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Apresentação 

 

A Semana de Educação, Ciência e Tecnologia (VI SECITEC) do IFBA Campus Jequié, 

realiza em 2019 a sua sexta edição. É um evento científico, gratuito, vinculado a 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) proposta pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC). A SNCT tem o objetivo de aproximar a 

Ciência e a Tecnologia da sociedade, promovendo eventos que reúnem diversas 

instituições para divulgação científica em todo o País. O intuito é disponibilizar uma 

linguagem acessível à população, estimular a curiosidade e fomentar o diálogo a 

respeito das implicações sociais da Ciência. Seguindo esta perspectiva, a VI SECITEC 

se constitui em uma oportunidade de troca de experiências, na medida em que promove 

a divulgação da produção científica desenvolvida no âmbito do IFBA bem como, de 

outras instituições de ensino e pesquisa sediadas no Território Médio Rio das Contas e 

outras escalas geográficas. A VI SECITEC se constitui ainda em uma oportunidade de 

publicação, visto que, os trabalhos científicos aprovados pela comissão organizadora do 

evento compõem o presente Caderno de Resumos (ISSN - 2358-5013). Este ano, o 

tema proposto pela SNCT é “Bioeconomia: diversidade e riqueza para o 

desenvolvimento sustentável”, destacando a importância que a Educação exerce em 

diversas áreas que influenciam diretamente processos de geração de riqueza e renda, 

redução da pobreza, inclusão social, articulado ao desenvolvimento integrado e 

sustentável. 

 

Comissão Organizadora do Evento 
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Programação do Evento 

 

Programação Científica 

 

Data 
Horário 

Atividade 
Início Término 

21
/1

0/
20

19
 

07:30h 08:30h 
Credenciamento 

Local: Pátio Interno de Entrada do IFBA – Campus Jequié 

08:00h 08:30h 

Sessão Solene de Abertura 

Componentes da Mesa: Prof. MSc. Valdex de Jesus Santos (Diretor Geral em Exercício do 

IFBA, Campus Jequié), Prof. MSc. Anderson Brito da Silva (Chefe do Departamento de Ensino 

do IFBA, Campus Jequié), Prof.ª Esp. Larissa Mota de Souza (Coordenadora do Evento) e 

demais representantes. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

08:30h 10:30h 

Mesa Redonda com a Esp. Marinelma Macedo Gomes (ADCB/Jequié), a Marilda dos Santos 

(COOPROAF/Jequié), a Prof.ª MSc. Geovana Pires Araújo Lima (UESC/Ilhéus) e o Prof. 

Jefferson Andrade da Silva (CAR/Jequié), mediada pela Prof.ª Dr.ª Elane Nardotto Rios Cabral 

(IFBA/Jequié) com o tema “O protagonismo da mulher na economia solidária”. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

10:30h 11:30h 
Conferência com o Prof. Esp. Davi Soares Alves (IFBA) e o tema “Prospectivas da economia 
brasileira”. 

14:00h 18:00h 
Minicursos e Oficinas 

Local: IFBA – Campus Jequié 

17:00h 18:30h 
Credenciamento 

Local: Pátio Interno de Entrada do IFBA – Campus Jequié 

18:00h 22:00h 
Minicursos e Oficinas 

Local: IFBA – Campus Jequié 

22
/1

0/
20

19
 

08:00h 12:00h 
Minicursos e Oficinas 

Local: IFBA – Campus Jequié 

14:30h 16:00h 

Mesa Redonda com o Prof. Dr. José Lamartine de Andrade Lima Neto (IFBA/Salvador), o Prof. 

Dr. Henrique Leonardo Maranduba (IFBA/Jequié) e a Prof.ª Dr.ª Cláudia Coelho Santos 

(UESB/Jequié), mediada pela Prof.ª Msc. Pollyana da Silva de Magalhães (IFBA/Jequié) com o 

tema “Tecnologia e inovação para o desenvolvimento regional e sustentável”. 

18:00h 22:00h 
Minicursos e Oficinas 

Local: IFBA – Campus Jequié 

23
/1

0/
20

19
 

08:30h 11:30h 
Apresentação de trabalhos cientifico: experimentos, pôsteres e comunicações orais. 

Local: Pavilhão de Salas de Aulas do IFBA – Campus Jequié 

14:30h 15:30h 
Conferência de Encerramento com o Prof. MSc. Anderson Brito da Silva (IFBA/Jequié) e a 
Prof.ª Dr.ª Rita de Cássia Souza de Queiroz Lopes (IFBA/Jequié) com o tema “Bioeconomia: 
diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável”. 

16:00h 16:30h 
Premiação dos trabalhos e solenidade de encerramento 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 
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Programação Cultural 

 

Data 
Horário 

Atividade 
Início Término 

21/10/2019 

07:30h 08:00h 

Mostra Cultural I: Banda Plural. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Grupo Musical 

10:30h 12:00h 

Mostra Cultural II: Como já foi manchado o dinheiro em nossas mãos. 

Local: Pátio Interno do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Exposição 

14:00h 16:00h 

Mostra Cultural III: Fliperama. 

Local: Pátio Interno do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Exposição 

14:00h 18:00h 

Mostra Cultural IV: Foto e Grafia – A literatura em fotos. 

Local: Pátio Interno do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Exposição 

22/10/2019 

14:00h 14:30h 

Mostra Cultural V: Banda Sem Nome Definido. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Grupo Musical 

16:00h 16:20h 

Mostra Cultural VI: Era uma vez Maria 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Peça Teatral 

16:20h 16:40h 

Mostra Cultural VII: Oceans. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Grupo Musical 

16:40h 17:00h 

Mostra Cultural VIII: A moral, dinheiro e o poder. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Peça Teatral 

23/10/2019 

08:00h 08:30h 

Mostra Cultural IX: Auto da barca do inferno. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Peça Teatral 

11:30h 12:00h 

Mostra Cultural X: Coral musical “Tributo a Queen”. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Grupo Musical 

14:00h 14:30h 

Mostra Cultural XI: Saturados. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Grupo Musical 

15:30h 15:40h 

Mostra Cultural XII: Socorro!! Grita o planeta. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Literário – Declamação 

15:40h 16:00h 

Mostra Cultural XIII: O matador. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Peça Teatral 

16:30h 17:30h 

Mostra Cultural XIV: O menino que descobriu o vento em Jequié. 

Local: Auditório do IFBA – Campus Jequié 

Tipo: Peça Teatral 
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SESSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS 

Trabalhos Científicos 

 
Área: Ciências Ambientais 

 

A ÁGUA DO RIO DE CONTAS EM JEQUIÉ (BA) 
 

Anne Victoria Novaes Cruz
1
; Beatriz Rocha Martins

1
; João Pedro Oliveira Borges

1
; Kamille Ferreira 

Costa
1
; Raíza Silva de Araujo

1
; Núbia Moura Ribeiro

2 

 
1
 Acadêmica Acadêmico do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié; 

2
 Docente do Curso Técnico em Informática, IFBA/Jequié, 

E-mail: nubia@ifba.edu.br. 
 
Resumo: Esta pesquisa tem o objetivo de expor os dados acerca da qualidade da água do Rio de 
Contas (BA). Os dados foram obtidos a partir de pesquisa bibliográfica e documental; e pesquisa de 
campo. A pesquisa bibliográfica e a documental levantam dados já publicados sobre a análise da 
qualidade da água bruta do rio de Contas. Na pesquisa de campo, em 21 de Setembro de 2019 entre 
09:28h e 10:13h foram coletadas amostras de água de 4 pontos georreferenciados do rio de Contas 
na cidade de Jequié. Com um béquer foram recolhidos 1000 ml de água em pontos específicos do rio 
e transferidos para uma garrafa pet, onde foi transportada de carro para o laboratório de química do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Jequié. Foram analisados os 
seguintes indicadores dessas amostras: cor, odor, aparência visual, pH e condutividade. Os 
resultados são a apresentação de dados relativos à qualidade da água bruta do rio de Contas, e a 
partir disso, espera-se a difusão e sensibilização da população de Jequié sobre a importância e a 
necessidade de uma postura mais consciente em prol da conservação dos recursos hídricos. 
Palavras-chave: água, pH, condutividade, rio de Contas, Jequié. 
 

THE WATER FROM RIO DE CONTAS IN JEQUIÉ (BA) 
 
Abstract: This research aims to expose data about the water quality of Rio de Contas (BA). Data 
were obtained from bibliographic and documentary research; and field research. The bibliographic and 
documentary research raise already published data on the raw water quality analysis of the Contas 
River. In the field research, on September 21st, 2019 between 09: 28h and 10: 13h, water samples 
were collected from 4 georeferenced points of the Rio de Contas in the city of Jequié. With a beaker 
1000 ml of water were collected at specific points of the river and transferred to a pet bottle, where it 
was transported by car to the chemistry laboratory of the Federal Institute of Education, Science and 
Technology - Jequié Campus. The following indicators of these samples were analyzed: color, odor, 
visual appearance, pH and conductivity. The results are the presentation of data related to the raw 
water quality of the Contas river, and from this, it is expected the diffusion and sensitization of the 
population of Jequié about the importance and the necessity of a more conscious attitude towards the 
conservation of the water resources. 
Key-words: water, pH, conductivity, rio de Contas, Jequié. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água que provém à população do 

município de Jequié é abastecida pelos 

rios Preto do Criciúma e de Contas 

(EMBASA, 2014). A água disponível na 

natureza, como a do Rio de Contas, é 

denominada “água bruta” e não é 

apropriada para o consumo humano 

direto na maioria das situações 

(EMBASA, 2014). Quanto mais poluída 

for a origem da água, mais inapropriada 

para o consumo humano direto. 

É possível encontrar notícias sobre 

problemas relativos à poluição do rio de 

Contas (MOURA, 2013). Essa poluição 
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também pode ser identificada em dados 

de órgão oficiais. Por exemplo, o 

Programa Monitora Qualidade das 

Águas do Estado da Bahia, do INEMA, 

divulga dados relativos ao Rio de 

Contas. 

Considerando este breve contexto, o 

objetivo desta pesquisa é apresentar 

alguns dados relativos à qualidade da 

água bruta do rio de Contas visando 

conscientização sobre a necessidade de 

evitar poluí-lo e, se possível, recuperá-

lo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para alcançar o objetivo deste trabalho, 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

documental e uma pesquisa de campo, 

em 21 de Setembro de 2019 entre 

09:28h e 10:13h no Rio de Contas na 

cidade de Jequié. Com um béquer foram 

recolhidos 1000 ml de água em pontos 

específicos do rio e transferidos para 

uma garrafa pet, onde foi transportada 

de carro para o laboratório de química 

do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia - Campus Jequié. 

Foram analisados através do indicador 

universal e do aparelho de medição de 

pH e condutividade elétrica os seguintes 

indicadores dessas amostras: cor, odor, 

aparência visual (incluindo presença ou 

ausência de óleos e graxas, materiais 

flutuantes, resíduos sólidos objetáveis, 

substâncias que produzem cor, odor e 

turbidez), pH e condutividade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Programa Monitora, do INEMA (2015) 

tem os seguintes pontos de amostragem 

no rio de Contas no município de Jequié: 

CON-CON-500 (latitude 13°52'15,9" (S), 

longitude 40°11'10,4" (W), localizado na 

estação de piscicultura, a jusante da 

barragem de Pedras. Acesso pela BR-

116, a cerca de 13 km da zona urbana 

de Jequié) e CON-CON-550 (latitude 

13°51'52,04" (S), longitude 40°4'51,05" 

(W), localizado sob a ponte na rua 

Ministro Hélio de Almeida (BA-891) na 

zona urbana da cidade de Jequié). As 

águas do rio de Contas nesses pontos 

de amostragem em Jequié são 

classificadas como água doce classe 2, 

exceto pelos dados de nutrientes, que 

enquadram as águas como salobras 

classe (INEMA, 2015), 1. A Tabela 1 

mostra os dados publicados pelo INEMA 

em 2015. Vale a pena destacar o 

elevado número de coliformes 

termotolerantes nos pontos de 

amostragem do rio de Contas em 

Jequié, apontando para o 

comprometimento da qualidade da água 

em termos biológicos. 

No que se refere à pesquisa realizada 

neste trabalho, as amostras foram 

coletadas em 4 pontos, conforme 

indicados na Tabela 2 e na Tabela 3. A 

Tabela 3 mostra os indicadores 

analisados neste trabalho. Observa-se 

que, na amostra 1 (próximo à ponte da 

Cidade Nova) e na amostra 2 

(Mandacaru, próximo elevatória da 

Embasa), a água tem coloração clara e 

sem odor, mas com o valor de 

condutividade elevado. Na amostra 3 e 

na amostra 4 (Mandacaru, próximo às 

casinhas) encontra-se também valores 

elevados de condutividade e as 

amostras têm um odor forte e coloração 

escura, indicando a presença de algas e 

de pequenos organismos visíveis a olho 

nu. 

A alta condutividade está relacionada a 

salinidade da água. Comparando os 
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dados desta pesquisa com os do INEMA 

(2015), constata-se que as amostras 

analisadas pelo INEMA apresentavam 

condutividade bem mais elevada, o que 

significa que houve uma diminuição na 

concentração de sais dissolvidos na 

água e uma menor salinidade, mas 

ainda distante dos valores para água 

potável. Para ser potável, é necessário 

que água apresente uma condutividade 

abaixo de 50 μS/cm porém as amostras 

analisadas têm condutividade superior a 

169 μS/cm. 

Uma das medidas da acidez de uma 

solução aquosa é o pH, que varia de 0 a 

14, na escala do pH os valores abaixo 

de 7 e perto de 0 indicam o aumento de 

acidez, já os valores de 7 a 14 indicam o 

crescimento da alcalinidade. Nas 

amostras analisadas nesta pesquisa, 

pode se observar que as amostras 

possuem pH entre 6,65 e 7,13 o que 

indica que as amostras têm pH próximo 

ao neutro (pH=7). Ao comparar os 

dados do INEMA (2015) com os dados 

desta pesquisa, é possível perceber que 

os valores de pH são bem parecidos. Os 

fatores que determinam o pH estão 

diretamente relacionados a fatores 

naturais e fatores antropogênicos, as 

amostras analisadas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Foram coletadas amostras de 4 pontos 

diferentes do Rio de Contas e os dados 

obtidos por meio da análise dessas 

amostras indicam pH próximo da 

neutralidade, valor elevado de 

condutividade para todas as amostras, e 

para algumas amostras, nota-se mau 

odor e aparência de poluição. 

Recomenda-se, portanto, maior 

conscientização da população e políticas 

públicas que garantam a preservação do 

meio ambiente. Que o resultado desse 

trabalho possa servir também como 

alerta a cerca da poluição e degradação 

do Rio de Contas para a comunidade 

local. 
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Tabela 1: Dados do Programa Monitora Qualidade das Águas do Estado da Bahia, do INEMA/2015. 

 
Fonte: INEMA, 2015, p. 146-147 
 

Tabela 2: Locais de coleta das amostras. 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

Próximo à ponte da 

Cidade Nova 

 

Mandacaru, próximo 

elevatória da Embasa 

 

Mandacaru, próximo às 

casinhas 

 

Mandacaru, próximo às 

casinhas 

 
Fonte: acervo dos autores, 2019. 
 

Tabela 3: Dados das amostras coletadas no Rio de Contas. 

Local Longitude Latitude Cor Odor 
Aparência 

visual 
pH Condutividade 

Próximo à 
ponte da 

Cidade Nova 

 
-13,86958 

 
40,11144 

 
Clara, 

transparente 

 
Sem 
odor 

 
Ausência de 
substâncias 

 
7,13 

 
172 

Mandacaru, 
próximo a 

elevatória da 
embasa 

 
-13,87411 

 
40,07919 

 
Clara, 

transparente 

 
Sem 
odor 

 
Ausência de 
substâncias 

 
6,84 

 
170 

Mandacaru, 
próximo às 
casinhas 

 
-13,88141 

 
40,07644 

Acinzentada, 
com certa 
opacidade 

Odor 
fétido 

Ausência de 
substâncias 

 
7,15 

 
169 

Mandacaru, 
próximo às 
casinhas 

 
-13,88135 

 
40,07639 

Clara, mas 
com certa 
opacidade 

Odor 
fétido 

Ausência de 
substâncias 

 
6,65 

 
173 

* Substância = óleos e graxas, materiais flutuantes, resíduos sólidos objetáveis, substâncias que 
produzem cor, odor e turbidez. 
Fonte: Elaborado pelo autores, 2019. 
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ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DA 
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Resumo: As lagoas são importantes espaços para a recreação familiar, a prática de esportes, o lazer 
e a visitação, sem perder de vista o fato de serem áreas de proteção da biodiversidade local. O 
presente estudo teve como objetivo identificar realizar uma análise preliminar dos parâmetros físico-
químicos da água e a presença de coliformes termotolerantes, considerando sua utilização pela 
população. Conclui-se que os parâmetros acidez, salinidade, turbidez, condutividade resistividade 
encontram-se próximos dos limites estabelecidos, permitindo classificar a lagoa como sendo de 
águas doces alcalinas com baixa concentração de oxigênio, Entretanto, o teste microbiológico 
apresentou uma taxa elevada de 14 UFC/ml, sete vezes acima do limite estipulado pela CONAMA 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente), o que nos leva a inferir que se trata de água imprópria para 
consumo humano e outros fins. 
Palavras-chave: acidez, coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido. 
 

ANALYSIS OF PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PARAMETERS 

OF WATER OF A LAGOON IN THE CITY OF JEQUIÉ-BA 
 
Abstract: The lagoons are important spaces for family recreation, sports, leisure and visitation, 
without losing sight of the fact that they are areas of protection of local biodiversity. This study aimed 
to identify a preliminary analysis of the physicochemical parameters of water and the presence of fecal 
coliforms, considering their use by the population. Concludes that the parameters acidity, salinity, 
turbidity, resistivity and conductivity are close to the established limits, allowing the lagoon to be 
classified as alkaline freshwater with low oxygen concentration. However, the microbiological test 
showed a high rate of 14 UFC/ml, seven times above the limit set by CONAMA (National 
Environmental Council), which leads us to conclude that it is water unfit for consumption and other 
purposes. 
Key-words: acidity, fecal coliform, dissolved oxygen. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As lagoas são importantes espaços para 

a recreação familiar, a prática de 

esportes, o lazer e a visitação, sem 

perder de vista o fato de serem áreas de 

proteção da biodiversidade local. A 

poluição afeta diretamente o meio 

ambiente, especialmente os cursos 

d‟água e lagoas, sobretudo pelo 

lançamento de esgoto e resíduos, 

aumento de doenças transmissíveis pela 

água, com diminuição da fauna e 

impacto sobre a flora aquática 

(ESTEVES, 2011). 

