice, they explained to the students how the activity would be done,
with compasses printed to facilitate the students' understanding, after which they
went to practice divided into 4 groups, one for each path, the trainees followed them
in running the first track, showing the correct way to read the prisms and interpreting
the information contained in them, also helped the correct way of directing the
compass in the prism to move to the next direction. The students took turns on the
four tracks during the time of the activity. With the completion of both internships, the
trainee can perceive the fundamental importance they had in their training, he also
noted the need to work on differentiated content that meets the interests of each age
group and that flee from traditional content which privilege the most skillful, in this
way students will be more likely to develop motorically. However, the internship is an
excellent opportunity to put into practice content seen in the classroom that serves as
an experience for the future job market, experiences that contribute to your academic
background and undoubtedly contribute a lot to your human background.
Keywords: Internship. Sports Training. Leisure and Recreation. Soccer. Adventure
Sports.
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Resumo Expandido: O presente relato de experiência é decorrente de vivências de
estágios pertinentes as áreas de Treinamento Esportivo e Lazer e Recreação, sendo
que cada categoria foi realizada em instituições de ensino distintas, porém, ambos
ocorreram em escolas públicas no município de Palmas/PR. De modo que, o
objetivo desse relato de experiência é compartilhar o que foi vivenciado e
compreendido como funções do professor de Educação Física nestas áreas
específicas. As unidades concedentes, bem como os professores supervisores deste
estágio assinaram um termo de consentimento autorizando que este relato de
experiência fosse construído e publicado. O estágio destinado ao Treinamento
Esportivo foi desenvolvido na modalidade esportiva de Badminton masculino simples
(individual) e de duplas, entre os dias 18/03/2019 a 17/04/2019, nos quais os treinos
ocorreram nas segundas e quartas-feiras, das 17h20 as 19h00. Os mesmos foram
ministrados por uma professora com licenciatura plena em Educação Física,
formada há mais de trinta anos. O grupo de praticantes era composto por dez alunos
com faixa etária que variava entre 9 e 18 anos de idade e, para efetivação desse
estágio, foram realizadas aulas de observação, participação e intervenção. Em
contrapartida, para o cumprimento do estágio relativo ao Lazer e Recreação foi
elaborado e posteriormente aplicado um Projeto Pedagógico construído de maneira
interdisciplinar entre as disciplinas de Estágio III e Esportes Urbanos e de Aventura
na Natureza no Curso de Educação Física do IFPR – campus Palmas. A temática do
referido projeto foi o “Skate na Escola”. A turma designada para participar do projeto
era formada por 18 alunos com idade entre 09 e 10 anos. Os dias estipulados para a
prática foram 16, 20 e 23 de Maio de 2019 das 07:45 às 10:15, sendo que o
professor da turma, graduado em licenciatura plena em Educação Física,
acompanhou a aplicação do projeto auxiliando e intervindo sempre que necessário.
No início do processo, mais precisamente nos três primeiros treinos de Badminton
com a presença da estagiária, que corresponderam a carga horária de observação,
os alunos mostraram-se retraídos, não havendo interação entre as partes, ficando a
estagiária somente assistindo ao treino e fazendo anotações pertinentes. Já na
primeira aula de participação, onde a estagiária ficou responsável pelo aquecimento
e alongamento, a aproximação ocorreu de forma imediata e espontânea. Além disso,
como os alunos estavam em número ímpar, foi necessário que a estagiária
participasse na execução do primeiro exercício proposto pela professora, momento
este que proporcionou uma experiência significativa, pois representou o primeiro
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contato prático da estagiária com o Badminton. Quanto ao período de intervenção,
foi uma etapa que representou grande apreensão por parte da estagiária, tendo em
vista que até então a mesma nunca havia ministrado um treino, nem sequer havia
tido um contato anterior com o Badminton. Dessa forma, foi necessária uma
dedicação maior com estudo aprofundado para que o planejamento das aulas
ficassem a contento. Foi então que a estagiária pesquisou em alguns sites de busca
bem como em livros e também solicitou a ajuda da professora de modo que pudesse
lhe dar algumas dicas. Então, a estagiária planejou as aulas priorizando exercícios
menos complexos e, além disso, para facilitar o entendimento dos atletas utilizou
alguns exercícios já realizados pelos mesmos em treinos anteriores. Logo, iniciou a
regência dos treinos e no decorrer da primeira aula foi se tranquilizando e
rapidamente estava à vontade com a situação. Fato este que se deu devido a
supervisora do estágio estar sempre presente e auxiliando, além da colaboração dos
alunos. No estágio de Lazer e Recreação, o processo foi mais tranquilo, visto que a
escola já havia sido frequentada pela estagiária em estágios anteriores, o que
acabou ajudando na relação com os alunos, além disso, no primeiro dia de aula,
ainda na parte teórica, ficou evidente o entusiasmo das crianças pela aula de Skate.
Foi possível constatar também que alguns alunos apresentavam mais medo do que
os demais perante algumas atividades propostas, o que é perfeitamente normal,
uma vez que a percepção de risco pode variar de uma pessoa para outra. No
decorrer do estágio, estagiária e educandos foram estabelecendo uma relação de
confiança significativa, o que foi imprescindível para a evolução das aulas, já que o
Skate se trata de um esporte radical e, portanto, apresenta uma probabilidade de
quedas, escoriações e lesões maior do que em outras modalidades esportivas.
Findando ambos os estágios, a estagiária teve ciência de que vivenciou uma
experiência incrível e de grande relevância, onde constatou que é necessário
trabalhar na escola com esportes que vão além dos esportes coletivos de quadra
(Futsal, Handebol, Basquetebol e Voleibol) e, além disso, observou também que o
fato do professor nunca ter praticado certa modalidade esportiva não determina a
incapacidade em desenvolver tal esporte nas aulas de Educação Física ou mesmo
em treinos no contra turno, pois o professor é capaz de buscar o conhecimento
teórico e na prática aprender junto com os alunos, estabelecendo o processo de
ensino aprendizagem através da troca de conhecimentos.
Palavras-chave: Estágio. Treinamento Esportivo. Lazer e Recreação. Badminton.
Skate.

Abstract: This experience report is the result of experiences of relevant stages in the
areas of Sports Training and Leisure and Recreation, and each category was held in
different educational institutions, but both occurred in public schools in the city of
Palmas / PR. Thus, the purpose of this experience report is to share what was
experienced and understood as functions of the Physical Education teacher in these
specific areas. The granting units as well as the supervising teachers of this
internship signed a consent form authorizing this experience report to be constructed
and published. The internship for Sports Training was developed in the sport of
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Badminton Men's (single) and doubles, between 18/03/2019 and 17/04/2019, in
which the training took place on Mondays and Wednesdays, from 5:20 pm to 7:00
pm They were taught by a teacher with a full degree in Physical Education,
graduated for over thirty years. The group of practitioners was composed of ten
students with ages ranging from 9 to 18 years old and, for this internship,
observation, participation and intervention classes were held. On the other hand, for
the fulfillment of the Leisure and Recreation stage, a Pedagogical Project was
elaborated and later applied in an interdisciplinary way between the Stage III and
Urban Sports and Nature Adventure disciplines in the Physical Education Course at
IFPR - Palmas campus. The theme of this project was the "Skate at School". The
class assigned to participate in the project consisted of 18 students aged between 9
and 10 years. The days stipulated for the practice were May 16, 20 and 23, 2019
from 07:45 to 10:15, and the teacher of the class, graduated in full degree in Physical
Education, accompanied the application of the project assisting and intervening
whenever required. At the beginning of the process, more precisely in the first three
Badminton trainings with the presence of the trainee, which corresponded to the
observation hours, the students were withdrawn, with no interaction between the
parties, leaving the trainee only watching the training and doing relevant notes. In the
first participation class, where the intern was responsible for warming up and
stretching, the approach occurred immediately and spontaneously. In addition, as the
students were odd in number, it was necessary for the intern to participate in the
execution of the first exercise proposed by the teacher, which provided a significant
experience, as it represented the intern's first practical contact with Badminton. As for
the period of intervention, it was a stage that represented great apprehension on the
part of the intern, considering that until then she had never given a training, nor had
even had a previous contact with Badminton. Thus, a greater dedication with in-depth
study was necessary for the planning of the classes to be satisfied. It was then that
the intern searched some search sites as well as books and also asked the teacher's
help so that she could give her some tips. So, the trainee planned the classes
prioritizing less complex exercises and, in addition, to facilitate the understanding of
athletes used some exercises already performed by them in previous training. Soon,
he began conducting training and during the first class was reassuring and was
quickly comfortable with the situation. This is due to the fact that the internship
supervisor is always present and assisting, besides the students' collaboration. In the
Leisure and Recreation stage, the process was more relaxed, since the school had
already been attended by the intern in previous stages, which ended up helping in
the relationship with the students, in addition, on the first day of school, still in the
theoretical part , the children's enthusiasm for skateboarding was evident. It was also
found that some students were more afraid than others of some proposed activities,
which is perfectly normal, as the perception of risk may vary from one person to
another. During the internship, trainee and students were establishing a significant
relationship of trust, which was essential for the evolution of the classes, since Skate
is a radical sport and therefore has a higher probability of falls, abrasions and
injuries. than in other sports. At the end of both internships, the intern was aware that
she had an incredible and very relevant experience, where she found that it is
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necessary to work in school with sports that go beyond the collective sports of court
(Futsal, Handball, Basketball and Volleyball) and, besides Moreover, he also
observed that the fact that the teacher has never practiced a certain sport does not
determine the inability to develop such sport in Physical Education classes or even in
counter-shift training, because the teacher is able to seek theoretical knowledge and
practice learning. together with the students, establishing the process of teaching
learning through knowledge exchange.