Nas cidades em desenvolvimento, onde 

encontramos áreas que possuem um 

saneamento básico precário, a água é 

responsável por transmitir vários tipos 

de doenças. Tanto a água potável e 

quanto aquela destinada ao lazer, nas 

lagoas, nos balneários e nas estâncias 

minerais, devem obedecer aos padrões 

de potabilidade estipulados pela 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária). 

O presente estudo teve como objetivo 

realizar uma análise de parâmetros 

físico-químicos da água e a presença de 

coliformes termotolerantes. A relevância 
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deste trabalho encontra-se no fato de 

que a água da lagoa do Derba ser 

utilizada por animais selvagens e 

domésticos, pela comunidade do 

entorno que pratica a pesca e anseia 

pela revitalização deste espaço para o 

lazer e preservação da biodiversidade 

local. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realização das análises, foram 

realizadas coletas nas duas margens da 

lagoa, com uso de recipientes coletores 

esterilizados e descartáveis. As 

aferições foram realizadas no 

Laboratório de Biologia do Instituto 

Federal da Bahia, Campus Jequié, com 

uso do aparelho multiparâmetro da 

marca Bante Instruments modelo 900P, 

certificado nacionalmente e previamente 

calibrado. 

Para a análise de presença de 

coliformes termotolerantese Escherichia 

coli, foram utilizadas de placas 3M™ 

Petrifilm™, meio seletivo, encubadas por 

48 horas em estufa microbiológica 

conforme indicação do fabricante. Os 

dados foram obtidos através do método 

da triplicata, com prova e contraprova. A 

análise preliminar da qualidade da água 

coletada considerou os padrões 

estabelecidos na Portaria Ministerial nº 

2.914, de 12 de dezembro de 2011. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nos resultados das análises 

físico-químicas e microbiológicas 

apresentados na Tabela 01, foi possível 

evidenciar que os pontos de coleta não 

se encontram dentro dos valores 

estipulados e previstos na legislação 

para o consumo humano (BRASIL, 

2011). De acordo com a Resolução 

CONAMA n° Nº 357/2005, Art. 2º, a 

água da lagoa estudada é classificada 

como doce com salinidade igual ou 

inferior a 0,5 ‰, ou seja, 0,22 ppt. O pH 

alcalino e a baixa concentração de 

oxigênio dissolvido são fatores 

limitantes. 

De acordo com os parâmetros 

brasileiros da CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente), para a 

água ser considerada potável não pode 

haver a presença de coliformes fecais. 

Para os demais usos, não deverá ser 

excedido um limite de 200 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros no 

caso de não haver na região meios 

disponíveis para o exame de coliformes 

termotolerantes, o índice limite será de 

1.000 coliformes totais por 100 mililitros. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que os parâmetros acidez, 

salinidade, turbidez, condutividade 

resistividade encontram-se próximos dos 

limites estabelecidos, permitindo 

classificar a lagoa como sendo de águas 

doces alcalinas com baixa concentração 

de oxigênio, Entretanto, o teste 

microbiológico apresentou uma taxa 

elevada de 14 UFC/ml, sete vezes 

acima do limite estipulado pela 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), o que nos leva a inferir que 

se trata de água imprópria para 

consumo humano, dos animais e outros 

fins. 
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Tabela 1: Resultados da análise de parâmetros físico-químicos da água coletada na Lagoa do Derba, 

município de Jequié, Estado da Bahia. 

Parâmetro Margem Esquerda Margem Direita 

Temperatura 26,8 C° 26,9 C° 

pH 8,200 8,280 

Condutividade 560 μS 625 μS 

Salinidade 0,22 ppt 0,24 ppt 

Salinidade (PSU) 0,28 PSU 0,30 PSU 

Sólidos totais 

dissolvidos (TDS) 

 

287 ppm 

 

311 ppm 

Resistividade 1,69 kΩ 1,60 kΩ 

Oxigênio  Dissolvido 2,9 mg/L 2,8 mg/L 

Coliformes totais 13 UFC 14 UFC 

Fonte: Dados da Pesquisa, Laboratório de Biologia, 2019. 
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Resumo: Considerando que o manejo inadequado da água de chuva, captada e armazenada em 
cisternas de polietileno, é um problema recorrentemente observado, este trabalho objetivou realizar o 
diagnóstico participativo do manejo da água para consumo humano no Assentamento dos Pequenos 
Produtores Rurais Ojefferson de Souza, no município de Jequié-BA. Para tanto, realizou-se aplicação 
de questionários com dados socioeconômicos e perguntas a respeito das formas de manejo da água 
armazenada nas cisternas de polietileno; inspeção sanitária das cisternas; uso de mapas falantes; 
análise da qualidade de água armazenadas nas cisternas e análise parasitológica das fezes da 
população assentada. Os padrões de potabilidade da água, os resultados dos exames parasitológicos 
de fezes e as formas de tratamento da água adotadas pelos assentados foram compatíveis com o 
manejo inadequado dos equipamentos de captação e armazenamento da água de chuva para 
consumo no ambiente intradomiciliar. 
Palavras-chave: água de chuva, cisterna de polietileno, qualidade da água. 
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PARTICIPATORY DIAGNOSIS OF WATER MANAGEMENT FOR HUMAN 

CONSUMPTION IN A RURAL SETTLEMENT IN JEQUIÉ-BA CITY 
 
Abstract: Considering that inadequate management of rainwater captured and stored in polyethylene 
cisterns is a recurring problem, this study aimed to make a participatory diagnosis of the management 
of water for human consumption in the Ojefferson de Souza Small Farmers Settlement, in the 
municipality from Jequié-BA. Therefore, it were applied questionnaires with socioeconomic data and 
questions about the ways of handling water stored in polyethylene cisterns; sanitary inspection of 
cisterns; use of talking maps; analysis of water quality stored in cisterns and parasitological analysis of 
faeces of the settled population. Water potability standards, fecal parasitological examination results 
and water treatment methods adopted by the settlers were compatible with the inadequate 
management of rainwater collection and storage equipment for consumption in the household 
environment. 
Keywords: rainwater; polyethylene cistern; water quality. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Assentamento dos Pequenos 

Produtores Rurais Ojefferson de Souza 

Santos, fundado há 12 anos, localizado 

na zona rural de Jequié-BA, a 16 km da 

sede do município, no Distrito da 

Fazenda Velha (-13.892863, - 

40.187660), possui 70 hectares, sendo 

103 de Área de Preservação 

Permanente (APP) e é composto de 20 

residências. Inserido em uma região 

com clima Tropical Semiárido e 

vegetação de caatinga que apresenta 

médias pluviométricas de 700 mm e 

temperaturas médias de 25ºC. As 

chuvas distribuem-se desigualmente ao 

longo do ano, concentrando-se 

principalmente entre os meses de 

novembro a março (CPTEC/INPE, 

2018). 

O abastecimento de água residencial do 

assentamento é proveniente da 

captação e armazenamento de água de 

chuva em cisternas de polietileno, com 

capacidade para 16.000 litros. Deve-se 

considerar que, um dos principais 

problemas no processo de 

armazenamento da água de chuva em 

cisternas é o manejo inadequado, que 

pode comprometer a qualidade da água 

utilizada para beber e cozinhar e, 

consequentemente, a segurança 

alimentar e nutricional da população 

abastecida. 

O contexto ambiental relacionado ao 

acesso aos recursos hídricos, onde está 

inserido o assentamento, se assemelha 

as diversas realidades vividas pelo povo 

do semiárido brasileiro e, políticas 

públicas foram pensadas e estão sendo 

executadas para a minimização desta 

problemática. No entanto, ainda existem 

lacunas, fragilidades e limitações que 

dificultam o alcance efetivo de metas 

propostas nos programas o que 

desencadeia uma não apropriação dos 

conhecimentos dos agricultores em 

relação aos cuidados sanitários com a 

cisterna propriamente dita e a água 

armazenada, ocasionando limitações 

aos mecanismos de desenvolvimento 

local (CEBALLOS et al., 2013). 

Nesta perspectiva, esta investigação 

teve como objetivo central realizar o 

diagnóstico participativo do manejo de 

água para consumo humano no 

Assentamento Rural Ojefferson de 

Souza, Jequié-BA. A presente pesquisa 

foi parte de um Projeto extensionista 

financiado pela Pró-Reitoria de Extensão 

do IFBA, através do Edital nº01/2018 e 

executada por docentes e discentes 

integrantes do Grupo de Pesquisa 
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Território, Educação e Sustentabilidade 

(TESSER). 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de estudo com abordagem 

quali-quantitativa visto que, além do 

levantamento dos dados de caráter 

objetivo, discutiu-se as subjetividades 

envolvidas no trato da água para 

consumo domiciliar dentro de um 

contexto histórico-cultural. 

A construção do diagnóstico participativo 

do manejo de água para consumo 

humano no Assentamento foi realizada a 

partir das seguintes etapas: (i) aplicação 

de questionários com dados 

socioeconômicos e perguntas a respeito 

das formas de manejo da água 

armazenadas nas cisternas de 

polietileno; (ii) inspeção sanitária das 

cisternas (DAVISON et al, 2005); (iii) uso 

de mapas falantes; (iv) análise da 

qualidade de água armazenadas nas 

cisternas (análises microbiológicas e 

físico-químicas de: temperatura, pH, 

condutividade elétrica, sólidos 

dissolvidos totais e salinidade); (v) 

análise parasitológica das fezes da 

população assentada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através de visita técnica inicial, foram 

identificadas algumas problemáticas 

socioambientais relacionadas ao manejo 

inadequado da água das cisternas de 

polietileno. Durante a socialização dos 

mapas falantes, os assentados 

mostraram-se preocupados com os 

casos de diarreia frequentes, apesar de, 

em sua maioria, manterem hábitos que 

colaboram para a contaminação da água 

consumida por suas famílias, como a 

não higienização das cisternas, o 

tratamento inadequado ou falta de 

tratamento da água no ambiente 

domiciliar, bem como, com a 

proximidade de vetores atraídos pelos 

resíduos orgânicos mantidos próximos 

às cisternas. 

No assentamento residem 14 famílias 

sendo que 50% têm mais de 50 anos de 

idade, 25% entre 41 e 50 anos, 17% 

entre 31 e 40 anos e 8% são jovens e 

crianças. A maioria é do sexo masculino 

(67%). O universo pesquisado apresenta 

baixo nível de escolaridade, sendo 67% 

com ensino fundamental incompleto, 

17% concluíram o ensino médio e 8% se 

diziam iletrados. Dois terços dos 

assentados possuíam renda entre 1 e 2 

salários mínimos (s.m.), 17% ganhavam 

metade do salário e 8% encontravam-se 

desempregados e sem renda. 

Para avaliação de risco da 

contaminação da água utilizada em 

âmbito domiciliar, foram feitas inspeções 

sanitárias das cisternas de nove 

residências (45% dos domicílios) a partir 

de um formulário proposto por Davison 

et al. (2005), sendo obtido o seguinte 

resultado em relação ao risco de 

contaminação: 22,2% apresentaram alto 

risco, 44,4% médio risco e 33,33% baixo 

risco. 

Foram analisadas 30 amostras de fezes 

no exame parasitológico pelo método 

Hoffman-Faust (DE CARLI, 2007). Vinte 

amostras apresentaram resultado 

negativo, 5 com cistos de Endolimax 

nana, 4 de Entamoeba coli e 2 para 

Lodamoeba butschlii. Este resultado 

pode ocorrer devido ao manejo 

inadequado das cisternas, influenciando 

negativamente nas condições higiênico 

sanitárias mínimas para consumo de 

água domiciliar. 
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Em relação à assistência técnica, 58% 

afirmaram que tiveram instruções dadas 

pelos técnicos da Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional 

(CAR), 42% não participaram do curso, 

muitos por terem habitado as 

residências posteriormente a 

implantação das cisternas. A maioria, 

83%, afirmou nunca terem realizado a 

limpeza interna das cisternas desde 

suas instalações. Todas as bombas 

encontravam-se danificadas, assim, 

59% retiram a água com o auxílio de 

mangueira, por gravidade, 25% abrem a 

tampa da cisterna para retirar água com 

um balde; 25% afirmaram realizar a 

limpeza dos telhados e calhas; 92% 

afirmaram descartar as primeiras águas 

após o período de estiagem. Os 

assentados relataram que a água 

armazenada é suficiente para o período 

de estio. 

Para análise da qualidade das águas 

das cisternas observou-se a Portaria Nº 

2.914, que “dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de 

potabilidade” (BRASIL, 2011). As 

condições físico químicas da água de 16 

cisternas foram analisadas nos 

seguintes parâmetros: temperatura, pH, 

condutividade elétrica, sólidos 

dissolvidos totais, salinidade. Os 

resultados mostraram que os 

indicadores estão em conformidade com 

referida legislação para o parâmetro de 

sólidos dissolvidos totais. Para o 

parâmetro pH os resultados foram 

satisfatórios para 12 das 16 cisternas 

pesquisadas. Os outros parâmetros 

foram satisfatórios e comparados com 

os dados de pesquisas semelhantes 

(BEZERRA et al., 2016), já que, a 

legislação não define valores de 

referência. Nas análises microbiológicas 

foram encontradas Unidades 

Formadoras de Colônias para 

Escherichia coli e coliformes fecais 

acima dos limites permitidos (BRASIL, 

2011), indicando que a contaminação 

está associada, sobretudo, ao manejo 

inadequado e proteção insuficiente do 

reservatório. 

 

CONCLUSÃO 

 

As condições sanitárias das cisternas 

são compatíveis com os resultados dos 

exames parasitológicos de fezes e com 

os padrões de potabilidade encontrados 

nas análises da água. Os baixos níveis 

de escolaridade, associados a falta de 

capacitação e monitoramento pelos 

órgãos competentes, têm contribuído 

para o gerenciamento inadequado dos 

equipamentos de captação de água de 

chuva para consumo humano dentro das 

residências no assentamento rural 

investigado. Os assentados encontram-

se em um sistema de organização que 

propicia o desenvolvimento de 

intervenções educativas no sentido de 

se construir, coletivamente, estratégias 

adequadas de manejo dos recursos 

hídricos a fim de garantir a efetiva 

apropriação das tecnologias e, 

consequentemente, a melhoria da saúde 

e da qualidade de vida dos sujeitos 

envolvidos. 
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Resumo: Analisando-se a grande quantidade de lixo que é descartado na cidade de Jequié-BA 
realizou-se uma pesquisa para obter informações sobre a quantidade de lixo que os moradores da 
cidade produzem. Neste trabalho foram utilizados procedimentos de pesquisa bibliográfica e 
documental, bem como coleta de informações mediante visita técnica à Cooperativa de Catadores 
Recicla Jequié (COOPERJE). Os resultados mostram que Jequié produz cerca de 2000 toneladas de 
entulho por mês e que não possui nenhuma maneira de reaproveitamento desses rejeitos para a 
produção de energia, algo que poderia agregar muito valor a esse lixo. Verificou-se também que 
Jequié possui um grande défice no reaproveitamento do lixo gerado pela população, e que seria 
muito viável a instalação de uma usina para aproveitamento do biogás produzido no aterro sanitário. 
Palavras-chave: biogás, Jequié, reciclagem, resíduos sólidos. 
 

PRODUCTION OF SOLID WASTE IN JEQUIÉ AND ITS POSSIBILITIES OF 

RECOVERY 
 
Abstract: Analyzing the large amount of garbage that is disposed of in the city of Jequié-BA, a survey 
was conducted to obtain information on the amount of trash that the residents of the city produce. In 
this work, bibliographic and documentary research procedures were used, as well as information 
gathering through a technical visit to the Recicla Jequié Waste Pickers Cooperative (COOPERJE). 
The results show that Jequié produces about 2000 tons of rubbish per month and that there is no way 
to reuse these wastes for energy production, something that could add much value to this waste. It 
was also found that Jequié has a large deficit in the reuse of waste generated by the population, and 
that it would be very feasible to install a plant to use the biogas produced in the landfill. 
Keywords: biogas, Jequié, recycling, solid waste. 
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INTRODUÇÃO 

 

O grave problema enfrentado por muitos 

países no que se refere à gestão de 

resíduos sólidos tem sido positivamente 

tratado por países com economias 

desenvolvidas, nos quais inúmeras 

empresas conseguem reciclar 

praticamente todo o lixo gerado, 

principalmente produzindo energia por 

pirólise (MORAES et al., 2015). Embora 

o uso de pirólise do lixo no Brasil ainda 

seja inexpressivo, com exceção de 

resíduos hospitalares, setor em que há 

diversas empresas. Citam-se aqui 

alguns exemplos das empresas que 

oferecem esses serviços no Brasil: Delta 

Bravo Reciclagem (2019) e W2E 

bioenergia (2019). 

O Brasil dispõe de dispositivos legais 

quem normatizam a gestão de resíduos 

sólidos: a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) estabelecida pela Lei nº 

12.305/2010 (BRASIL, 2010). Em seu 

art. 8º, essa lei indica os planos de 

resíduos sólidos como um dos principais 

e mais importantes instrumentos para o 

alcance dos objetivos da política. Esses 

planos podem ser elaborados a nível 

nacional, estadual etc. Assim, os planos 

de gestão integrada de resíduos sólidos 

dos municípios é uma exigência legal 

(BRASIL, 2010). Entretanto, encontram-

se na mídia jornalística notícias 

denunciando os problemas relativos à 

gestão de resíduos sólidos no município 

de Jequié, Bahia (JEQUIÉREPORTER, 

2017), e o município chegou a 

responder a uma ação civil pública 

ambiental relacionada à gestão de 

resíduos sólidos (MPBA, 2015). 