Keywords: Internship. Sports Training. Leisure and Recreation Badminton.
Skateboard.
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Resumo Expandido: A biomassa pode ser aproveitada no plantio direto para
cobertura do solo, compostagem, geração de energia ou ainda para produção de
carvão ativado, por exemplo. Globalmente, recomenda-se o uso de biocarvão para
minimizar a degradação do solo e aumentar a retenção de nutrientes. Este trabalho
tem por objetivo avaliar as propriedades Físico-Químicas de carvões resfriados
hidrotermicamente. Para a produção do carvão ativado utilizou-se a biomassa
residual de Avena sp. in natura. A coleta da biomassa foi realizada no campo
experimental do Instituto Federal do Paraná - Campus Palmas. A biomassa foi
triturada em fragmentos de 3,0 (± 0,5) cm, onde 50 g de biomassa in natura triturada
foram pirolisadas em uma Mufla nas temperaturas de 400 °C, 500 °C e 600 °C por
30 minutos. Em seguida o material pirolisado foi resfriado por dois métodos: a) Em
temperatura ambiente (A) (25 ± 2 oC), obtendo-se os materiais 400A (400 oC), 500A
(500 oC) e 600A (600 oC); e b) Hidrotermicamente (H), pela adição de 1,0 mL de
água destilada por grama de biomassa in natura, obtendo-se os materiais 400H (400
o
C), 500H (500 oC) e 600H (600 oC). Em seguida os materiais resfriados pelo
método b foram secos em uma estufa na temperatura de 200 °C por 60 minutos.
Após pirolisados e resfriados pelos métodos a e b, os materiais 400A, 500A, 600A,
400H, 500H e 600H foram secos até massa constante para o cálculo do rendimento
gravimétrico dos materiais pirolisados. Os materiais que apresentaram os melhores
rendimentos gravimétricos (400H, 500H e 600H) foram macerados até granulometria
0,1 mm e lavados com água destilada. Após o processo de limpeza os materiais que
apresentaram os maiores rendimentos gravimétricos (400H, 500H e 600H) foram
secos em uma estufa a 60 ºC até massa constante. Em seguida, separadamente,
4,5 g dos materiais 400H, 500H e 600H foram macerados em um moinho de bolas
durante 60 min na presença de 1 % de ureia (U), gerando os materiais 400HU,
500HU e 600HU. Para os estudos de adsorção os materiais 400HU, 500HU e
600HU foram avaliados quanto a sua capacidade de remover o corante alimentício
tartrazina. A tartrazina é uma espécie química utilizada como sonda para estudar as
propriedades de adsorção de diferentes materiais. Os estudos de adsorção foram
realizados em dez repetições, em copos de béquer de trabalho, contendo 0,1 g dos
diferentes materiais e 50 mL de solução de tartrazina na concentração de 1,4 x 10-4
mol L-1. As adsorções foram avaliadas nas temperaturas de 25 °C, 40 °C e 50 °C. Os
estudos de adsorção foram monitorados por 30 minutos, onde a cada 5 minutos uma
alíquota da amostra, foi retirada da solução e centrifugada por 2 minutos a 4000
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rpm. Após a centrifugação determinou-se a absorbância no comprimento de onda de
420 nanômetros (nm) em um espectrofotômetro. Imediatamente após a leitura da
absorbância, a alíquota retornou para o copo de béquer de trabalho. O rendimento
gravimétrico dos carvões resfriados hidrotermicamente nas temperaturas de pirólise
de 400 °C (400H), 500 °C (500H) e 600 °C (600H) correspondem, respectivamente a
15,8 %, 16,9 % e 11,6 % (R² = 0,6). O rendimento dos carvões resfriados em
temperatura ambiente nas temperaturas de pirólise de 400 °C (400A), 500 °C
(500A) e 600 °C (600A) correspondem respectivamente a 9,8%, 6,4 % e 5,7 % (R²
= 0,9). O resfriamento hidrotérmico apresenta rendimentos superiores aos
rendimentos obtidos através do resfriamento em temperatura ambiente na ordem
de 161 %, 264 % e 204 %, respectivamente, para as temperaturas de pirólise de
400 °C, 500 °C e 600 °C quando comparados aos rendimentos dos materiais
resfriados pelo método a. A porcentagem de remoção do corante alimentício
tartrazina para o material 400HU correspondem a 29,5 % a 25 °C, 25,7 % a 40 °C e
27,1 % a 55 °C (R² = 0,4), para o material 500HU correspondem a 19,0 % a 25 °C,
20,9 % a 40 °C e 15,2 % a 55 °C (R² = 0,4), e para 600HU correspondem a 31,5 % a
25 °C, 21,8 % a 40 °C e 20,5 % a 55 °C (R² = 0,8). O carvão que apresentou o maior
rendimento gravimétrico (16 %), foi o carvão produzido à 500 °C e resfriado
hidrotermicamente, indicando a temperatura de pirólise e o mecanismo de
resfriamento que apresenta a maior potencialidade de aplicação deste método
de pirólise. Quando comparadas as adsorções dos carvões 400HU, 500HU e
500HU, o carvão 400HU, apresentou as maiores porcentagens de remoção de
tartrazina em todas as temperaturas avaliadas (25 °C, 40 °C e 55 °C).
Palavras-chave: Físico-Química, adsorção, tartrazina, espectroscopia.
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Resumo Expandido: A água é um recurso natural essencial para vida na Terra, ela
está na atmosfera, rios, oceanos, plantas e demais seres vivos. Cerca de 71% da
superfície da Terra é coberta por água em estado líquido, desse total, pouco mais
que 97% é salgada e está nos oceanos e mares (SIQUEIRA, 2011). Os outros 3%
refere-se à água doce e é a ideal para o consumo dos seres humanos, pois
apresenta uma quantidade reduzida de sais minerais essenciais. Neste contexto,
considera-se as nascentes, valorosas fontes de água. Portanto, a preservação de
áreas em torno das nascentes é de essencial importância para o meio ambiente e
seus impactos sobre as pessoas. A Área de Preservação Permanente (APP), é a
vegetação que fica no entorno das nascentes, que de acordo com a Lei n.
12.651/2012 do código florestal brasileiro, elas possuem, entre outras funções
ambientais, a de preservar os recursos hídricos e assegurar o bem-estar das
populações humanas. Estas áreas mantem a qualidade da água e reduzem o
escoamento superficial. Para Pravuschi (2015), um dos fatores que levam a
degradação de uma nascente, sua conservação ou recuperação está relacionada à
preservação ou recuperação da vegetação do entorno da nascente. Tendo em vista
tal importância, um projeto atual nomeado Proteja uma Nascente, incentivado pela
prefeitura do município de Palmas – PR, visa a realização de atividades para a
recuperação de nascentes nesta região, e conta com o apoio de instituições de
ensino, como IFPR, SESI-Palmas e Rotary Clube. O projeto Proteja uma Nascente
teve seu início em setembro de 2015, começou com o plantio de 300 mudas nativas,
com a ajuda de professores e alunos de escolas locais, além de voluntários do
município. Este primeiro plantio teve por objetivo a reestruturação da vegetação em
uma fazenda nos arredores do município. Para a restauração da mata ciliar, mais de
30 áreas até o momento já foram restauradas. Várias áreas que estavam sendo
utilizadas para consumo de famílias, foram recuperadas, através da limpeza do
local, e com proteção feita por solo cimento, evitando contaminação. A vegetação ao
redor também foi reestabelecida para a preservação da fauna e flora local. O projeto
Proteja uma Nascente tem como objetivo a restauração de áreas degradadas e a
recuperação de nascentes através de atividades realizadas no local. Contudo o atual
meio para a gerência destas atividades, e o controle das informações, se mostra
falho, visto que o armazenamento dessas informações é realizado em papel,
causando certos inconvenientes na manutenção da informação como a morosidade
ao buscar um dado em meio a uma grande quantidade de documentos, a
ineficiência na busca de informações e possíveis extravios. Além disso, agentes
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externos como umidade e poeira podem corromper as informações contidas no
papel. Desta forma, este trabalho tem a pretensão de desenvolver um aplicativo para
dispositivos moveis, para a gestão de atividades de recuperação de nascentes no
município de Palmas – PR. O usuário, através da aplicação, poderá cadastrar
nascentes já identificadas ou incluir as descobertas de novas nascentes. O processo
de inclusão contará com um banco de dados online para armazenar os novos
registros em tempo real. Espera-se também que o aplicativo seja capaz de salvar as
localidades das nascentes registradas por meio do uso da geolocalização. Conforme
Moreira (2018), a geolocalização é um recurso que possibilita identificar a
localização e a movimentação de um dispositivo. A obtenção da localização pode
ser feita com a utilização do GPS (sistema de posicionamento global), que é um
sistema de posicionamento geográfico que oferece coordenadas de um lugar na
terra, e para conseguir isso, o GPS usa sinais enviados por satélites. Deseja-se,
utilizar esta localização, para visualizar as nascentes em um mapa gerado pela API
do Google Maps. Para desenvolver o projeto, está sendo seguida a metodologia de
desenvolvimento de sistemas do Processo Unificado, a mesma identifica quatro
fases distintas do processo de desenvolvimento. A primeira fase é a de concepção,
nesta fase, foi realizada a revisão bibliográfica, onde buscou-se conhecer os
principais conceitos e estudos sobre o tema do presente trabalho, além do
levantamento do estado da arte. Posteriormente houve a comunicação com o cliente
onde buscou-se definir os requisitos funcionais e não funcionas, o cronograma e os
recursos necessários para o desenvolvimento. A fase de elaboração é a segunda,
nesta foram elaborados diagramas de caso de uso, de classes e de atividades, a
modelagem do banco de dados e os protótipos de tela para entender e documentar