Considerando o exposto acima, o 

objetivo deste trabalho foi compreender 

alguns aspectos da gestão de resíduos 

sólidos no Município de Jequié. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada utilizando 

procedimentos de pesquisa bibliográfica 

e documental, bem como de coleta de 

informações mediante visita técnica à 

Cooperativa de Catadores Recicla 

Jequié (COOPERJE), em 19 de 

setembro de 2019, e ao Aterro Sanitário 

da Cidade de Jequié, em 20 de 

setembro de 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Jequié é um município às margens do 

Rio de Contas, com população estimada 

de 155.966 pessoas e apresenta 77,9% 

de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado (IBGE, 2019). 

A visita técnica ao Aterro Sanitário do 

município revelou que, há quase 3 anos, 

o aterro vem sendo operado pela 

empresa Locar Gestão de Resíduos 

(LOCAR, 2019), que está vinculada 

mediante convênio de prestação de 

serviço à Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos de Jequié. O aterro 

processa cerca de 4850 toneladas de 

lixo doméstico e cerca de 2000 

toneladas de entulho por mês. A coleta 

de resíduos é realizada por caminhões, 

que são pesados na entrada do aterro; 

e, após identificação da origem dos 

resíduos, o material é depositado e 

aterrado. Não são aceitos lixo tóxico, 

hospitalar nem radioativo. 

Os aterros são espaço distantes de 

cursos d´água e das áreas urbanas, 

destinados ao descarte final de resíduos 

sólidos, com solo preparado com argila 

compactada e polietileno, para que não 
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haja contaminação do entorno. O lixo é 

colocado em células de aterro, é 

espalhado e coberto com uma camada 

de terra e impermeabilizado com argila 

ou mantas plásticas. O chorume, líquido 

gerado na decomposição do lixo, é 

coletado e encaminhado para poços de 

acumulação e tratado. Nas células de 

aterro são colocados drenos, pois na 

decomposição do lixo também são 

gerados gases, o biogás, cuja 

composição é rica em metano, um gás 

muito combustível e de efeito estufa. Os 

gestores dos aterros monitoram as 

emissões de gases para evitar 

explosões. No Aterro Sanitário de Jequié 

esses gases são queimados, e não há 

projeto de captação e canalização para 

aproveitamento deles. O biogás pode 

ser utilizado para produção de energia 

elétrica, ou mesmo podem sofrer queima 

enclausurada e controlada, evitando que 

eles escapem para a atmosfera, a 

prática desse tipo de queima pode ser 

convertida em créditos de carbono – 

essas são opções de tratamento dos 

gases que geram recursos. 

Durante a visita técnica à COOPERJE 

foi possível verificar que os cooperados 

atuam nos procedimentos de coleta, 

separação, enfardamento e venda dos 

produtos coletados. Na cooperativa 

trabalham 37 cooperados, e o volume de 

produtos vendidos mensalmente está 

estimado em cerca de 45 toneladas de 

papelão, 16 toneladas de papel, e 12 

toneladas plásticos (diversos) e uma 

quantidade bem menor de metais. O 

papelão, o papel e alguns materiais 

plásticos são vendidos para indústrias 

de reciclagem. O metal é vendido para 

empresas de ferro-velho no próprio 

município. A COOPERJE tem um 

contrato de prestação de serviços de 

reciclagem com a Prefeitura de Jequié e 

mantém 3 Eco-Pontos onde podem ser 

entregues materiais para reciclagem, 

nos bairros Mandacaru, São Judas e 

Joaquim Romão. A cooperativa também 

tem uma parceria com as Secretarias 

Uma das opções para agregar valor ao 

lixo é o processo de gaseificação por 

pirólise. Esse processo difere da 

incineração ou queima, já que é 

realizado em baixas concentrações de 

oxigênio e, portanto, não ocorre a 

combustão. A pirólise pode ser definida 

como a degradação de materiais macro-

moleculares aquecidos a altas 

temperaturas, acima de 350°C, com 

baixas concentrações de oxigênio Trata-

se de um processo termoquímico antigo, 

e nele pode ser usado qualquer 

biomassa (MORAES et al., 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

O volume de resíduos que chega aos 

aterros no Brasil ainda é muito grande, o 

que também se observa em Jequié. A 

cultura de adoção dos 3 Rs – Reduzir a 

produção de lixo, Reciclar e Reutilizar – 

deveria ser amplamente difundida no 

município. Além disso, poderia ser 

estimulada a separação do lixo, 

encaminhando para reciclagem papéis, 

plásticos, metais, vidros etc., e indo para 

o aterro apenas o lixo orgânico e o não 

reciclável, que não tenha mais 

aproveitamento. O aproveitamento do 

biogás para geração de energia é um 

aprimoramento do processamento dos 

aterros sanitários que deveria ser 

implementado no aterro municipal de 

Jequié e, num futuro próximo, poderia 

também ser estimulada a implantação 

de uma usina de pirólise dos resíduos 

sólidos. 
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Resumo: A Produção Mais Limpa (P+L) busca otimizar processos e reduzir o impacto ambiental 
negativo em empreendimentos. Macrófitas aquáticas vem sendo utilizadas com sucesso para 
fitorremediar efluentes. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi investigar a redução da poluição 
ambiental em indústria de laticínio usando macrófitas aquáticas nativas que nunca foram pesquisadas 
para este fim. Foram montados sistemas de tratamento com 10L de efluente de laticínio usando as 
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macrófitas Eichhornia paniculata e Borreria scabiosoides. O experimento durou 15 dias, e de dois em 
dois dias avaliou-se: Demanda Química de Oxigênio (DQO), teor de sólidos totais, pH e temperatura, 
o crescimento vegetativo também foi avaliado no início, meio e fim da pesquisa. Os resultados 
apresentaram condições de pH e temperatura favoráveis ao tratamento. As taxas de DQO foram 
reduzidas à medida que houve o desenvolvimento vegetativo das macrófitas. As taxas para os 
valores de sólidos totais foram inconclusivas. A E. paniculata obteve resultados mais eficientes que a 
B. scabiosoides, no entanto, as duas atingiram níveis satisfatórios legais de redução nas taxas 
orgânicas. Dessa forma, conclui-se que a utilização da E. paniculata e da B. scabiosoides, 
alcançaram a redução da poluição ambiental na indústria de laticínio e promoveram a P+L na prática. 
Palavras-chave: fitorremediação, efluente, laticínios, macrófitas aquáticas nativas. 
 

REDUCTION OF INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL POLLUTION THROUGH 

CLEANER PRODUCTION (P + L) USING EICHHORNIA PANICULATA AND 

BORRERIA SCABIOSOIDES 
 
Abstract: Cleaner Production (P+L) seeks to optimize processes and reduce the negative 
environmental impact on industries. Aquatic macrophytes have been successfully used for 
phytoremediation of wastewater. In this context, the objective of this research was to investigate the 
reduction of environmental pollution in dairy industry using native aquatic macrophytes that have never 
been researched for this purpose. Treatment systems with 10L of dairy effluent were assembled using 
the macrophytes Eichhornia paniculata and Borreria scabiosoides. The experiment lasted 15 days, 
and every two days it were evaluated: Chemical Oxygen Demand (COD), total solids, pH and 
temperature. Vegetative growth was also evaluated at the beginning, middle and end of the research. 
The results showed favorable pH and temperature conditions to the treatment. COD rates were 
reduced as macrophytes grew. The rates for total solids values were inconclusive. E. paniculata had 
more efficient results than B. scabiosoides, however, both achieved satisfactory legal levels of 
reduction in organic rates. Thus, it is concluded that the use of E. paniculata and B. scabiosoides, 
achieved the reduction of environmental pollution in the dairy industry and promoted P L in practice. 
Key-words: phytoremediation, wastewater, dairy, native aquatic macrophytes. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A P+L busca a otimização de processos 

e redução da geração de resíduos, 

efluentes e emissões, propondo 

valorização e agregação de valor aos 

coprodutos. Por sua vez, o 

gerenciamento de efluente em laticínios 

tem se limitado principalmente à prática 

de descarte (Lin et al., 2014), causando 

elevado impacto ambiental na sociedade 

em seu entorno, devido a sua elevada 

carga orgânica. 

As tecnologias de tratamento, 

geralmente, apresentam custos de 

implantação e manutenção elevados, 

dificultando a utilização em médios e 

pequenos laticínios. Porém, Gorra et al. 

(2014) destacaram o uso de macrófitas 

aquáticas para tratar efluentes de forma 

eficiente, prática e barata. Os sistemas 

experimentais com as plantas 

promovem a P+L na prática, reduzindo a 

poluição ao meio ambiente e 

beneficiando a comunidade em que o 

laticínio está inserido. Neste contexto, o 

objetivo desta pesquisa foi investigar a 

redução da poluição ambiental em 

indústria de laticínio usando macrófitas 

aquáticas nativas e nunca pesquisadas 

na literatura nacional e internacional. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As macrófitas nativas utilizadas foram E. 

paniculata e B. scabiosoides. A coleta 

das plantas e do efluente de laticínio, 

bem como a montagem dos sistemas 

seguiram a metodologia e equipamentos 

utilizados por Queiroz et al. (2017). 

Cada sistema de tratamento foi 

construído com volume total de 10 litros 
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de efluente, em triplicata, e também, foi 

construído um sistema controle (sem 

planta) para comparação dos resultados. 

O experimento durou 15 dias, com as 

análises ocorrendo a cada dois dias, os 

parâmetros utilizados para avaliar a 

redução da poluição estão relacionados 

com a matéria orgânica e são: DQO e 

teor de sólidos totais (APHA, 1995); o 

pH, temperatura e o crescimento 

vegetativo também foram avaliados no 

início, meio e fim do experimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A média dos resultados de pH e 

temperatura dos sistemas ficou entre 6,0 

e 8,0 e 23 a 28ºC, respectivamente. 

Shah et al. (2014) indicaram que os 

sistemas com temperatura entre 15 a 

38ºC e pH em torno 7,5 apresentam 

boas condições de tratamento para 

esgoto municipal e crescimento de 

macrófitas. Dessa forma, os sistemas 

experimentais mantiveram-se dentro de 

ótimas faixas de temperatura e de pH 

para o crescimento vegetativo das 

macrófitas aquáticas e dos micro-

organismos presentes no efluente, nas 

raízes e nos rizomas das plantas. 

A redução nas taxas de matéria 

orgânica (Figura 1) foi superior para a E. 

paniculata, atingindo 53% e 97,6% no 3º 

e 5º do experimento, enquanto que a B. 

scabiosoides alcançou reduções de 

40,9% e 93,9% no mesmo período. 

Considerando que a legislação brasileira 

apresenta reduções de no mínimo 60% 

da carga orgânica para o lançamento de 

efluente no ambiente (BRASIL, 2011), 

as duas plantas obtiveram êxito com a 

prática de P+L no 5º dia da pesquisa. 

Ao avaliar o tratamento de efluente de 

pocilga, Lee et al. (2004) obtiveram 

valores de 77% na redução de DQO, 

com Tempo de Retenção Hidráulica 

(TRH) de 4,3 dias e valor de 1.160 mgL-

1 para a DQO do efluente inicial. Ao 

realizar a comparação, o valor de DQO 

inicial dos autores foi muito inferior ao 

desta pesquisa (5.866,7 mgL-1) e seus 

resultados em 4,3 dias foram 

semelhantes ao 5º dia deste 

experimento. 

Os sistemas controle, sem macrófitas, 

alcançaram redução de 42,4%, 36,3% e 

93,1% no 3º, 5º e 7º dia do experimento. 

Essa redução pode ser explicada por 

conta da ação microbiana do próprio 

efluente, porém, não foi eficiente e 

rápida como a redução nas taxas pelas 

macrófitas. Dessa forma, o TRH durante 

o tratamento com as macrófitas nativas 

é reduzido, sendo de extrema 

relevância, já que vai interferir 

diretamente no dimensionamento do 

sistema e no tempo de tratamento. 

Os teores de sólidos não apresentaram 

um padrão, necessitando de posteriores 

análises para resultados conclusivos. 

Acredita-se que, em um sistema de 

tamanho real e troca de efluente 

frequente os resultados apresentarão 

tendências coerentes. 

O crescimento vegetativo seguiu o 

mesmo padrão da redução de DQO, 

também com valores de crescimento 

mais elevados para a E. paniculata 

(Figura 2), fixando a relação entre o 

tratamento e o desenvolvimento 

vegetativo. 

 

CONCLUSÕES 

 

Após a investigação, pode-se concluir 

que a utilização de macrófitas aquáticas 

nativas E. paniculata e B. scabiosoides, 

nunca pesquisadas para essa finalidade, 
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alcançaram a redução da poluição 

ambiental na indústria de laticínio e 

promoveram a P+L na prática. 

A relação entre a redução da poluição 

ambiental industrial e o desenvolvimento 

das macrófitas pesquisadas é positivo e 

após o tratamento deve-se considerar a 

utilização destas plantas na 

biofertilização e ou produção de 

bioenergia, em substituição da lenha 

usada nas caldeiras. 
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Figura 1: Taxas de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Sólidos Totais (ST) ao longo dos 15 dias 

do experimento. 

 
Figura 2: Média do peso (g) das macrófitas aquáticas durante o experimento. 
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Resumo: A Bacia Hidrográfica (BH) do Rio Verruga localiza-se no sudoeste da Bahia, que 
compreende uma das principais regiões socioeconômicas do estado. O Rio Verruga é utilizado para 
usos múltiplos, tais como irrigação agrícola, dessedentação animal, pesca, abastecimento humano de 
comunidades rurais, entre outros. Entretanto, esse rio vem sofrendo um processo de degradação da 
qualidade da água devido às inúmeras atividades antrópicas desenvolvidas ao longo da BH. 
Considerando a importância do mapeamento do uso e ocupação do solo para identificar os principais 
impactos ambientais, o objetivo dessa pesquisa foi levantar as classes de uso e ocupação do solo na 
Bacia do Rio Verruga (BA). O mapeamento do uso e ocupação do solo consistiu basicamente da 
identificação das classes em escala 1:50.000, bem como uso de imagem de satélite Landsat 8 TM. O 
uso intensivo do solo nessa bacia pode contribuir para a degradação dos recursos ambientais. A 
pastagem e a disposição de efluentes sanitários sem tratamento prévio são atividades que exercem 
uma grande pressão sobre os recursos hídricos na referida BH. 
Palavras-chave: uso da terra, monitoramento, gestão dos recursos hídricos. 
 

USE AND OCCUPATION OF LAND IN THE RIO VERRUGA (BA) 
 
Abstract: The Verruga River Basin (BH) is located in southwest Bahia, which comprises one of the 
main socioeconomic regions of the state. The Verruga River is used for multiple uses, such as 
agricultural irrigation, animal desedentation, fishing, human supply of rural communities, among 
others. However, this river has been undergoing a process of water quality degradation due to the 
numerous anthropic activities developed along the BH. Considering the importance of mapping of land 
use and occupation to identify the main environmental impacts, the objective of this research was to 
survey the land use and occupation classes in the Verruga River Basin (BA). The mapping of land use 
and occupation basically consisted of the identification of the 1: 50,000 scale classes, as well as the 
use of Landsat 8 TM satellite imagery. Intensive land use in this basin can contribute to the 
degradation of environmental resources. Pasture and disposal of untreated sewage are activities that 
exert great pressure on the water resources in the referred BH. 
Key words: land use, monitoring, water resource management. 

 
INTRODUÇÃO 

 

O uso e ocupação do solo inadequado 

das bacias pode causar inúmeros 

impactos ambientais (DONATIO et al., 

2005), tais como diminuição da 

infiltração devido à impermeabilização 

do solo, erosão dos solos, diminuição da 

diversidade biológica, enchentes e 

assoreamento dos mananciais 

(FERREIRA et al, 2005). 

O mapeamento do uso e ocupação do 

solo consiste em um instrumento 

relevante de monitoramento e avaliação 

do meio físico, contribuindo assim para a 

gestão dos recursos ambientais, 

sobretudo hídricos (DE ASSIS, 2014). 

Dessa forma, a pesquisa visa identificar 

as principais classes de uso e ocupação 

do solo existentes na BH do rio Verruga, 

fornecendo informações que poderão 
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contribuir para a gestão dos recursos 

hídricos. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida na bacia 

hidrográfica do Rio Verruga localizado 

na região Sudoeste da Bahia entre os 

municípios de Vitória da Conquista e 

Itambé. Essa BH possui área de 

aproximadamente 863,12 km2, com 

localização entre os paralelos 14º 49‟ e 

15º 16‟ de latitude sul e os meridianos 

40º 32‟ e 40º 55‟ de longitude oeste. 

A metodologia de mapeamento do uso e 

ocupação do solo consistiu na 

identificação das classes em escala 

1:50.000, bem como uso de imagem de 

satélite Landsat 8 TM (2014), 

especificamente as bandas 1, 2, 3, 4 e 5 

recomendadas para esse fim. Além 

disso, foi realizada uma breve correção 

atmosférica no ArcGis 9.3. A 

denominação das classes de uso do 

solo foi feita de acordo com alguns 

manuais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A base 

de dados utilizada foi da CPRM. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O mapa de uso e ocupação do solo da 

BHRV (Tabela 1) apresenta 7 classes: 

área perturbada, urbanizada, cultivos 

diversos, pasto sujo, pastagens, corpos 

d‟água e remanescentes florestais. A 

pastagem é predominante na referida 

BH, com aproximadamente 51,1 % da 

área, seguido por 24,2 % de cultivos 

diversos e pasto sujo. 

A classe de área urbana corresponde a 

9,2% da área total da BHRV. Existem 

dois centros urbanos na área de 

influência da BH: Vitória da Conquista e 

Itambé. A zona urbana do município de 

Vitória da Conquista vem crescendo de 

forma descontrolada e sem ação efetiva 

de ordenamento territorial. O uso 

intensivo do solo nessa bacia tem 

contribuído para a degradação dos 

recursos ambientais por meio de ações, 

tais como ocupação irregular, falta de 

planejamento adequado, inexistência de 

tratamento de efluentes para todos os 

bairros, além de desmatamento e prática 

de queimadas para implantação de 

cultivo de café e pastagem (ALMEIDA; 

NOBREGA, 2006; SANTOS et al., 

2008). 