o projeto. Na fase de construção, será feita a implementação do código fonte da
aplicação, onde serão elaboradas as classes, layouts, implementação das
funcionalidades, criação do banco de dados e realização de testes. Por fim a fase de
transição, inclui a entrega do projeto. Os requisitos foram levantados durante uma
reunião realizada juntamente com o orientador do presente trabalho e com os
envolvidos no projeto e, através de um processo de análise, foram elencados os
requisitos com base na descrição dada das funcionalidades que a aplicação deveria
ter. Os principais requisitos foram: o aplicativo deve manter os registros das
nascentes e as atividades nelas realizadas, permitir visualizar as nascentes em um
mapa que será gerado através da API do Google Maps, permitir acesso público para
visualizar as nascentes e atividades, possuir um módulo web para controlar os
usuários do sistema e gerar relatórios das nascentes e atividades. Com a finalização
do desenvolvimento do deste projeto, espera-se, contribuir com o projeto Proteja
uma Nascente, oferecendo-lhes uma maneira eficaz de controlar as atividades
realizadas, por meio do uso de recursos tecnológicos. É esperado também, uma
contribuição no contexto ambiental, com estímulo à preservação das nascentes e da
área de preservação permanente.
Palavras-chave: Aplicativo móvel, preservação de nascentes, geolocalização.
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Uma Reflexão Acerca dos Preconceitos Apropriados e
Transmitidos via Linguagem e Disfarçados sob o Conceito
de “Diferença” para os Alunos das Escolas do Campo
Thais Caroline Pieniak da Fonseca (thaispieniak@hotmail.com)1
1
Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Palmas

Resumo Expandido: O presente trabalho é um recorte de minha experiência em
estágio, no curso de Letras do Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas,
desenvolvida no primeiro semestre de 2019. Foi realizada em uma escola do campo,
da rede pública estadual de ensino, no Sudoeste do Paraná. Esse processo
despertou por meio de análises, um olhar para contradições encontradas em
documentos institucionais, atinentes à instituição de ensino situada em zona rural. A
partir disso, foi percebido um preconceito disfarçado sob o conceito de “diferença”
para os alunos das escolas do campo, apropriado e transmitido via linguagem
incutindo ideia de inferioridade dirigida para esses alunos, e sendo replicado nas
práticas de ensino objetivadas pelos docentes da escola. Para compreensão da
existência desse problema e apontamentos de como superá-lo, terei como base a
pedagogia Histórico-Crítica. Pensando na realidade social abordada, e que o
desenvolvimento do psiquismo acontece numa relação de apropriação e objetivação
dos conhecimentos do real, para assim, constituírem-se como signos responsáveis
pela imagem subjetiva da realidade objetiva, compreende-se que essa diferenciação
está internalizada pela sociedade de forma alienada sob preconceitos, os quais ao
serem apropriados a partir da experiência cotidiana, muitas vezes espontaneamente,
estão sendo replicados via linguagem nas práticas escolares. A situação é invisível
para a maioria das pessoas, pois estão referendadas em teorias que separam os
seres humanos em grupos e culturas diferentes e não como parte de um todo, a
humanidade. Por isso, não parece haver consciência dessa reprodução
preconceituosa, pois, o sistema em muitas vezes impossibilita o desenvolvimento de
uma consciência que consiga compreender a relação dessa estrutura da sociedade
à produção de uma visão sobre os indivíduos que estão à margem dela. Assim, se
tem somente uma visão de aparências da vida cotidiana e não da realidade na sua
essência, justamente porque a consciência é o reflexo subjetivo dessa realidade
objetiva que é alienante para a maioria. Impossível discordar de que um lugar difere
do espaço geográfico e da organização social do outro, mas isso não deveria
implicar superioridade de uns sobre os outros, nem no modo como o ensino deveria
acontecer. Pois, todos os indivíduos têm capacidades de desenvolver suas
capacidades; todos aprendem. Mas, para isso, o aluno precisa ter um ensino
desenvolvente, ou seja, estar em atividade e, “estar em atividade significa a criança
saber o que está fazendo, para que faz e estar motivada pelo resultado daquilo que
realiza” (MELLO, 2006, p.184 -185). Se deve levar em conta que o preconceito não
se origina de questões biológicas, mas das desigualdades entre os homens, ela é
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produto das desigualdades econômicas, de classe e, da diversidade das “relações
com as aquisições que encarnam todas as aptidões e faculdades da natureza
humana, formadas no decurso de um processo socio-histórico” (LEONTIEV, 1978, p.