O Município de Vitória da Conquista até 

o ano de 2010 possuía uma população 

de 306.866 habitantes. As principais 

atividades econômicas existentes são 

pecuária (bovinos, suínos, entre outros) 

e a agricultura (café, banana, maracujá, 

entre outros). O município de Itambé 

tinha uma população de 23.089 

habitantes no ano 2010 (IBGE, 2010). A 

criação de gado e cultivos agrícolas são 

atividades que possuem destaques na 

economia desse município. A qualidade 

da água pode ser comprometida pelo 

crescimento demográfico, expansão 

urbana e agrícola, entre outros (PAERL, 

2009). Esse aspecto combinado com a 

quantidade pequena de remanescentes 

florestais (5,4%) existentes na BHRV 

apresenta um alto nível de antropização, 

o que pode contribuir com sérios 

impactos a qualidade da água. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se que a pastagem é 

predominante na bacia do rio Verruga. 

Esse aspecto associado com a 

existência de um baixo percentual de 

remanescentes florestais representa um 
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grau elevado de antropização, podendo 

ocasionar sérios impactos a qualidade 

de água. 
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Tabela 1 Classes de uso e ocupação do solo da BH do Rio Verruga (BHRV), no Sudoeste da Bahia. 

Classes de uso e ocupação do solo Área da BHRV* (%) 

Pastagem 51,1 

Pasto Sujo 11,1 

Cultivos 13,1 

Área urbana 9,2 

Solo exposto 10,0 

Florestas 5,4 

Corpos d'água 0,1 

*BHRV: Bacia Hidrográfica do Rio Verruga 
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Resumo: Essa investigação trata sobre a humanização na saúde, e os aspectos socioculturais 
presentes na vida cotidiana podem ser trabalhados nas áreas das Ciências Humanas e Sociais, de 
modo a constar no planejamento dos cuidados em saúde. A abordagem justifica-se pela intensidade 
que o tema vem sendo fomentado pelos organismos de saúde no Brasil, a considerar que, além do 
olhar biomédico, outros olhares podem ser dimensionados para os direitos dos cidadãos. Inicialmente 
objetiva-se conhecer a percepção dos estudantes de Fisioterapia, ingressantes e concluintes, a fim de 
estabelecer os padrões de humanização em saúde utilizados, e como a relação com as disciplinas de 
Ciências Humanas e Sociais podem ser sugeridas na matriz curricular do curso. O presente estudo 
descritivo e de natureza qualitativa, teve como instrumento um questionário semiestruturado com 
pressupostos testados posteriormente pelo conhecimento prévio e senso comum dos sujeitos da 
pesquisa, e comparados cientificamente com teóricos e tratadistas do tema. Os dados coletados 
foram analisados de acordo com a perspectiva da análise de conteúdo de Bardin. Os resultados 
preliminares indicam que, os estudantes apresentam dificuldades em relacionar a humanização em 
saúde com as disciplinas de ciências humanas, tendo em vista que o modelo biomédico ainda 
prevalece no curso, embora uma sugestão de reorganização no enfoque não foi descartada, e a 
sugestão ê o nosso trabalho visa aproximar o discente da realidade assistencial humanizada, 
contemplando as diretrizes curriculares e os paradigmas existentes no Sistema Único de Saúde. 
Palavras-chave: humanização; saúde; fisioterapia transcultural. 
 

SCIENCES FOCUSED ON HUMAN CARE: TRANSCULTURAL PHYSIOTHERAPY 
 
Abstract: This research deals with humanization in health, and how the sociocultural aspects present 
in daily life can be worked in the areas of Humanities and Social Sciences in order to maintain a health 
care planning. An approach justified by the intensity of the theme has been promoted by health 
organizations in Brazil, considering that, besides looking biomedical, other views can be scaled to the 
rights of consumers. The objective is to know what is the perception of physiotherapy students, 
freshmen and graduates, who have about humanization in health and its relationship with humanities 
disciplines in the curriculum. The present study was conducted from August to September 2019. This 
is a descriptive study of a qualitative nature. A semi-structured questionnaire containing four questions 
was applied. The collected data were analyzed according to Bardin's perspective. The results revealed 
that students have difficulty in relating a humanization in health with humanities disciplines present in 
the curricular series of the referred course, suggesting a reorganization in the focus given to these 
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disciplines, to better approach or student the humanized reality of care, order to include as guidelines 
of the Unified Health System. 
Key-words: humanization; health, fisioterapy, trasncultural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A humanização em saúde é descrita 

como o encontro de sujeitos e suas 

respectivas subjetividades e este 

encontro é a base para os fundamentos 

do cuidar e da assistência, gerando um 

processo de aprendizagem recíproca e 

privilegiada, segundo por Corsino & Sei 

(2019). 

A fisioterapia transcultural proposta 

nesse estudo envolve a estrutura 

cultural, social e ambiental, e as visões e 

versões de mundo que dizem respeito 

aos sistemas do cuidar e humanizar. 

Objetiva defender a importância, a 

consciência e a influência da dimensão 

cultural na interface do cuidado que se 

refere a uma assistência ampla que 

abriga eficiência e resolutividade na 

humanização. 

Atualmente, a formação em saúde tem 

gerado intensos debates acerca de 

como transmitir no processo de ensino-

aprendizagem, os princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS), que são a 

universalidade, a integralidade e a 

equidade. Nesse contexto, a 

humanização do ensino em saúde se 

mostra de forma mais lúcida, uma vez 

que sem esta não há como disseminar 

os princípios do SUS. (PITOMBEIRA, 

XAVIER, BARROSO, & OLIVEIRA, 

2016; MEYER, COSTA, GICO, 2006) 

Visando promover um ensino menos 

tecnicista e mais focado no ser humano 

em sua integralidade no curso de 

fisioterapia, é sugerido pelo Ministério da 

Educação por meio das diretrizes 

curriculares do referido curso o seguinte: 
 

[...] os conteúdos de ciências 
sociais e humanas devem 
contemplar a matriz curricular do 
curso, por se tratar de estudos 
direcionados ao homem e suas 
relações, e que possibilita olhares 
críticos e reflexivos, de maneira a 
contribuir para o discente de 
fisioterapia uma formação 
humanística]. (BATISTA et al, 
2019). 
 

Diante dessa perspectiva, surgem 

questões norteadoras que fomentam 

dúvidas relativas ao entrosamento das 

áreas, pelos estudantes que não 

conseguem em parte perceber 

baseados no modelo biomédico, a 

relação entre disciplinas dos cursos de 

saúde com as de ciências humanas e a 

inter-relação que possa propiciar ganhos 

significativos â proposta de 

humanização em saúde. Portanto, esta 

pesquisa objetiva conhecer a percepção 

de estudantes do Curso de fisioterapia, 

tanto ingressantes como concluintes, 

acerca dos benefícios transculturais, das 

disciplinas de ciências humanas e 

sociais no âmbito da saúde, defender a 

importância, a consciência e a influência 

da dimensão cultural na interface do 

cuidado, operacionalizando uma 

assistência ampla que abrigue a 

eficiência e a resolutividade na 

humanização. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata de um estudo descritivo, de 

natureza qualitativa. Os critérios de 

inclusão exigiram que os estudantes 

estivessem devidamente matriculados e 

cumprido ao menos 20% e mais de 70% 

da carga horaria total registrada no 
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histórico escolar, e graduação 

coadjuvante ao respectivo período da 

pesquisa. Aplicado o questionário 

semiestruturado contendo as perguntas 

pertinentes a temática, os dados obtidos 

em primeira perspectiva foram 

analisados de acordo a perspectiva de 

Bardin, que consiste em análise de 

conteúdo, exploratória, e caracterizada 

pela codificação, classificação e 

categorização das informações. 

(BATISTA et al, 2019). 

A pesquisa obedece a Resolução 

CNS510/2016 – SISNEP/MS que trata 

das pesquisas com seres humanos nas 

áreas de ciências humanas e sociais e 

assegura o sigilo a informação prestada 

pelos entrevistados. Para efetivar a 

responsabilidade com os sujeitos da 

pesquisa, foi apresentado o termo de 

consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) a todos, para não haver 

quaisquer dúvidas quanto ao sigilo das 

respostas obtidas e concedidas por livre 

e espontânea vontade dos 

colaboradores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a transcrição das entrevistas e a 

análise profunda do material coletado foi 

possível perceber que entre os 

estudantes o conceito de humanização 

em saúde é de conhecimento geral, e 

por vezes vai de encontro ao senso 

comum, sendo que as respostas mais 

elaboradas foram propostas por 

discentes que estão em processo de 

conclusão do curso e no cronograma de 

execução previsto para a continuidade 

do projeto. 

Dentre as respostas obtidas, chama 

atenção para a frequência que surge o 

conceito de humanização que se 

relaciona com o de saúde holística, 

definido como, uma visão em saúde que 

busca considerar o paciente como um 

todo, não dissociando o corpo físico do 

corpo espiritual, e observando assim, os 

vários fatores que podem influenciar o 

ser/ter saúde. (Pitombeira, Xavier, 

Barroso & Oliveira, 2016) 

Esta associação de conceitos não é de 

etiologia equivocada, mas revela a 

influência da disciplina “Psicologia em 

saúde”, ofertada no primeiro semestre, 

cuja 

construção pertence ás disciplinas das 

Ciências Humanas e ao processo de 

humanização em saúde. 

Entretanto, quando questionados sobre 

quais outras disciplinas presentes na 

grade do curso poderiam estar 

fomentando o processo de 

humanização, nota-se que poucos 

conseguem relacionar as disciplinas de 

Sociologia, Antropologia e Realidade 

Brasileira e Contemporânea como 

disciplinas capazes de integrar o 

processo supracitado, revelando que os 

estudantes ainda possuem uma 

dificuldade de perceber a contribuição 

destas disciplinas para uma formação 

humanizada. 

 

CONCLUSÃO 

 

A humanização em saúde ultrapassa as 

condutas tecnicistas e exige dos 

profissionais da saúde uma preparação 

teórico-prático, na graduação e na 

sequência profissional, para a aplicação 

de qualidade na assistência. Assim, os 

universitários além de conhecer o 

conceito supracitado, deve integrar a 

forma holística do Paciente/usuário, e 

entender o contexto atual no qual o 

fisioterapeuta e extremamente 



Caderno de Resumos da VI Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2019 

Página | 34  

necessário para o cuidar humano como 

forma de melhoria da qualidade de vida, 

utilizando além das técnicas, 

humanização e esperança para os 

usuários dos seus serviços. 

No entanto, para que isso ocorra é 

premente que as áreas do conhecimento 

estejam imbricadas e façam parte de um 

contexto que privilegie as disciplinas, e 

Contribuam para o entendimento do 

processo de humanização em saúde, 

sugerindo uma reorganização no 

enfoque dado aos conteúdos de 

disciplinas especificas da saúde, 

aproximando o acadêmico da realidade 

transcultural e humanizada da 

assistência, e as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde. 
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Resumo: O referente trabalho visa analisar a atuação da Santa Inquisição (Séc. XIII - XV) e da 
Ditadura Militar Brasileira (1964 - 1985), destacando as convergências que apresentam. Embora 
estejam em períodos e locais distintos na história, utilizam-se de instrumentos de poder e controle 
social similares. A partir de um aprofundamento da pesquisa bibliográfica e análise documental do 
período, foi possível observar que tanto o Santo Ofício quanto a Ditadura Militar Brasileira, 
procuraram expor suas ideologias reduzindo o acesso da população à educação crítica. Além disso, 
utilizaram a tortura como principal ferramenta para o controle de qualquer pessoa que detivesse 
pensamentos que fossem contrários aos estabelecidos em ambos os períodos históricos, aprenderam 
a dominar o poder do discurso e criaram meios que visavam justificar seus atos. Ao rememorar esses 
métodos extremistas adotados por estas instituições, observamos que atuaram de maneira desumana 
e cruel combatendo a todos aqueles que contradiziam sua autoridade. Os resultados da análise 
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evidenciam que ambos tinham como finalidade gerar indivíduos alienados e acríticos na sociedade, 
limitando e impedindo qualquer conhecimento que atuassem de forma desfavorável ao seu discurso. 
Palavras-chave: tortura, educação, discurso, ideologias, sociedade. 
 

THE SIMILARITIES BETWEEN THE INSTITUTIONS OF CONTROL DURING 
MILITARY DICTATORSHIP IN BRAZIL (1964-1985) AND THE HOLY OFFICE 

(13TH - 15TH CENTURY) 
 
Abstract: This work aims to analyze the performance of the Holy Inquisition (13th - 15th century) and 
the Brazilian Military Dictatorship (1964 - 1985), highlighting the convergences they present. Although 
they are in different periods and places in history, they use similar instruments of power and social 
control. From a deepening of the bibliographical research and documentary analysis of the period, it 
was possible to observe that both the Holy Office and the Brazilian Military Dictatorship sought to 
expose their ideologies reducing the population's access to education. Besides that, they used torture 
as their primary tool for controlling anyone who held thoughts that were contrary to those established 
in both historical periods, learned to master the power of discourse, and created means to justify their 
actions. In recalling these extremist methods adopted by these institutions, we note that they acted 
inhuman and cruelly in fighting all those who contradicted their authority. The results of the analysis 
show that both aimed to generate alienated and uncritical individuals in society, limiting and preventing 
any knowledge that acted unfavorably to their discourse. 
Keywords: torture, education, speech, ideologies, society. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Ditadura Militar foi um regime 

instaurado no Brasil sob comando de 

sucessivos governos militares, que 

destaca como principais características 

o autoritarismo e o nacionalismo. Ao 

abordar a época ditatorial, analisamos 

nítidas semelhanças encontradas em 

outro contexto, o período da Santa 

Inquisição: 
 
A Santa Inquisição era dirigida pela 
Igreja Católica Romana e foi criada 
no século XIII, durante a Idade 
Média. Era uma espécie de tribunal 
religioso que condenava todos 
aqueles que eram contra os 
dogmas pregados pela Igreja 
Católica ou que eram considerados 
uma ameaça às doutrinas. 
(ALBUQUERQUE, 2012, p.1) 
 

Ao falar desses períodos, a primeira 

análise tende a se destacar por uma 

visão voltada as distinções encontradas, 

pois, de fato, as datas, as localidades, e 

os indivíduos não coincidem. Porém, ao 

visualizar os dois contextos de forma 

mais aprofundada, conseguimos 

analisar inúmeras semelhanças que 

abrangem, principalmente, questões 

voltadas às formas autoritárias de 

liderança de ambos os regimes. 

Parafraseando Dom Paulo Evaristo 

Arns, “No Brasil, de 1964 a 1979, os 

métodos de interrogatórios e o sistema 

processual baseados na Doutrina de 

Segurança Nacional parecem advir da 

Inquisição medieval.” (ARNS, 1985, p.6). 

É de grande relevância expor o fato de 

que, os dois períodos se destacam 

como referência a um governo 

antidemocrático1 e conservador2, o que 

justifica a relação que estabelecem entre 

si. 

Para abordamos o controle social 

usufruímos principalmente da obra de 

Marco Antonio Villa, “Ditadura À 

Brasileira”, pois a mesma tornou-se 

fundamental para que houvesse o 

entendimento das peculiaridades 

encontradas neste período, e o livro 

                                                           
1
 Antidemocrático é aquele hostil à democracia; 

antidemocrata. 
2
 Conservador é aquele ou aquilo que prega ideologia 

política e social que defende a manutenção das instituições 
sociais tradicionais no contexto da cultura e da civilização. 
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“Directorium Inquisitorum” de Nicolas 

Eymerich, no qual, é explicada a origem, 

os direitos e processos da Inquisição. Já 

para abordagem específica da tortura e 

da análise do discurso podemos citar 

“Brasil Nunca Mais” de Dom Paulo 

Evaristo Arns, que aborda relatos da 

repressão e da tortura que se 

destacaram no Brasil durante o período 

ditatorial e a obra de Heinrich Kraemer e 

James Sprenger, “Malleus Maleficarum”, 

que irá implementar o repertório de 

questões voltadas aos castigos da Santa 

Inquisição, principalmente para as 

pessoas que eram consideradas bruxas 

e feiticeiras. Para que houvesse a 

abordagem da legitimação dos 

“regimes”, foi necessário a leitura e 

análise da Legislação Brasileira voltada 

para os Atos Institucionais3, juntamente 

com reportagens que trouxessem 

consigo informações coerentes 

relacionadas ao regime ditatorial e a 

inquirição do chamado Édito de 

Tessalônica, o decreto que transformou 

o cristianismo na religião oficial do 

Império Romano. Com essas 

informações, temos como objetivo de 

análise apurar dados que farão ambos 

os contextos analisados se relacionarem 

entre si. 

 

METODOLOGIA 

 

Nossa análise tem como fundamentação 

a pesquisa bibliográfica, a fonte principal 

de pesquisa deste trabalho são a obra 

“Ditadura À Brasileira” escrita por Marco 

Antonio Villa e o projeto “Brasil Nunca 

Mais” elaborado pelo autor Dom Paulo 

Evaristo Arns, sendo necessário 

                                                           
3
 Atos Institucionais foram diplomas legais baixados pelo 

poder executivo no período de 1964 a 1969, durante a 
ditadura militar brasileira. 

ressaltar que esses não foram os únicos 

referenciais bibliográficos utilizados na 

construção desta pesquisa. Além das 

obras citadas acima, também foram 

empregadas outras como artigos 

científicos e sites acerca da Santa 

Inquisição e da Ditadura Militar 

Brasileira. Outrossim, vale ressaltar que 

múltiplas literaturas utilizadas como, por 

exemplo, os livros "O Manual das 

Bruxas" dos autores Heinrich Kramer e 

James Sprenger e "Directorium 

Inquisitorum" do autor Nicholas 

Eymerich foram usados em versões 

virtuais assim como os livros base. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o desenvolvimento deste 

estudo, tornou-se evidente que ambos 

os sistemas ditatoriais estavam cientes 

de que, para conseguir controlar a 

sociedade como um todo, era 

necessário criar táticas discursivas e 

métodos que aparentassem ser corretos 

para convencer a população e 

transformá-la em massa de manobra. 