274). Assim, entende-se que essa ideia de que certos grupos são inferiores a outros,
resulta-se das forças produtivas desenvolvidas historicamente e agora mediadas
pelo capital da sociedade atual, sociedade essa, como tendência geral excludente
para a maiorias dos indivíduos. Essa concepção de diferença tende a ser vista
estando legitimada pelos documentos da instituição como positiva pela sociedade,
sem consciência do que está causando. Isso implica no desenvolvimento das
pessoas, pois as coloca a margem da sociedade, como se não tivessem
necessidade de um ensino desenvolvente que desenvolva suas máximas
capacidades, que é justamente a função precípua da educação escolar. Todo ser
humano precisa apropriar-se da cultura como condição para se humanizar. Esse
processo tem de se iniciar desde o seu nascimento, na família. Mas, necessita-se da
escola, como mediadora na superação do saber cotidiano e dos conceitos
espontâneos, direcionando-o aos conhecimentos historicamente produzidos pelo
conjunto dos seres humanos, e aos conceitos científicos ou conhecimentos
clássicos, que de acordo com Saviani (2013), são os conhecimentos essenciais para
se compreender a sociedade; desenvolver a inteligibilidade sobre o real. Esse
desenvolvimento é necessário que aconteça na educação escolar, já que seu
impacto reflete na própria sociedade, pois, assim como a escola é submetida as
inúmeras influências do modo como a sociedade é organizada, ela também opera
como determinante na tessitura social. O preconceito existente, como visto, é uma
forma de alienação que foi desenvolvida historicamente e continua sendo transmitida
via linguagem apoiada pelo sistema capitalista. É necessário que essa realidade
seja compreendida na sua essência para que se permita um salto qualitativo na
consciência dos indivíduos e assim a compreensão das contradições da realidade
social. Cabe à própria educação escolar, seja do campo ou da cidade, desenvolver
esse processo para que esses preconceitos comecem a ser superados.
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica; Preconceito; Escola do campo.
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Uso de Fertilizantes Mistos de Nitrogênio, Fósforo e
Potássio para a Cultura do Feijão (Phaseolus sp.) durante a
2ª Safra (2018-2019)
Vinicius Eduardo Mengisztki (Vinicius_mengisztki@hotmail.com) ¹
Keller Paulo Nicolini (keller.nicolini@ifpr.edu.br) 2
1,2
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Resumo Expandido: Introdução. O feijão é um dos alimentos mais consumidos
pela população brasileira, tendo sua importância no mercado nacional e na dieta da
maioria dos brasileiros, sendo uma ótima fonte proteica, de carboidratos e rico em
ferro. A adubação na cultura do feijão é importante porque melhora a sanidade da
planta e busca melhorar a produtividade da cultura, devendo ser realizada conforme
a análise de solo para adequar os teores de nutrientes no solo, favorecendo assim
fatores importantes para aumentar a produção por área. O carvão por ser um
material poroso, melhora a fertilidade do solo, podendo ser utilizado em substratos,
aumentando a aeração e a condição de crescimento radicular das plantas,
capacidade de retenção de água e promovendo uma melhor agregação do
fertilizante ao solo. O objetivo desse trabalho foi avaliar parâmetros fisiológicos na
cultura do feijão BRS CAMPEIRO (feijão preto) pela aplicação de fertilizantes de
NPK contendo carvão vegetal. Material e Métodos. O experimento foi realizado no
Município de Mangueirinha – PR, na comunidade do Morro verde, nas coordenadas
geográficas: 25°51'18"S 52°13'07"W. A região tem característica de clima Cfb. O
desenho experimental foi por blocagem (Duarte, 1996), respeitando o declive do
terreno. No total foram 3 Blocos (Bloco 1 com o Tratamento 1; Bloco 2 com o
Tratamento 2; e Bloco 3 com Tratamento 3) com 5 repetições cada Tratamento. O
Tratamento 1 (T1) correspondeu a testemunha sem adubação, o Tratamento 2 (T2)
correspondeu a adubação NPK convencional e o Tratamento 3 (T3) correspondeu a
adubação contendo NPK convencional e carvão vegetal. A análise dos dados foi
realizada pelo teste estatístico ANOVA para verificação da normalidade dos dados e
a comparação das médias avaliada pelo teste Tukey (p < 0,05). Durante a evolução
da cultura, foram avaliados os parâmetros: a) Altura das plantas; b) Taxa das
clorofilas alfa e beta; c) Quantidade de flores; d) Quantidade de vagens; e)
Produção; e f) Produtividade. A colheita ocorreu no dia 07/06/2019, onde todas as
plantas de cada Tratamento foram avaliadas. Também foram coletadas 10 plantas
da menos produtiva até a mais produtiva, de forma gradativa, e determinado o peso
de grãos das mesmas. A produtividade da área de cada Tratamento foi medida
conforme o peso de grãos totais das repetições e convertidas para Kg/há.
Resultados e discussão. A germinação da semente foi de 25 (± 5) %, influenciada
pela quantidade excessiva de chuva ocorrida no período pós plantio. Os resultaram
mostraram que: a) Altura das plantas - T3 apresentou altura máxima (29,4 cm) 8 %
maior que T2 (27,2 cm); b) Taxa das clorofilas alfa e beta - T3 apresentou taxa de
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clorofila alfa igual a 473 µg por grama de folha, ou seja 7 % maior que T2 (440 µg de
clorofila alfa por grama de folha), T3 apresentou uma taxa de clorofila beta igual a
409 µg por grama de folha, ou seja 1 % maior que T2 (404 µg de clorofina alfa por
grama de folha); c) Quantidade de flores - T3 apresentou uma média de 21,4 flores
por planta, ou seja, 5 % mais flores que T2 (14,2 flores por planta) que está abaixo
do valor descrito pela literatura para a cultura do feijão (Júnior et al., 2007), no
entanto este fator depende de fatores ambientais; d) Quantidade de vagens - T3
apresentou em média 22,8 vagens por planta, ou seja, uma quantidade 16 % maior
que T2 (19,6 vagens por planta). Estes valores estão acima do que é descrito pela
literatura (Nunes et al., 2006), no entanto este fator depende de fatores ambientais;
e) Produção - T3 apresentou produção de 118 g de grãos por 10 plantas,19 % maior
que T2 que apresentou 98,5 g de grãos por 10 plantas; f) Produtividade – T3
apresentou produtividade igual a 2475 kg/há, ou seja 10 % maior que T2 que
apresentou uma produtividade igual a 2224 kg/há. T2 apresentou uma produtividade
5 % maior que T1 (área sem adubação) que apresentou uma produtividade igual a
2118 kg/há. Os dados de produtividade são significativos, uma vez que, de acordo
com Zucareli et al., 2006, a adubação convencional gera um incremento de 7 %
quando comparada a uma área sem adubação o que está de acordo com nosso
trabalho. A análise estatística dos dados pelo teste ANOVA indicou que há
normalidade dos dados e significância entre as amostras pelo teste Tukey (p < 0,05).
Conclusão. Em todos os parâmetros avaliados, T3, apresentou melhor desempenho
que T2, e T2 apresentou melhor desempenho que T1. O estudo demonstrou que o
fertilizante contendo NPK e carvão vegetal na cultura do feijão melhorou os
parâmetros fisiológicos, a produção e a produtividade, comparados ao fertilizante
NPK convencional. A evolução positiva dos parâmetros fisiológicos, da produção e
da produtividade para a cultura do feijão indicam uma potencialidade para
formulações contendo NPK e carvão vegetal para aumentar a produtividade da
cultura do feijão em pelo menos 10 % quando comparada a adubação contento NPK
convencional.
Palavras-chave: Carvão vegetal, NPK, adubação, parâmetros fisiológicos.
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Uso de Fitoterápicos pela População Idosa Projeto Educar
Para Prevenir: Relato de Experiência
Ana Paula Aparecida Teixeira (anapaulaapteixeira@gmail.com) ¹
Profª. Orientadora: Mestra Alcione Oliveira de Souza (alcione.souza@ifpr.edu.br) ²
1,2
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas

Resumo Expandido: INTRODUÇÃO: A utilização da natureza para fins
terapêuticos é uma prática antiga no mundo. A Fitoterapia é uma terapêutica
caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas cujos
constituintes ativos são plantas ou derivados vegetais com fins preventivo e curativo
de patologias. As plantas medicinais são usadas há muito tempo por nossos
antepassados e são conhecidas por terem um papel importante na cura e tratamento
de algumas patologias. Acredita-se que o cuidado realizado por meio de plantas
medicinais seja bastante favorável à saúde humana, desde que o usuário tenha
conhecimento acerca de sua finalidade, riscos e benefícios. (BRASIL;2012; BADKE
et al., 2015, MENDES et.al.,2019). Atualmente a fitoterapia é utilizada como um
complemento ao tratamento no Sistema único de Saúde (SUS) através da
implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS
(PNPIC) que abrange a fitoterapia, (BRASIL, 2015; DIAS et.al., 2017). O Brasil é
referência mundial na área de Práticas Integrativas e Complementares (PICS), na
atenção básica e no SUS cuja modalidade ajuda na prevenção e promoção à saúde.