No Brasil, em 1964, a Ditadura Militar foi 

instaurada através do surgimento do Ato 

Institucional N°1, um meio que visava 

justificar a tomada do governo através 

das forças armadas e fazer esta ação 

parecer legalmente correta. Quando os 

governantes perceberam que obtiveram 

êxito nestes objetivos, passaram a 

utilizar essa ferramenta sempre que 

precisavam, fazendo com que tal 

recurso atuasse como principal meio de 

convencimento da população. De igual 

modo, este ocorrido pode ser percebido 

na Idade Média quando Teodósio I 

estabeleceu o Édito de Tessalônica que 

tornou a religião católica a única aceita 

no Império Romano e, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Sprenger
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consequentemente, proibiu a população 

de aderir a qualquer outra. 

Além disso, esses regimes perceberam 

que a restrição do acesso à educação 

seria outro meio de grande ajuda no 

alcance desse resultado, pois, 

proporcionaria o controle e a repressão 

das opiniões a fim de evitar ou eliminar 

qualquer resistência a estes regimes. No 

Brasil, por volta de 1969, uma série de 

disciplinas que estimulam o pensamento 

crítico, como Sociologia e Filosofia 

foram substituídas por outras, como a 

Organização Social e Política Brasileira4 

e a Educação Moral e Cívica5 que 

serviriam para reafirmar os ideais da 

“Ordem e Progresso” fazendo com que, 

dessa forma, a população fosse induzida 

a acreditar que, para manter e melhorar 

aquilo que existe de bom, seria 

necessário eliminar da sociedade tudo 

aquilo que é ruim e isso inclui os 

opositores. Já durante a medievalidade 

e a atuação do Tribunal do Santo Ofício 

na educação religiosa aplicada nas 

homilias6, é possível destacar que a 

ideologia pregada afirmava que “A 

verdade católica é a que está contida, 

explícita ou implicitamente, nas 

Escrituras. Cabe à Igreja explicar os 

conteúdos implícitos, já que ela é o 

próprio fundamento da verdade.” 

(EYMERICH, 1993, p. 34). Isto diz 

respeito a alta limitação relacionada ao 

entendimento do que era dito nas 

igrejas, já que, a linguagem reproduzida 

                                                           
4
 Organização Social e Política Brasileira era uma 

disciplina do ensino básico no Brasil, entre 1962 e 1993 
caracterizada pela transmissão da ideologia do regime 
autoritário ao exaltar o nacionalismo e o civismo dos alunos e 
privilegiar o ensino de informações factuais em detrimento da 
reflexão e da análise. 
5
 Educação Moral e Cívicafoi uma matéria de ensino criada 

para reforçar o comportamento dos estudantes diante da 
sociedade e já foi uma disciplina obrigatória no Brasil e que 
atualmente tem o nome de Cidadania moral e ética. 
6
 Homilias são pregações em estilo familiar que busca 

explicar um tema ou texto evangélico. 

era geralmente exposta em latim e com 

palavras consideradas mais complexas, 

fazendo assim, que uma parte 

significativa da população se 

mostrassem leigos no que diz respeito 

ao conhecimento do que era dito pelo 

clero. 

Outrossim, é necessário ressaltar que 

outro método extremamente utilizado 

para controlar as exigências é o 

emprego da tortura nos interrogatórios 

daqueles que fossem acusados de 

cometer atitudes que desagradassem 

ambos os sistemas governamentais. 

Esta, possibilitou, além de causar pavor 

em toda a população, que o interrogador 

extraísse à força múltiplas informações e 

relatos do réu e, por vezes, o mesmo 

era obrigado a confessar coisas que 

afirmava desconhecer, à força. 
 
No Santo Ofício, o peso concedido 
à confissão era ainda maior do que 
em outras justiças baseadas na 
inquisitio pois, embora fazendo 
parte de um processo judiciário, a 
confissão "mantinha sua conotação 
sagrada, continuando a ser meio de 
salvação da alma [...]” Daí a 
insistência levada até o último 
momento, muitas vezes à beira da 
fogueira, para que o réu 
confessasse (LIMA, 1986, pp. 73-
77). 
 

Isto quer dizer que, enquanto o acusado 

não admitisse que cometeu os crimes 

pelos quais estava sendo julgado, não 

deixaria o torturado e essa insistência 

por parte da Santa Inquisição costumava 

resultar na morte do réu. No Brasil, 

ocorriam situações altamente análogas 

a essa. Abiazafe Xavier de Brito, que 

vivenciou o período da ditadura 

brasileira, foi interrogado aos 19 anos e 

relata que: 
 
[...] Foi esmurrado e recebeu 
choques elétricos; que afora isso foi 
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por várias vezes insultado e 
ameaçado para que aceitasse a 
versão de suas declarações dada 
pela polícia; que lhe ignora os 
nomes e as características das 
pessoas que lhe aplicaram os 
maus-tratos; [...]. (AUDITORIA, 
1972, p.475) 
 

Além de Abiazafe, diversas pessoas 

foram submetidas à tortura e vários 

outros processos cruéis estabelecidos 

por essas instituições, o que facilitaram 

a vigência desses regimes por um longo 

período de tempo. Isso manteve o 

controle da sociedade e serviu como a 

chave que impede que a população 

rompa com o controle exercido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude dos fatos citados, este 

estudo permitiu a análise e comparação 

de períodos de grande relevância 

histórica no Brasil e na Europa medieval 

e seus instrumentos de dominação, que 

estão associados às formas de liderança 

e administração de cada sociedade. 

Apesar de serem em épocas totalmente 

distintas, ambos conseguiram comandar 

a população através da violência e 

imposição de ideias, o que destaca a 

supremacia governamental de uma 

ideologia no poder, com o uso da tortura 

e repressão. Com isso, entende-se que 

é de suma relevância a busca de um 

fundamento teórico para a elaboração 

de um novo estudo, que seja 

direcionado ao impacto que a Ditadura 

Militar e o Santo Ofício causaram na 

vida do indivíduo moderno e sua 

trajetória histórica. 
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Resumo: A compreensão sobre a economia verde e o uso consciente do plástico é de fundamental 
importância, visto que frente aos problemas ambientais pelos quais o mundo vem passando na era 
contemporânea, com o aumento da emissão de gases do efeito estufa e da poluição de 
ecossistemas, a economia verde vem aparecendo como uma importante alternativa para promoção 
de melhorias do bem-estar humano, bem como para a redução significativa dos riscos ambientais 
associadas ao uso e descarte do plástico. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo investigar 
qual o entendimento e a visão dos consumidores e comerciantes do município de Jequié sobre a 
economia verde, sua importância e relação com o uso do plástico. Utilizou-se dois formulários - um 
eletrônico e um impresso- com perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico e aos 
conhecimentos, hábitos e costumes dos respondentes sobre o referido tema. Constatou-se que a 
maioria das pessoas não sabem o que é a economia verde, contudo afirmam que a sustentabilidade é 
algo importante. Pensando no âmbito político-ambiental, com inspiração em um Projeto de Lei 
estadual vigente em São Paulo, serão propostos dois Projetos de Lei para a Câmara de Vereadores 
de Jequié e uma ação em parceria com as panificadoras da cidade. 
Palavras-chave: sacola plástica; economia verde; plástico verde; sustentabilidade; comércio. 
 

GREEN ECONOMY: THE USE OF PLASTIC BAGS IN JEQUIÉ 
 
Abstract: Understanding the green economy and the conscious use of plastic is of fundamental 
importance, in front of the environmental problems facing the world in the contemporary era, with the 
increase of greenhouse gas emissions and pollution of ecosystems, the green economy has emerged 
as an important alternative to promote enhancements(improvements) in human welfare and social 
equity, as well as for significantly reducing environmental risks associated with the use and disposal of 
plastic. In this way,this work focused(investigate) on the question of consumers and traders in jequié's 
town hall, what's their vision and what they use to gasp and conclude about the green economy,its 
importance and relationship with the plastic use. Two forms were used - one electronic and one 
printed - with questions related to the socioeconomic profile and the knowledge, habits and customs of 
the respondents about this subject. It has been found that most people do not know what the green 
economy is, but they say that sustainability is important. Thinking on the political-environmental scope, 
having for inspiration a project of laws in force in San paolo, two bills will be proposed for the City 
Council of Jequié and an action in partnership with the city's bakers. 
Keywords: plastic bag; green economy; green plastic; sustainability; trade. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A economia verde é um modo de 

produção que se baseia na preocupação 

com o meio ambiente, tendo em vista 

que no século XXI o aumento da 

poluição e da degradação da natureza 

vem surgindo como um desafio na 

promoção de uma sociedade mais 

sustentável e inclusiva. Nesse contexto, 

ela surge como uma opção, tendo como 

premissa a promoção de melhorias do 

bem-estar da humanidade, ao mesmo 

tempo em que reduz os riscos 

ambientais e a escassez ecológica 

(Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, PNUMA, 2008). 

Nesse cenário, o excessivo uso do 

plástico torna-se uma questão a ser 

analisada, uma vez que está 

intimamente ligada ao aumento da 

emissão de gases de efeito estufa e a 
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contaminação de solos, rios e seus 

afluentes, isso porque o tipo de plástico 

mais utilizado atualmente é proveniente 

do petróleo ou de gás natural. Segundo 

um estudo da ONG WWF (Fundo 

Mundial para a Natureza, 2019), o Brasil 

é atualmente o quarto maior consumidor 

de plástico no mundo, somente em 

sacolas plásticas são movimentadas 

cerca 1,5 milhão de unidades por hora. 

Uma possível forma de amenizar os 

efeitos negativos do uso de sacolas 

plásticas seria a utilização de 

alternativas sustentáveis como as 

biodegradáveis que demoram 

consideravelmente menos tempo para 

se decompor na natureza. Enquanto 

uma sacola plástica convencional pode 

durar até 100 anos para se decompor, 

essas demorarão cerca de 180 dias. E o 

plástico verde, que tem como matéria-

prima o etanol da cana-de-açúcar e é 

100% reciclável (ROSSI, Amada. 2012). 

Diante da conjuntura apresentada, o 

presente artigo se propõe a fazer uma 

análise da percepção a respeito da 

economia sustentável e do uso de 

sacolas plásticas por parte de 

comerciantes e consumidores do 

município de Jequié. 

 

METODOLOGIA 

 

A construção desse artigo se deu por 

meio de estudos referentes à economia 

verde e especialmente as formas mais 

conscientes de consumo associadas ao 

plástico. O trabalho se baseou em uma 

pesquisa quanti-qualitativa, uma vez que 

a interpretação dos dados é de natureza 

subjetiva e aborda uma análise de 

comportamentos e hábitos. A pesquisa 

teve como material dois questionários 

semiestruturados com 10 (dez) 

perguntas referentes à percepção a 

respeito da economia verde, aos hábitos 

de consumo e à utilização de sacolas 

plásticas por parte dos entrevistados. O 

questionário proposto nesta investigação 

foi respondido por 45 pessoas, sendo 33 

delas consumidores e 12 representantes 

de comércios da cidade de Jequié. A 

partir da análise descritiva dos dados 

procurou-se formar um cenário geral 

sobre como as pessoas compreendem o 

referido tema e fundamentado nisso 

relacionar a visão dos comerciantes com 

a dos consumidores quanto à 

sustentabilidade. O público alvo deste 

estudo foi os consumidores, em especial 

os discentes do IFBA, Campus Jequié, e 

os comerciantes do município. Os 

questionários foram aplicados por meio 

do preenchimento de um formulário 

impresso e outro digital durante os dias 

25 a 27 de setembro de 2019. O sigilo e 

o anonimato dos entrevistados foram 

mantidos em consoante com a 

resolução número 510 de 2016 que trata 

das características éticas das pesquisas 

nas áreas das ciências humanas e 

sociais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os consumidores entrevistados, a 

maioria encontra-se no ensino médio 

(75,8%), 12,1% possuíam ensino 

superior incompleto e apenas 3% 

possuíam ensino superior completo. 

Quanto à condição socioeconômica: 

45,5% afirmaram ter renda familiar entre 

3 a 5 salários mínimos, 42,4% entre 1 e 

2 e 12,1% disseram ganhar acima de 

cinco salários mínimos. 

Os resultados da pesquisa nos 

estabelecimentos comerciais mostraram 

que em média compram-se cerca de 
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216,6 quilos de plástico por mês, sendo 

que a maioria dos entrevistados (83,3%) 

utilizam todo o estoque comprado. Entre 

os tipos de sacolas mais utilizadas, 

91,7% disseram consumir as brancas 

simples, a maioria dos respondentes 

(66,7%) alegou não conhecer as sacolas 

biodegradáveis. Parcela significativa dos 

consumidores (54,5%) declarou não 

saber o que é a economia verde, apesar 

da grande maioria dos respondentes 

terem alegado que a sustentabilidade é 

importante na área comercial (97%). 

Ao serem questionados sobre como 

costumam descartar as sacolas 

plásticas, 78,8% disseram descartar no 

lixo comum, 18,2% em lixo separado e 

3% na rua. De acordo com uma 

pesquisa da University of Wellington 

feita em 2007, 95% de todas as sacolas 

plásticas terminam nos aterros e 

acabam representando 0,02 a 0,25% em 

massa do lixo urbano, sendo que 80% 

delas já teriam sido reutilizadas. Por isso 

torna-se imprescindível que sejam 

colocadas no lixo reciclável e que se 

pratique coleta seletiva. 

Comparando-se as respostas dos 

comerciantes e consumidores sobre a 

melhor alternativa ao uso de sacolas 

comuns, ambos os grupos concordaram 

que as biodegradáveis seriam a melhor 

alternativa, com 91,7% e 87% 

respectivamente. 

 

PROPOSTAS PARA FUTUROS 

TRABALHOS 

 

Considerando-se o viés político-

ambiental lançado nas discussões deste 

artigo, propõe-se após a Secitec as 

seguintes ações: a) construção de um 

Projeto de Lei (PL) para ser 

encaminhado à Câmara de Vereadores 

de Jequié, propondo o fim ou limitação 

no uso de sacolas plásticas 

convencionais nos estabelecimentos 

comerciais da cidade; b) proibição do 

uso de canudos plásticos nos 

estabelecimentos e c) campanha de 

conscientização e sensibilização com as 

panificadoras da cidade, para que estas 

promovam o retorno da prática em que o 

consumidor leve sua própria vasilha 

para a compra do pão. Subsidia as 

referidas propostas a aprovação por 

parte significativa dos comerciantes 

(75%) e consumidores (90,9%) a criação 

de uma lei que proibisse ou limitasse a 

quantidade de sacolas plásticas nos 

estabelecimentos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Baseado nos dados presentes neste 

trabalho, conclui-se que a maior parte 

dos entrevistados optaria por utilizar 

uma alternativa mais sustentável em 

relação às sacolas plásticas 

convencionais. Apesar de terem certa 

noção sobre economia verde, bem como 

ciência da existência de sacolas 

biodegradáveis e verdes, consumidores 

não costumam utilizar essas opções que 

são menos poluentes. Isso demonstra 

que a adoção de práticas mais 

sustentáveis vai além de questões como 

o conhecimento técnico, perpassando, 

sobretudo, por questões políticas e 

socioeconômicas. 
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Resumo: O período do golpe político que instauraria a Ditadura Militar no Brasil teve início em 1964 e 
durou até o ano de 1985. O país passou a ser governado por militares e ficou marcado na história 
pela determinação por decreto de vários Atos Institucionais que colocavam em prática a censura, a 
perseguição política, a falta total de democracia e a repressão. O presente trabalho visa abordar a 
presença das mulheres durante o período de ditadura, abordando os efeitos de um sistema patriarcal, 
que existiu e existe até os dias atuais. As repressões sofridas e as formas de torturas serão citadas a 
partir de uma revisão bibliográfica, que aborda a luta e a perseverança das mulheres durante este 
período. Contudo, foi possível concluir que, por mais que a ditadura com sua faceta autoritária e 
controladora impusesse suas regras, as mulheres sempre resistiram e ocuparam seu espaço. 
Palavras-chave: ditadura militar, mulheres, militantes. 
 

MOTHER, TAKE THIS CHALICE AWAY FROM ME: THE ROLE OF WOMEN IN 

BRAZIL'S MILITARY DICTATORSHIP AND ITS MULTIPLE STRUGGLES 
 
Abstract: The period of the political coup that would establish the Military Dictatorship in Brazil began 
in 1964 and lasted until 1985, the country was governed by the military and was marked in history by 
the practice of various Institutional Acts, that put into practice censorship, political persecution, total 
lack of democracy and repression. This paper aims to address the role of women during the 
dictatorship period, addressing the effects of a patriarchal system that has existed and exists to the 
present day. The repressions suffered and the forms of torture will be cited through a literature review 
that addresses the struggle and perseverance of women during this period. However, it was possible 
to conclude that, however dictatorship with its authoritarian and controlling aspect imposed its rules, 
women always resisted and occupied their space. 
Keywords: military dictatorship; women; militants. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Ditadura Militar foi um período em que 

o Brasil passou a ser governado por 

militares das Forças Armadas nos anos 

1964 a 1985, esta época ficou marcada 

na história pela prática da instauração 

dos Atos Institucionais7, que colocavam 

em vigor a censura, a perseguição 

política, além da suspensão de direitos 

constitucionais. 

O Brasil em 1964 vinha enfrentando 

uma forte crise política e econômica, as 

dívidas externas eram altas, a 

população tinha um elevado custo de 

vida e a política se encontrava instável. 

"Portanto, não era possível saber da 

importância daquele momento para a 

história do Brasil, nem como as menores 

ações resultariam no fim da democracia8 

e na instauração do regime mais 

violento na história brasileira.” 

(GOULART, 2011, p.129). 

Para nós, se faz importante falar do 

papel da mulher nesse período ditatorial, 

uma vez que há muito estudo 

documental e análises de depoimentos 

deste contexto e que marcam a história 

da ditadura, relatos de tortura e de 

repressão, mas pouco se fala sobre o 

papel das mulheres nesse período. 

Para alcançarmos este objetivo fizemos 

uma revisão bibliográfica, usamos livros, 

artigos científicos e analisamos relatos 

de experiências, a fim de falar da mulher 

militante, que foi contra um sistema 

opressor e misógino9. Além disso, é 

importante salientar o papel fundamental 

                                                           
7
 Foram diplomas legais baixados pelo poder executivo no 

período de 1964 a 1969, durante a ditadura militar brasileira 
8
 Democracia é um regime político em que todos os 

cidadãos elegíveis participam igualmente na proposta, 
exercendo poder na governação através do sufrágio 
universal 
9
 Misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra 

mulheres 

que essas tiveram, numa luta que 

perdura até os dias atuais, por serem 

mulheres e por estarem se opondo a 

mão opressora do Estado 

governamental. 
 
Lembrar não apenas para que haja 
justiça com as vítimas, mas também 
para que toda a sociedade se 
envolva na consolidação da nossa 
cultura democrática. Damos assim, 
passos efetivos para fortalecer um 
modelo de sociedade cada vez 
mais ativa e exigente com o 
respeito aos direitos humanos. Para 
que não se esqueça. Para que 
nunca mais aconteça. (ABRAÃO, 
2013, p.7) 
 

Como citado acima se faz necessária a 

constante discussão do período ditatorial 

brasileiro, para que assim não sejam 

repetidos os erros do passado. 

 

METODOLOGIA 

 

Como muitas pessoas acreditam que a 

problemática do papel da mulher na 

sociedade é uma vitimização, foram 

feitas estas pesquisas a fim de transmitir 

aos participantes da VI SECITEC - 

Semana de Educação, Ciência e 

Tecnologia – que a mulher viveu, e 

muitas vezes é imposta a viver, um 

papel de submissão na sociedade, e 

isso vem de muitos anos, reafirmando 

que suas lutas são necessárias e 

evidenciando que durante o período da 

ditadura, elas sofreram duplamente 

apenas por serem mulheres. 

Foram realizadas várias leituras e 

buscamos aprofundar nossos 

conhecimentos sobre o período da 

ditadura, lemos diversos artigos e livros 

que abordavam este assunto. 

Ao analisarmos as duas bibliografias 

basilares a de Marco Antonio Villa que 

fala da divisão em três fases do período 
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do Governos Militar no Brasil (1964-

1985) – instauração, radicalização e 

abertura – e a de Dom Evaristo Arns 

analisando os relatos sobre as torturas 

durante a ditadura e o que foi esse 

período para o país, definimos como 

tema de estudo a presença das 

mulheres durante esse governo, no 

intuito de entender qual era o papel 

delas durante esse momento histórico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através dos estudos realizados em todo 

o trajeto para a construção deste 

trabalho, houve a constatação de que no 

imaginário social brasileiro, a mulher tem 

um papel de submissão na sociedade. 

Em termos de política, de acordo com o 

site Uol: 
 
Em 2019, as mulheres vão 
representar 15% das duas Casas 
Legislativas - cinco pontos 
percentuais a mais do que na 
legislação atual. A porcentagem 
ainda baixa, mantém o Brasil no 
rodapé de um ranking mundial de 
presença feminina em Parlamento. 
(UOL, 2019) 
 

Se atualmente os índices de mulheres 

integrantes do cenário político é baixo, 

durante o período da Ditadura Militar era 

basicamente inexistente. Dentro das 

organizações de oposição ao sistema, o 

esperado seria uma possível igualdade, 

pois, todos ali lutavam contra as regras 

impostas pelo governo ditatorial. No 

entanto, as mulheres não tinham 

visibilidade como líderes políticas, quase 

sempre ficavam em posição de 

inferioridade e os cargos que ocupavam 

eram pouco reconhecidos, além do que, 

sofriam um constante assédio. 
 

Durante muito tempo, eu não tive 
consciência de que existia uma 
opressão das mulheres. Hoje, vejo 
que essa opressão existia marcada 
pelo tipo de estrutura de poder, 
pelas relações de poder que 
existiam nas organizações em 
geral. (COSTA, 1980, p. 249) 
 

Sendo assim, pode-se afirmar que essa 

participação era, muitas vezes, uma 

raridade. Foi possível observar que 

durante o período ditatorial aquelas 

mulheres que eram militantes, estavam 

contrárias a sociedade de duas formas: 

as mulheres que eram contra o regime 

tinham que não só lutar por seus ideais 

políticos, mas também pelos direitos 

como mulher. 
 
O crescimento da participação das 
mulheres no mercado de trabalho 
convivia com uma visão de que 
essa presença era uma “exceção”, 
que sua renda era complementar já 
que o sustento do lar ainda era 
garantido pelos homens. 
(MEMÓRIAS, 2019, p. 21) 
 

Outro pertinente ponto observado do 

diferente tratamento dado ao sexo 

feminino foi na tortura, já que, na 

ditadura militar esta foi uma forma 

desumana de punição que foi muito 

utilizada com aqueles que estavam 

contra o regime repressor. As mulheres 

passaram por diversos tipos de violência 

e crueldade. Em um dos livros 

analisados, de Evaristo Arns, 1985, 

“Brasil, Nunca Mais: A Tortura”, foram 

encontrados alguns relatos de mulheres 

que foram torturadas. A estudante 

Ângela Camargo, em 1970, relatou “(...) 

Foi enviada à Polícia do Exército, onde 

foi torturada, despida, tendo recebido 

choques elétricos e sendo novamente 

alvo de bastante espancamento”. 

(ARNS, 1985, p. 306) 
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Foi-nos possível observar também, os 

tipos de tortura que estas sofriam, nos 

dados encontrados, a grande maioria 

dos “processos” estavam ligados a uma 

constante violência envolvendo os 

orgãos sexuais destas. 

Assim, é pertinente ressaltar que foi e 

ainda é de extrema necessidade e 

relevância a luta de muitas mulheres por 

seus direitos na sociedade. 
 
A luta das mulheres está na 
libertação das amarras de um 
senso moral construído pela cultura 
machista, cristalizada durante 
séculos. (...) Trata-se de uma luta 
pela liberdade, para além da 
equiparação de direitos. (GUEDES, 
2010, p. 5) 
 

O ódio de gênero neste contexto 

historiográfico faz-se evidente. A 

punição delas era, não apenas por não 

aceitar o sistema, mas também por ser 

uma mulher não aceitando o sistema. 

 

CONCLUSÃO 

 

Observamos que as mulheres, mesmo 

dentro do movimento de resistência, não 

tinham visibilidade nenhuma, como 

líderes políticas, eram em grande parte 

tituladas como objetos sexuais, isso 

porque as raízes do sistema patriarcal 

fazem com que essas estejam sempre 

no papel de submissão em relação aos 

homens. 

Identificamos também que a 

necessidade de constranger e humilhar 

as que burlavam as regras do sistema, 

fez com que a tortura de partes 

erógenas do corpo, servissem como boa 

parte das escolhas para punição. 

Mas é interessante salientar que com 

base no que foi apresentado, constatou-

se que várias mulheres lutaram por seus 

direitos de igualdade, mesmo com a 

presença do regime autoritário e 

opressor. E enfatizamos que todo o 

espaço conquistado pelas mulheres, não 

foi em vão, muito embora ainda não seja 

o suficiente para equiparar 

equanimemente o papel do homem e da 

mulher dentro da sociedade. 
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s/2018/noticias/2018/10/08/mulhere s-

sao-15-do-novo-congresso-mas-indice-

ainda-ebaixo.htm?cmpid=copiaecola. 

Acesso em: 17 out. 2019. 

VILLA, Marco Antonio. Ditadura à 

Brasileira – 1964-1985: A democracia 

golpeada à esquerda e à direita. 1ª. ed. 

São Paulo: LeYa. 2014. 
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Resumo: Este resumo expandido faz um compilado de textos, relatos e vivências de mulheres que já 
colaboraram ou colaboram de alguma forma com a agricultura familiar no Brasil. Tem por objetivo 
fazer uma análise sobre como a agricultura familiar tem um importante papel na emancipação de 
mulheres agricultoras familiares e como ela representa não somente meios menos prejudiciais ao 
meio ambiente como também a autonomia destas agricultoras. Discutimos também porquê o 
protagonismo dessas mulheres é injustamente invisibilizado por questões de hierarquização de 
gênero. Ainda que a agricultura familiar seja importante para o âmbito comercial e sustentável, esta 
acaba tendo um valioso papel nas questões antropológicas. Por fim, podemos observar que o 
reconhecimento é sim de grande importância na vida de cada uma, e como seu papel em quaisquer 
âmbitos pode ser ressignificado e prezado pelo seu real valor, trazendo inúmeros benefícios. 
Palavras-chave: agricultura, emancipação, gênero, protagonismo. 
 

THE ROLE OF FAMILY AGRICULTURE IN SUSTAINABILITY AND WOMEN’S 

EMPOWERMENT 
 
Abstract: This expanded summary makes a compilation of texts, reports and experiences of women 
who have collaborated or somehow collaborate with family farming in Brazil. It aims to analyze how 
family farming performances an important role in the emancipation of women family farmers, and how 
it represents less environmentally harmful means but also their autonomy. We also discuss why the 
protagonism of these women is unfairly made invisible by gender hierarchy issues. Although family 
farming is important for the commercial and sustainable environment, it ends up playing a valuable 
role in anthropological issues. Finally, we can see that recognition is very important in one's life, and 
how their role in any field can be re-signified and valued for their real value and origin, bringing several 
benefits. 
Keywords: agriculture, emancipation, gender, protagonism. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, a agricultura familiar 

no Brasil vem ganhando força e 

crescimento nos setores alimentícios. A 

mesma produz cerca de 70% dos 

alimentos que são consumidos pela 

população brasileira. É importante 

ressaltar que a agricultura familiar 

possui, em sua maioria, mão de obra 

humana, seja comunitária e/ou de 

membros da família. O trabalho é feito 

no campo e depois os produtos são 

comercializados; é assim que a 

agricultura familiar funciona. 

Além dos diversos benefícios que a 

agricultura familiar traz consigo, ela 

ainda mantém princípios ecológicos em 
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seu seguimento pois o manejo da terra e 

a técnica usados são de grande 

importância, levando em conta que, 

atualmente práticas prejudiciais ao meio 

ambiente estão ganhando notoriedade 

pela eficácia momentânea, vital para o 

capitalismo. 

Contudo, o objetivo do estudo é 

observar e discutir as relações do meio 

onde mulheres agricultoras trabalham e 

vivem, assim como seus processos de 

emancipação para, dessa forma, fazer 

com que essas mulheres protagonizem 

suas próprias histórias mostrando 

também como a presença delas em 

sociedade, seu ativismo e luta, tem 

transformado a forma de se pensar a 

agricultura familiar, assim como os 

papéis que a mulher é capaz de 

desenvolver dentro dela. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada neste estudo foi 

uma pesquisa bibliográfica com a leitura 

de textos sobre a temática do estudo 

que foram somados à análise de 

depoimentos retirados de vídeos de 

domínio público. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É no momento em que a modernização 

da agricultura surge, que a divergência 

entre a Agricultura Familiar e o 

Agronegócio nasce (seja na forma de 

tratar a terra, na importância da mão de 

obra humana e todas essas 

simbologias). O Agronegócio brasileiro é 

monocultural, se concentra em produção 

mecanizada e grandes latifúndios, 

visando o mercado externo em grande 

parte de sua produção enquanto a 

Agricultura Familiar se concentra em 

pequenas propriedades associadas ao 

“trabalho familiar”, com a policultura e a 

criação de animais. Ela traz riqueza ao 

solo e o mantém saudável apesar do 

cultivo utilizando de baixo (ou nenhum) 

uso de agrotóxicos. De acordo com o 

último Censo Agropecuário, ela é a base 

econômica de 90% dos municípios 

brasileiros com até 20 mil habitantes. 

Além disso, é responsável pela renda de 

40% da população economicamente 

ativa brasileira. 

Levando em consideração que o 

processo originado na Agricultura 

Familiar foi e ainda é notadamente 

composto pela atuação feminina, pode-

se observar que existem impasses 

colaborando para a não participação 

plena das mesmas nesse espaço. 

Dentre estes impasses, há a opressão 

no âmbito familiar, muitas vezes por 

parte de seus maridos - que por 

questões culturais e históricas baseadas 

na subjugação dos corpos femininos - 

pensam que por serem mulheres, estas 

não precisam ter um papel merecedor 

de reconhecimento (seja no meio 

comercial ou social), não tendo o poder 

de escolha de serem outra coisa que vá 

além da visão reprodutora e procriadora 

de mãe muitas vezes por autoritarismo 

do cônjuge, como é o caso da 

agricultora Lídia Angela Nascimento: 

“„As mulher era obrigada a ter um filho 

todo ano [...] a gente não tinha 

consciência do que era a paternidade 

responsável”. E é justamente por isso 

que o questionamento e a discussão 

fazem-se urgentes para a redução dos 

impactos destes comportamentos 

negativos e nocivos. 

Uma das falas também destacadas da 

agricultora Lídia é sobre como era a 

situação das mulheres ao seu redor há 
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alguns anos. Ela diz: "A mulher era 

muito escrava naquele tempo, quem só 

mandava era o homem"; e continua: 

"Depois que a gente foi acordando pra 

vida, não aceitamos mais essa 

realidade. E começaram os 

questionamentos: „será que só quem 'tá' 

com esse sofrimento somos nós?‟ „será 

que os nossos vizinhos não estão 

sofrendo a mesma coisa?‟"10. Lídia 

Nascimento não tem um perfil distante 

das outras mulheres agricultoras. Na 

verdade, ela representa todo um grupo 

que passou e ainda passa pelas 

mesmas amarras impostas a elas. 

Outras relações de subjugamento 

podem ser observadas no ambiente da 

feira do Espaço Agroecológico de 

Recife-PE onde o produto vendido na 

feira, que passa pela mão da mulher em 

todos os seus estágios de preparo, é 

vendido como algo referente ao homem, 

enquanto a esposa continuava em casa. 

Um trabalho social realizado pelo 

sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Caicó e Parelhas (RN) em conjunto com 

o Serviço de Apoio aos Projetos 

Alternativos Comunitários (SEAPAC), 

promoveu não só a capacitação 

profissional de agricultoras, mas 

também esclarecimento pessoal a cada 

uma delas ampliando os horizontes 

referentes àquilo que estas mulheres 

podem esperar e construir nelas 

mesmas. A união disso resulta numa 

participação proativa dessas mulheres 

no campo social do meio rural, a 

valorização da sua mão de obra graças 

à sua capacitação e habilidades 

organizacionais desenvolvidas, além da 

                                                           
10

 Depoimento de Lídia Angela Nascimento, do vídeo: 
Persistência e Empoderamento Feminino no Campo. 
Retirado da plataforma de vídeos Online YouTube. 

ação competente em áreas 

administrativas. 

"Sou, com muito orgulho, a primeira 

mulher presidenta do Sindicato, no auge 

dos seus 45 (quarenta e cinco) anos de 

vida, que faz com que a gente enxergue 

a participação das mulheres e 

compreenda que lugar de mulher é onde 

ela quiser"11, diz Elizamar Costa, 

Presidenta do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais em Parelhas - RN, 

enfatizando que mulheres precisam 

ocupar esses espaços e lutar 

diariamente por seus direitos, para 

assim construir um projeto político 

voltado para a comunidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De fato, a maioria das agricultoras 

familiares ainda passa por situações de 

negligenciamento e dominação. Sendo 

assim, a luta não deve parar tão cedo, 

pois ainda há muito que fazer como, por 

exemplo, fortalecer políticas públicas já 

existentes para esse grupo específico. 

Uma delas é o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

Pronaf Mulher, que tem como objetivo 

específico reconhecer e estimular o 

trabalho das mulheres rurais na 

agricultura familiar. Projetos sociais 

como os citados acima, comprovam que 

o conhecimento gerou 

autoconhecimento, que gerou poder. 

Poder tal que age e emancipa mulheres 

dentro de suas consciências e, 

proeminentemente, dentro do campo de 

trabalho, dentro de suas casas e 

                                                           
11

 Depoimento de Elizamar Costa, do vídeo: Persistência e 
Empoderamento Feminino no Campo. Retirado da 
plataforma de vídeos Online YouTube. ³ Depoimento de 
Ivone Ribeiro, do vídeo: Mulheres superam preconceitos e 
crescem na agricultura familiar. Retirado da plataforma de 
vídeos Online YouTube. 
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núcleos familiares. Quando escutamos 

falas como a de Ivone Ribeiro relatando 

que "O reconhecimento aumenta a 

nossa autoestima"³, sabemos que o 

resultado de toda essa luta por 

igualdade, é sim, de grande valia. 
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Resumo: A situação e o contexto no qual se encontra a educação atualmente neste mundo 
globalizado, em uma era da informação e comunicação nunca vista em nenhum outro período da 
história, traz consigo desafios no quesito do aprendizado, ocasionando necessárias mudanças. 
Muitos métodos e dinâmicas das mais variadas possíveis dentro do universo pedagógico, já foram e 
ainda são discutidas atualmente. Assim, o objetivo deste artigo científico é abordar sobre um 
programa muito eficiente nesse cenário, que é a monitoria, sobre enfoque desta no Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia Campus Jequié. O plano da monitoria consiste em 
alunos pré-selecionados na respectiva disciplina a ser trabalhada, ensinando colegas em horários 
extraclasses. Com isso, os fins gerados pelo processo serão supracitados ao longo do decorrer dos 
textos, do mesmo modo que sua importância e ganhos compartilhados no processo, sendo o reforço 
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do lado curioso, inserção social em vários âmbitos dos envolvidos, assim como o preparo para o 
mercado de trabalho, dentre tantos outros. 
Palavras-chave: ensino-aprendizagem, química, formação, monitor. 
 

THE IMPORTANCE OF THE MONITORING PROGRAM IN THE ACADEMIC 

DEVELOPMENT OF IFBA – CAMPUS JEQUIÉ STUDENTS 
 
Abstract: The current situation and context of education in the globalized world, at a time when 
information and communication have never been exhibited in any other period of history, pose 
challenges in the learning process, causing changes. Many methods and dynamics of the most 
possible variables within the pedagogical universe have been and are still being discussed today. 
Thus, the objective of this paper is to approach a very efficient program in this scenario, which is a 
monitor, about its focus at the Federal Institute of Education Science and Technology of the Bahia 
Jequié Campus. The monitor plan consists of pre-selected students in the discipline to be worked on, 
teaching colleagues at extra-class times. With this, the fins generated by the process will be 
mentioned above throughout the course of the texts, as well as their importance and the shared profits 
in the process, being the reinforcement of the curious side, the social insertion in the various 
entertainments of the involved, as the preparation for the job market, among many others. 
Key-words: teaching - learning, chemistry, formation, monitor. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A monitoria estudantil no IFBA Jequié é 

uma forma de fornecer aos alunos com 

dificuldade, um horário de contato com 

outro aluno, com mais facilidade na 

matéria, e assim gerar a passagem 

mutua de conhecimento. 