A PNPIC iniciou sua construção no final de década de 70, após a declaração de
Alma Ata e validada, principalmente nos anos 80 com a partir da oitava Conferência
Nacional de Saúde, classificadas no que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
denomina de medicina tradicional e medicina complementar e alternativa (BRASIL,
2015; BRASIL, 2018). Atualmente, o SUS oferece 29 procedimentos de PICS à
população dentre elas está a fitoterapia, considerada como uma alternativa
terapêutica barata, utilizada principalmente pela população de baixa renda, em
especial os idosos, por se tratar de uma opção eficiente, culturalmente difundida
(DIAS et.al., 2017; BRASIL, 2018.). OBJETIVO GERAL: o objetivo do presente
estudo foi relatar o uso de fitoterápicos pela população idosa local. METODOLOGIA:
Trata-se de um relato de experiência, que utilizou o método descritivo e
observacional, resultante das ações de extensão utilizando os fitoterápicos com
objetivo de ofertar ações de educação em saúde voltadas para o público idoso,
como alternativa a qualidade de vida aos envelhecidos hipertensos do Bairro lagoão
de Palmas - PR, participantes do projeto de pesquisa e extensão “Educar para
Prevenir: Análise dos hábitos de vida dos idosos hipertensos”, aprovado pelo COPE:
23408.000727/2018-47 e CAAE 84685718.4.0000.8156, coordenado por uma
docente do IFPR, atualmente o projeto conta com o apoio de acadêmicos do curso
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de enfermagem de diferentes períodos e com profissionais voluntários da Estratégia
de Saúde da Família (ESF) local. As atividades de extensão são desenvolvidas
semanalmente e durante os encontros são realizadas Educação em Saúde
abordando assuntos relacionados ao tema central com troca de experiência entre os
idosos, acadêmicos integrantes do projeto e profissionais de saúde sobre os
conhecimentos empíricos e cientifico acerca dos fitoterápicos. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: Os idosos são grandes adeptos do uso do fitoterápicos e detém
grande conhecimento sobre as plantas medicinais locais e a forma de uso desta
para complementação terapêutica aos diferentes tipos de tratamentos de diversas
patologias em especial das doenças crônicas não transmissível, como por exemplo
a hipertensão e diabetes mellitus, com boa adaptação deste público ao uso
concomitante das terapias medicamentosas e fitoterápicos. Segundo Ângelo et al,
2014. O consumo de fitoterápicos está baseada na tradição familiar e conhecimento
empírico, com isso as terapias à base dessas plantas são amplamente utilizadas
principalmente pelos idosos, prática essa que se tornou generalizada na medicina
popular. Portanto há a necessidade de profissionais capacitados para atender a tal
demanda, a qual irá exigir uma multidisciplinaridade nos cuidados. No campo da
fitoterapia, o estudo aprofundado da realidade na qual se está inserido é um
caminho imprescindível para o sucesso de sua utilização. É com base no
reconhecimento das plantas e fitoterápicos que já são usualmente utilizados por
aquela população que poderá ser realizada uma orientação eficaz, garantindo a
segurança da prática. (BRASIL, 2015). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com as práticas
acadêmicas, é possível perceber o quão importante é o papel do profissional da
enfermagem em todos os serviços de saúde. Neste estudo, evidenciou-se a
importância do mesmo junto a pacientes idosos com forma fitoterápica. O uso
correto dos fitoterápicos e das dosagens adequadas representa mais economia,
menos efeitos colaterais e maior eficácia. Vale ressaltar que existem plantas
perigosas à saúde humana, podendo acarretar riscos sérios e fatais. O Brasil é
detentor de uma grande variedade de plantas com propriedades farmacológicas
comprovadas, e outras em estudo para posteriores comprovações quanto a sua
eficácia. (JÚNIOR, 2016, RIBEIRO et al.,2019). Com isso é necessário conscientizar
a população de que a automedicação e produção de medicamentos naturais
requerem cuidados, a fim de garantir a segurança, eficácia e qualidade das práticas
fitoterápicas. Acredita-se que este relato seja relevante no sentido de que os
acadêmicos e os profissionais, especialmente da Estratégia Saúde e Família (ESF),
conheçam a importância da valorização e da inclusão do saber popular em suas
práticas de educação em saúde em especial junto aos idosos hipertensos.
Palavras-chave: Fitoterapia, Práticas; Integrativas e Complementares, Saúde dos
idosos.
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