O conhecimento é gerado e cuidado por 

meio do estudo e dedicação. O 

aprendizado é fundamental em todas as 

fases da vida humana, como lembra 

Santo (2008), aprender é sobreviver, 

todos nós nascemos aprendendo. 

Aprendemos pelo instinto a respirar, a 

mamar, a chorar e assim vivemos 

aprendendo em casa, na escola, com 

amigos, no trabalho, através dos meios 

de comunicação, em contato com a 

natureza. Nossa aprendizagem só vai 

acabar no dia em que deixarmos de 

viver. 

Existem muitas formas de aprendizado, 

existe aprendizado por punição, por 

reforço positivo, reforço negativo, 

supressão e pelo método da passo a 

passo, que é o usado na alfabetização. 

Existem alunos que apresentam menos 

dificuldades na passagem pelas fases 

do aprendizado, porém existem alunos 

que apresentam dificuldades em passar 

pelas fases, sozinhos, e o papel da 

instituição de ensino é fornecer todo 

apoio a estes nessa trajetória. Além de a 

monitoria servir como uma forma de 

apoio a estes alunos, também serve 

como um incentivo aos alunos com bons 

desempenhos para continuarem nesse 

caminho. As estatísticas já 

comprovaram que quando um aluno 

ensina ele absorve de forma mais 

eficiente o assunto, sendo um dos 

métodos mais eficazes de aprendizado. 

Pela pirâmide de aprendizagem de 

Willian Glasser, o ensinar é responsável 

por 95% do conhecimento adquirido, 

junto com explicar, resumir, estruturar, 

definir, generalizar, elaborar e ilustrar. 

Portanto, a monitoria estudantil é uma 

forma de fornecer aos alunos com 

dificuldades em uma dada matéria as 

ferramentas necessárias para suprir 

essa necessidade, e ainda melhorar a 

forma de aprendizagem dos alunos que 

ensinam na forma de passar o 

conhecimento. 

Vários pedagogos e psicólogos afirmam 

a importância do relacionamento entre 
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alunos para o incentivo da 

aprendizagem, além da troca de 

experiência entre alunos que já 

passaram por determinadas fases. Os 

monitores não somente ensinam, mas 

passam sua experiência, pois na maioria 

das vezes já passaram pelas matérias e 

já tiveram as mesmas dificuldades que 

os seus colegas apresentam. 

Silva e Soares (2009), a escola constitui-

se em um espaço de encontro entre 

diferentes pessoas cada um com suas 

características e singularidades próprias 

transformando o processo de 

aprendizagem em um momento de troca 

de conhecimento entre os diferentes. 

Bock (1999), ainda afirma que “a escola 

é uma instituição eminentemente 

reprodutora”, com isso percebemos o 

ocorrido no contexto escolar não é 

alheio ao contexto social. Logo, a 

monitoria colabora na relação entre 

alunos e ajudando no contexto social. 

Santos (2005), afirma que a relação 

dialógica, comunicação e 

intercomunicação entre os sujeitos são 

fundamentais em qualquer prática 

educativa. Além de tudo já abordado, a 

monitoria afasta dos alunos a visão de 

que todos são concorrentes e que o 

relacionamento deve ser superficial, 

trazendo para a realidade a vivência em 

comunidade, que é o ideal em ambiente 

escolar, ou seja, os monitores passam 

seu conhecimento para os outros alunos 

sem o medo de estarem ajudando um 

concorrente. Os alunos devem ter uma 

visão de equipe e não de concorrência.   

Muito vistas na monitoria, estreitando os 

laços aluno-aluno e podendo fazer 

enxergar maneiras de entrar no universo 

do colega com bons exemplos 

relacionados ao assunto, a fim de 

ensinar e sanar as dúvidas do mesmo, 

em uma existência coletiva de trocas 

mútuas. 

Freire (1996), também ressalta que 

“Quem ensina, aprende ao ensinar. E 

quem aprende ensina ao aprender”, 

tendo em vista a vasta troca de saberes 

de diversos espectros e segmentos. A 

relação entre os indivíduos do ambiente 

escolar é fundamental, logo a monitoria 

também incentiva isso, mantendo uma 

troca de informações entre o setor 

pedagógico e social do campus, com os 

professores e ambos em contato com os 

alunos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho optou-

se pela técnica da análise teórica das 

práticas didático-pedagógicas realizadas 

durante o período do  ano letivo de 

2017, 2018 e 2019 (em andamento) de 

monitoria na disciplina Química. Além do 

levantamento de dados relacionado ao 

desempenho dos alunos, obteve-se o 

estudo de alguns teóricos como: Paulo 

Freire, Ana Maria Bock, Júlio César 

Furtado Santos, entre outros. Nesse 

período todas as atividades 

desenvolvidas com os alunos da 

disciplina de Química foram 

acompanhadas pelos monitores. Outras 

atividades extra-classe também foram 

criadas juntamente com a professora 

para estimular os alunos. Atividades em 

sala, retirada de possíveis dúvidas e 

questionamentos do aluno, elaboração 

de exercícios teóricos e práticos e outras 

tarefas práticas junto aos alunos para o 

melhor aproveitamento da disciplina, 

dentre estas, o uso das explicações e 

demonstrações do conteúdo 

programático de química, que os 

respectivos monitores exercem gerando 
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assim, há necessidade de materiais e 

espaços, os marcadores de quadro 

branco e seus respectivos apagadores, 

bem como salas de aula do próprio 

Campus para exercerem a prática, 

salientando a ideia do aluno se colocar 

na posição e na "pele" do docente, 

tendo em vista que o mesmo opera 

ferramentas semelhantes, cuja 

finalidade é aumentar a gama de 

possibilidades e meios de transmitir o 

conhecimento aplicado aos alunos 

frequentadores das monitorias, além do 

mais, nesse trabalho, todas as 

atividades são condensadas em ideias 

sobre os resultados positivos do 

programa de monitoria, não somente 

para os alunos, mais também para o 

monitor. 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS  

 

A experiência da monitoria vai além da 

obtenção de um certificado, 

desenvolvimento intelectual ou auxílio 

financeiro da bolsa. A monitoria deve ser 

vista como uma forma de auxílio aos 

discentes, e qualquer outro beneficio ao 

aluno monitor ser somente um 

acréscimo, haja vista, que o objetivo 

principal já foi apresentado. É um 

programa que ajuda na relação entre os 

alunos que ensinam e os que estudam, 

tendo em vista não somente o momento 

do diálogo e da transmissão da ideia da 

disciplina a ser trabalhada, mas também 

o fato de haver um contato muito 

importante entre diversos seres 

humanos de classe e meios variados, o 

que também enriquece ambos os lados, 

expandindo perspectivas. Com o 

professor orientador-aluno, a relação é 

também muito importante, pois os 

mesmos além de serem formados na 

disciplina curricular, conseguem orientar 

e transmitir sua experiência de anos de 

trabalho na docência. Com o decorrer da 

prática da Monitoria, os monitores 

inexoravelmente ganham muito mais 

empatia por estar na “pele” e na posição 

na qual o professor trabalha, sentindo 

suas experiências, desafios, per causos 

e sensação de dever cumprindo, quando 

o conhecimento é absorvido pelos 

estudantes, gerando assim, no fim das 

contas, uma grande troca de 

conhecimento de ambos os lados. 

O monitor experimenta a docência e isso 

colabora no valor que estes começam a 

dar para a carreira de professor, que no 

cenário atual, é muito desvalorizada. O 

aluno desperta uma vocação para ser 

professor e ainda pode criar novas 

práticas pedagógicas. Sobretudo que a 

relação direta de monitor e professor 

leva o aluno monitor a adquirir novos 

conhecimentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A monitoria é um mecanismo 

fundamental no incentivo ao 

aprendizado. A monitoria é uma 

ferramenta que deve ser aplicada pela 

instituição e usufruída pelos alunos, que 

devem dar o dado valor ao programa. 

Visto que, é de suma importância para a 

aprendizagem e para as relações 

escolares. O trabalho da monitoria 

contribui para o desenvolvimento de 

competência pedagógica e auxilia os 

acadêmicos na apreensão e produção 

do conhecimento, pois é uma atividade 

formativa de ensino. Os ensinamentos 

adquiridos junto ao professor orientador 

e aos alunos monitorados integram-se à 

carga intelectual e social do aluno 

monitor. Acreditamos que o laboratório 
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vivido na monitoria serve para despertar 

vocações. 
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Resumo: O ensino do desenho técnico pode contribuir com o desenvolvimento completo dos 
estudantes, estimulando e fortalecendo habilidades diferentes das questões lógico-matemáticas e 
linguísticas, comumente valorizadas. Para que essa disciplina atinja esse objetivo é preciso que sua 
metodologia esteja alcançando todos os discentes de modo satisfatório. Para verificar tal situação, 
este trabalho foi desenvolvido como um estudo de campo, utilizando a entrevista junto aos alunos das 
turmas de primeiro ano do IFBA Campus Jequié como principal ferramenta de coleta de dados. A 
partir das informações levantadas, constatou-se que os atuais métodos de ensino se relacionam bem 
com a maioria dos alunos, mas que são necessários alguns aperfeiçoamentos para garantir que todos 
os discentes sejam estimulados a construir seu conhecimento com base nas possibilidades que o 
desenho técnico oferece. 
Palavras-chave: desenho técnico, conhecimento, metodologia, aprendizado. 
 

TECHNICAL DESIGN TEACHING-LEARNING: A PERCEPTION OF IFBA 

CAMPUS JEQUIÉ STUDENTS 
 
Abstract: The teaching of technical drawing can contribute with the students’ development, 
stimulating and strengthening skills different from logical-mathematical and linguistic issues, generally 
valued. For this discipline to achieve this goal, its methodology must be satisfactorily reaching all 
students. To verify such a situation, this research was developed as a field study, using the interview 
with first graders at IFBA Campus Jequié as their primary data collection tool. From the information 
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gathered, found that current teaching methods relate well to most students, but some improvements 
are needed to ensure that all students are encouraged to build their knowledge based on the 
possibilities that technical design offers. 
Key words: technical drawing, knowledge, methodology, learning. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O sistema de ensino tradicional 

classifica os estudantes de acordo com 

os resultados obtidos em avaliações. 

Esse contexto não é recente, há muito 

tempo a concepção de inteligência foi 

definida como algo que pode ser medido 

através de testes específicos. De acordo 

com Smole (1999), desde os primeiros 

testes criados por Alfred Binet em 1908, 

a inteligência que um indivíduo possuía 

era medida tomando como base apenas 

questões lógico-matemáticas e 

linguísticas e um dos objetivos desses 

testes era justificar o fracasso escolar. 

Atualmente entende-se que não lograr 

os resultados esperados em um aspecto 

não resulta automaticamente no 

insucesso do sujeito, dado que o êxito 

não é apenas uma questão de 

pontuação, mas um conjunto de 

habilidades particulares que cada 

indivíduo tem a capacidade de 

desenvolver. Ainda no trabalho de 

Smole (1999), a autora cita que, de 

acordo com a teoria de Howard Gardner, 

psicólogo e cientista norte-americano, as 

diferentes inteligências podem ser 

estimuladas pelo contexto social, pela 

escola e pelas oportunidades de realizar 

e explorar atividades diferentes. 

Com base nessas premissas percebe-se 

que, para viabilizar o desenvolvimento 

completo dos sujeitos no âmbito escolar, 

é imprescindível a presença de certa 

diversidade dentre os componentes 

curriculares, em conjunto com 

adequadas metodologias de ensino. 

Além do conhecimento lógico-

matemático, experiências práticas, 

contato com variadas formas de 

expressão artística e a formação do 

pensamento crítico, se fazem 

necessárias no processo de crescimento 

do estudante como indivíduo. Como 

proposto por Montenegro (2001), saber 

se expressar através do desenho está 

diretamente conectado com o 

desenvolvimento da criatividade e, até 

mesmo, da felicidade do indivíduo. 

Nesse cenário encontra-se a disciplina 

de Desenho Técnico, ministrada para as 

turmas de primeiro ano dos cursos 

técnicos integrados em Eletromecânica 

e Informática do IFBA Jequié. O ensino-

aprendizagem do Desenho Técnico, 

envolvendo lógica, compressão 

espacial, coordenação motora, entre 

outros fatores, possui o potencial de 

fornecer subsídios para o progresso dos 

estudantes em diversos aspectos. Para 

que essa disciplina alcance seu objetivo 

é preciso que exista uma boa relação 

entre docente, discentes e a 

metodologia aplicada. Portanto, essa 

pesquisa buscar analisar o atual 

ambiente de ensino de Desenho Técnico 

no IFBA Campus Jequié e de que 

maneira este é percebido pelos 

estudantes. Compreender a percepção 

que os discentes possuem do conteúdo 

ministrado na disciplina de Desenho 

Técnico e de que forma a metodologia 

aplicada em sala de aula estimula o 

processo de construção do 

conhecimento, pode fornecer dados 

relevantes para análise do contexto 

educacional do IFBA Jequié. 
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METODOLOGIA 

 

De acordo com as definições propostas 

por Gil (2002), o trabalho elaborado se 

enquadra como pesquisa descritiva, 

visto que tem como objetivo descrever e 

analisar a relação entre os alunos do 

IFBA Jequié com a metodologia de 

ensino da disciplina Desenho Técnico. 

Para alcançar tal objetivo, será 

desenvolvido um estudo de campo, 

utilizando a entrevista como principal 

ferramenta de coleta de dados. A 

análise dos dados ocorrerá de modo 

qualitativo, processo que envolverá a 

redução e a interpretação das 

informações levantadas junto aos 

entrevistados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram realizadas 23 entrevistas com 

alunos das turmas de primeiro ano do 

IFBA Campus Jequié. Aproximadamente 

65% dos alunos entrevistados afirmaram 

que se sentem estimulados pela atual 

metodologia das aulas de desenho 

técnico, enquanto que 35% declararam 

o contrário. Simultaneamente verificou-

se que as atividades solicitadas durante 

as aulas não são totalmente 

compreendidas por 40% dos estudantes 

interrogados, sendo que nesses casos 

os alunos apenas reproduzem de forma 

mecanizada as tarefas e desenhos 

requisitados. Com base nesses dados é 

possível inferir que existe uma relação 

entre a falta de estímulo dos estudantes 

e as dificuldades de compreensão dos 

conteúdos da disciplina. 

Os discentes que declararam ter 

dificuldades para entender o que é 

solicitado justificaram essa situação 

devido ao alto nível de rigidez de várias 

atividades e da dificuldade em 

compreender os desenhos técnicos – as 

vistas ortográficas. Percebe-se que o 

desestímulo pode ser uma 

consequência das dificuldades de 

compreensão do conteúdo ministrado, 

fato que interfere diretamente no nível 

de interesse e comprometimento de 

cada estudante com a disciplina, 

impactando a qualidade do aprendizado. 

Este cenário evidencia a necessidade de 

revisão da metodologia de ensino atual, 

visto que, como levantado por Junior 

(2011), ambientes de aprendizagem 

devem possibilitar trocas de 

informações, estimulando que todos os 

estudantes construam seu 

conhecimento. Um aperfeiçoamento do 

ambiente de ensino do desenho técnico 

deve ocorrer, possibilitando que o 

desenho cumpra sua função de 

contribuir com o desenvolvimento 

íntegro dos estudantes. 

Quando questionados sobre o que 

poderia melhorar ou ampliar o estímulo 

no aprendizado, 10 discentes sugeriram 

explicações mais detalhadas e aulas 

mais dinâmicas, 5 indicaram o uso da 

tecnologia CAD como forma de melhoria 

do ensino, enquanto outros 8 afirmaram 

que nenhuma modificação é necessária. 

A utilização da ferramenta CAD durante 

as aulas de desenho técnico em 

conjunto com os tradicionais 

instrumentos de desenho à mão foi 

proposta por Junior (2011) em seu 

estudo como o meio de transformação 

do ambiente de ensino e poderia ser 

aplicado no IFBA Jequié, de acordo com 

a estrutura disponível no campus. 

Alguns alunos, mesmo não 

apresentando dificuldades no 

entendimento da disciplina, também 

sugeriram melhorias, demostrando uma 
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preocupação com o aperfeiçoamento 

constante do próprio conhecimento. As 

alterações sugeridas pelos estudantes 

do IFBA Jequié podem ser 

desenvolvidas a partir da compreensão 

dos elementos que fazem a atual 

metodologia funcionar com a maioria 

dos entrevistados, em conjunto com 

outros métodos trabalhados em sala de 

aula. 

 

CONCLUSÃO 

 

Infere-se que, mesmo que a atual 

metodologia aplicada na disciplina de 

desenho técnico esteja atingindo seu 

objetivo com a maioria dos alunos, um 

percentual considerável de estudantes 

apresenta dificuldades no processo de 

aprendizagem do conteúdo. A relação 

entre as tarefas solicitadas durante as 

aulas e o processo de construção do 

conhecimento nos estudantes não deve 

ser mecanizada, mas estimulada de 

modo que o aluno possa construir seu 

próprio saber ao mesmo tempo em que 

desenvolve o desejo de aprender. 

Desenvolver desenhos de objetos 

existentes, que possam ser observados 

e analisados pelos estudantes, 

propiciando um melhor entendimento 

das tarefas solicitadas; aprimorar as 

aulas expositivas, no intuito de 

estabelecer uma comunicação mais 

efetiva com as turmas e inserir algumas 

experiências com o uso do CAD no 

decorrer do aprendizado, podem ser 

algumas técnicas utilizadas no 

aprimoramento da metodologia de 

ensino do Desenho Técnico. 
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Resumo: O programa institucional de bolsa de iniciação à docência (PIBID) é uma proposta de 
valorização dos futuros docentes durante seu processo de formação. O objetivo deste trabalho foi 
relatar a importância do PIBID na formação docente dos bolsistas através da vivência que 
proporcionou aos mesmos nos semestres iniciais do curso. Trata-se, portanto, de um relato de 
experiência desenvolvido por três bolsistas sobre a preparação que fora proporcionado por esse 
projeto entre março e agosto de 2019. Os planos de aula serviram como base para relatar a vivência 
durante o projeto. Constatou-se que as experiências vividas no cotidiano da escola fizeram 
desenvolver conhecimentos e habilidades relativas à profissão docente. Conclui-se então, que o 
PIBID pode se constituir num elemento importante para a formação dos futuros docentes, sendo o 
primeiro contato que lhes permitem aproximação com a escola pública. 
Palavras-chave: PIBID, formação docente, ambiente escolar, experiências.  
 

PIBID’S CONTRIBUTION IN DEVELOPMENT OF TEACHERS FROM THEIR 

INSERT IN THE SCHOOL SCOPE: AN EXPERIENCE REPORT 
 
Abstract: The Institutional Program for Teaching Initiation Scholarship (PIBID) is a proposal of 
valorization of the future teachers during its formation process. The objective of this paper was to 
report the importance of PIBID in the scholarship teachers formation through the experience that it 
provided to them in the initial semesters of the course. It is, therefore, an experience report developed 
by three fellows about the preparation that was provided by this project between March and August 
2019. The lesson plans served as a basis for reporting the experience during the project. It was found 
that the experiences lived in the school daily developed knowledge and skills related to the teaching 
profession. It is concluded, then, that the PIBID was extremely important for the formation of future 
teachers, being the first contact that allow them to approach the public school. 
Keywords: PIBID, teacher education, school environment, experiences. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é resultado de 

experiências vividas por meio do 

Programa institucional de bolsa de 

iniciação à docência (PIBID), o qual 

funcionou como uma nova janela para 

uma maior preparação profissional, 

proporcionando contato com a realidade 

da escola pública, possibilitando 

enfrentar problemas que poderão ou não 

surgir na caminhada docente. De acordo 

com Laurita Schiavon e Vilma Nista 

Piccolo (2007, p.132), “a graduação não 

transmite ou prepara os graduandos 

para a realidade escolar e possíveis 

situações podem vir a ser enfrentadas 

na mesma, deixando assim uma lacuna 

na preparação profissional”. 

O PIBID, subprojeto Educação Física, 

busca “favorecer o intercâmbio de 

conhecimentos e experiências entre a 
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Educação Superior e a Educação 

Básica, através do ensino das 

modalidades esportivas coletivas 

handebol, basquetebol, voleibol e futsal, 

bem como das individuais atletismo e 

ginástica, nas aulas de Educação Física, 

visando contribuir para a melhoria do 

processo de formação de professores a 

partir da interação entre licenciandos, 

professores da educação básica e 

professores do ensino superior” 

(Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, 2018). 

Com isso, os alunos do curso de 

Educação Física da UESB, campus de 

Jequié, se deparam, entre o 1° e o 4° 

semestre da formação, com a 

oportunidade de se inscreverem no 

PIBID e, assim, iniciarem seu processo 

de formação docente. Nesse sentido, o 

objetivo deste trabalho foi relatar a 

importância do PIBID na formação 

docente dos bolsistas através da 

vivência que o subprojeto proporcionou 

aos mesmos nos semestres iniciais do 

curso. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência 

sobre a vivência dos graduandos em 

Educação Física do PIBID-UESB no 

ambiente escolar, nos anos iniciais da 

graduação, em específico, do 1º ao 4º 

semestre. De início, nos dois primeiros 

meses observou-se o professor 

supervisor e suas aulas. Logo após esse 

tempo, deu-se o processo de co-

participação, onde o professor 

supervisor delegou aos bolsistas a 

incumbência de preparar atividades para 

desenvolver as técnicas do voleibol para 

um grupo de iniciação formado por 

alunos de ambos os sexos. O grupo era 

formado por alunos do ensino médio que 

tinha entre 13 e 18 anos, discentes do 

Instituto Federal da Bahia (IFIBA) 

campus de Jequié, Bahia. Os planos de 

aula serviram como base para relatar a 

vivência nesse período, que foram 

registradas nos diários de campo dos 

respectivos bolsistas. 

O período de observação transcorreu 

nos meses de março e abril, onde foram 

observados os alunos e a metodologia 

de ensino do professor supervisor. As 

aulas aconteciam em dois dias da 

semana, segunda e sexta, das 

16h00min às18h20min. Os registros 

foram feitos em diários de campo para 

posteriores consultas. Com a 

participação do supervisor e do 

coordenador do programa e a partir dos 

registros que foram feitos pelos 

bolsistas, nos finais das aulas, foram 

feitos os relatos das observações e 

intervenções que originaram as 

discussões desse documento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Instituto Federal da Bahia (IFIBA) 

campus de Jequié é uma instituição que 

tem o ensino do esporte bem 

estruturado, com ênfase no âmbito de 

rendimento. Os alunos podem optar 

entre as aulas de Educação Física 

regular ou ingressar em uma 

modalidade esportiva especifica. A 

estrutura do campus é proporcional ao 

atendimento da demanda, tem o 

conforto da quadra coberta, quantidade 

de material satisfatório e professores 

dedicados ao esporte. Levando em 

consideração a equipe de voleibol, que 

foi o grupo observado e acompanhado 

pelos bolsistas, trata-se de alunos que 
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aparentemente identificam-se com a 

modalidade. 

Através da observação, com relação ao 

interesse dos alunos, houve a 

necessidade de inovar e acrescentar as 

aulas com educativos objetivando o 

maior envolvimento nas práticas. Os 

fundamentos do voleibol foram divididos 

em fases e trabalhados gradualmente 

com a finalidade de um aperfeiçoamento 

das técnicas e dos movimentos. A partir 

do momento em que os bolsistas 

assumiram os trabalhos de docência do 

grupo de iniciação tiveram que pensar 

estratégias para abordar o conteúdo e 

buscar o aperfeiçoamento das técnicas 

do voleibol dos alunos. A primeira 

constatação é que eles, em sua maioria, 

já tinham algum acúmulo técnico sobre o 

esporte. 

Uma segunda observação é que, 

quando os bolsistas assumiram as 

aulas, foram desafiados a buscar mais 

conhecimento sobre o esporte, no que 

diz respeito à formação acadêmica, para 

que dessa forma pudessem melhorar o 

gesto técnico dos alunos e com isso ter 

avanços na equipe inteira. Uma última, e 

não menos importante observação é 

sobre a importância do supervisor, que 

também é o professor e técnico da 

equipe, estar sempre com o trio de 

bolsistas, dando instruções, dicas e 

monitorando as atividades a todo 

instante. Como se tratava de uma 

primeira vivência como professores, 

para os bolsistas, erros poderiam vir a 

ser cometidos e com o supervisor 

sempre presente, houve diálogo para 

que esses erros não fossem repetidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A escola é movida por relações sociais 

com as quais o sujeito se constitui e 

aprende a se relacionar com o mundo e 

consigo mesmo. Apresenta-se com o 

espaço para o desenvolvimento do 

sujeito em sua totalidade [...]” (VEBBER, 

2013, p. 195). A primeira prática 

profissional dos bolsistas atribui-se ao 

PIBID, o qual fez com que 

colocássemos em prática o que 

estávamos aprendendo na universidade. 

Infelizmente as bolsas ofertadas pelo 

programa não alcançam nem 50% da 

quantidade de discentes que a 

universidade comporta o que seria de 

extrema importância para o crescimento 

desse projeto, abrangendo mais 

professores, visto que, as experiências 

vividas no cotidiano da escola nos 

fizeram desenvolver conhecimentos e 

habilidades relativas à profissão 

docente. 

Conclui-se então, que o PIBID foi de 

suma importância para a nossa 

formação, pois o primeiro contato que 

ele nos permitiu com a escola pública 

aguçou a criatividade para nossas 

próprias aulas no futuro, nos permitindo 

passar por situações que podem vir a 

ocorrer depois da nossa formação, nos 

preparando para lidar com elas. Essa 

interação ainda nos proporcionou tirar 

um pouco da timidez, nos empenhar 

para preparar as aulas, fazendo com 

que aprendêssemos coisas que são 

muito importantes para ser professores. 
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Resumo: Considerando a importância do PIBID na formação docente, este estudo tem como objetivo 
apresentar as possíveis contribuições dos bolsistas do PIBID no desenvolvimento do gesto técnico da 
modalidade basquetebol em atletas iniciantes no IFBA - Campus Jequié. Trata-se de um relato de 
experiência, de abordagem qualitativa, a partir da observação do processo de iniciação docente no 
ensino do basquetebol, registrados em diário de campo durante o período em que as aulas foram 
ministradas pelos bolsistas. Os principais resultados observados foram que as intervenções 
desenvolvidas pelos bolsistas do PIBID contribuíram não só para o desenvolvimento de gesto técnico 
da modalidade em questão, mas também, ajudaram a desenvolver uma maior percepção tática do 
jogo entre os atletas iniciantes. 
Palavras-chave: esporte, competição, formação. 
 

CONTRIBUTIONS OF PIBID IN THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL GESTURE 

IN IFBA BASKETBALL INICIATION CLASSES 
 
Abstract: Developing the importance of PIBID in teacher education, this study aims to present the 
possible contributions of PIBID scholarship holders in the development of technical basketball 
simulation exercises for beginnersat IFBA - Campus Jequié. This is na experience report of a 
qualitative approach that took as observation process instrument the observation and records 
recorded in a Field diary during the period in which the classes were taught. The main results 
observed were those shown by the PIBID fellows and not only contributed to the development of 
technical exercises, but also helped to develop a greater tactical perception of the game among 
beginning players. 
Key-words: sport, competition, formation. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O jovem é atraído pelo esporte por 

diversos motivos, como o 

desenvolvimento físico, que engloba as 

habilidades de aprendizagem e 

aprimoramento, aceitação social, ou 

seja, trocar vivências entre amigos, 

descobrir novas amizades e interagir 

com pais e treinadores, e aproveitar 

suas experiências, fazer algo que o 

estimule (GALLAHUE, 2005). 

Todavia, quando o esporte entra no 

âmbito da competição, é necessário que 
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sejam desenvolvidas “habilidades de 

movimento especializado, associação 

dos movimentos maduros e refinados e 

de movimentos complexos e específicos 

adaptados para as exigências 

específicas [...] de uma prática 

desportiva” (TEIXEIRA, 2011, p. 1). 

Nessa perspectiva, o trabalho com o 

gesto técnico, ou seja, os movimentos 

específicos de cada modalidade 

esportiva, visando um desenvolvimento 

das habilidades requeridas a pratica do 

esporte, devem ser estruturados para 

uma melhoria na aprendizagem. E é 

nesse momento que aparece a 

importância do papel da figura do 

docente como mediador dessa 

aprendizagem. 

No âmbito da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), subprojeto Educação 

Física, busca favorecer o intercâmbio de 

conhecimentos e experiências entre a 

Educação Superior e a Educação 

Básica, através do ensino das 

modalidades esportivas coletivas 

handebol, basquetebol, voleibol e futsal, 

bem como das individuais atletismo e 

ginástica, nas aulas de Educação Física, 

visando contribuir para a melhoria do 

processo de formação de professores a 

partir da interação entre licenciandos, 

professores da educação básica e 

professores do ensino superior. 

Nessa perspectiva, este relato tem por 

objetivo identificar as possíveis 

contribuições dos bolsistas do PIBID no 

desenvolvimento do gesto técnico da 

modalidade basquetebol em atletas 

iniciantes do IFBA - Campus Jequié. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência, de 

abordagem qualitativa, no qual usamos 

a ferramenta da observação (GIL, 2008), 

especificamente, do processo de 

iniciação docente dos bolsistas do PIBID 

no ensino da modalidade do 

basquetebol, no IFBA, com registros 

feitos em diário de campo, durante o 

período em que as aulas foram 

ministradas. 

A observação teve a duração de 3 

meses, de junho a agosto de 2019, onde 

ocorriam dois encontros semanais, com 

duração de 1 hora e meia, para analisar 

a evolução do desenvolvimento do gesto 

técnico de atletas de uma turma de 

iniciação ao basquetebol do IFBA, 

composta por estudantes do ensino 

médio com idade entre 15 e 18 anos, de 

ambos os sexos. A observação foi 

fracionada em 3 partes, de acordo com 

o período e o objetivo das atividades 

propostas, onde todos os aspectos 

foram registrados em um diário de 

campo após todas as aulas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

1° período (junho de 2019) 

 

Nesse primeiro contato, os alunos 

apresentaram uma baixa familiarização 

com o esporte, e devido a essas 

condições, desenvolvemos atividades 

sobre os fundamentos básicos do 

basquete, onde a maioria apresentou 

dificuldades e resistência em realizar 

tais atividades, executando os 

movimentos de forma rústica, com 

pouca destreza técnica. Nessa primeira 

fase de aprendizagem motora no 

basquetebol “normalmente acontece um 



Caderno de Resumos da VI Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2019 

Página | 62  

excesso de gastos de energia e um 

déficit em qualidade [...], tem 

características de ser imprecisa e pouca 

prática” (COUTINHO, 2003). Trabalhou-

se com o método analítico, que consiste 

em realizar os movimentos dos mais 

simples aos mais complexos. Dada a 

sequência pedagógica, foi notória a 

evolução nas práticas, onde foi 

observada uma evolução nos 

movimentos rústicos em movimentos 

mais refinados, como, uma maior fluidez 

na troca de passes e movimentos de 

manejo de bola e de corpo. 

 

2° período (julho de 2019) 

 

Com a evolução dos fundamentos 

básicos, programou-se o início de uma 

sequência metodológica, para 

desenvolvimento de situações de jogo, 

onde seria necessário utilizar os 

movimentos simples específicos da 

modalidade. Todavia, a dificuldade dos 

mesmos em compreender atividades 

mais complexas, foi um empecilho para 

a continuidade do trabalho, que, para 

ocorrer uma evolução significativa, 

necessitou ser massificada. 

 

3° período (agosto de 2019) 

 

Neste período, iniciou-se os trabalhos 

com fundamentos táticos, onde 

programou-se propostas de situações 

reduzidas do jogo propriamente dito, 

visando um desenvolvimento nos 

quesitos de espaço e percepção do jogo 

coletivo. Ao iniciar esse trabalho, a 

adesão às atividades foi superior aos 

outros períodos, por se tratar de 

atividades que se aproximam mais ao 

jogo propriamente dito, contudo, houve 

dificuldades na compreensão, pois, a 

dificuldade de perceber o espaço a ser 

ocupado e sua função proposta retardou 

a evolução, fazendo com que fossem 

direcionadas algumas aulas para a 

fixação do posicionamento em quadra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O esporte como componente curricular 

na escola possui vários aspectos 

positivos para a formação do estudante. 

A evolução do gesto técnico propicia ao 

estudante uma maior vivência da 

modalidade esportiva, portanto, aumenta 

o seu prazer para com ela. Com base no 

que foi feito durante nossa experiência, 

pudemos perceber uma clara mudança 

no modo com que os alunos 

executavam as diversas atividades 

propostas, e como desenvolveram 

consideravelmente o gesto técnico e 

diante disso uma maior percepção do 

jogo. 

É provável que a contribuição do PIBID 

nesse processo esteja atrelada a um 

acompanhamento mais individualizado 

do processo, visto que além do 

professor supervisor, os bolsistas 

estavam orientando os alunos a 

realizarem o movimento com mais 

precisão. Além disso, proporcionou a 

nós, professores em formação, uma 

experiência docente logo no início da 

nossa jornada acadêmica, algo que 

pode nos possibilitar uma melhor 

qualificação em nossas futuras carreiras. 

 

REFERÊNCIAS 

 

COUTINHO, N.F. Basquetebol na 

escola. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 

Sprint Ltda, 2003. 

GALLAHUE, DL. Conceitos para 

Maximizar o Desenvolvimento da 



Caderno de Resumos da VI Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2019 

Página | 63  

Habilidade de Movimento Especializado. 

2005. 

TEIXEIRA, R.G. et al. Habilidade motora 

especializada: desenvolvimento motor 

nos esportes, 2011. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas da 

Pesquisa Social. 6.ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 

Área: Educação Física e Esportes 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO PIBID: O PARADOXO ENTRE O CONHECIMENTO 

TRATADO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NA 

ESCOLA 
 

Icaro Santos da Silva
1
; Kelvin Moraes Nascimento Ribeiro

1
; Antonio Ferreira Santos Filho

1
; Poliana 

Santana Pereira
2
; Cesar Pimentel Figueirêdo Primo

3
. 

 
1
 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Educação Física da UESB e bolsista de Iniciação à 

Docência do PIBID Educação Física/UESB; 
2
 Professora do CELVF e supervisora do PIBID Educação Física – Campus Jequié; 

3
 Professor do Curso de Licenciatura em Educação Física da UESB e coordenador do PIBID 

Educação Física/UESB – Campus Jequié. 
E-mail: pimentelbaiano@hotmail.com. 

 
Resumo: O presente relato objetiva socializar as observações vivenciadas por três bolsistas do 
projeto Programa Institucional de Bolsa à Docência (PIBID), sobre o paradoxo entre o conhecimento 
tratado na formação acadêmica no curso de licenciatura em Educação Física da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia e a experimentação vivenciada na escola, realizada com os alunos 
do ensino fundamental e médio, nos anos de 2018 a 2019, no Colégio Estadual Luiz Viana Filho 
(CELVF). Dessa forma, percebe-se a existência de um paradoxo: o conhecimento específico de que 
trata a educação física escolar, que é tratado na formação acadêmica, e o distanciamento do 
cotidiano escolar, em suas ações e relações com o meio e as pessoas envolvidas nesta dinâmica. 
Palavras-chave: formação profissional, docência, PIBID, escola. 
 

PHYSICAL EDUCATION IN PIBID: THE PARADOX BETWEEN KNOWLEDGE 

TREATED IN ACADEMIC TRAINING AND EXPERIENCE IN SCHOOL 
 
Abstract: This report aims to socialize the observations of three scholarship holders from the 
Institutional Scholarship Program (PIBID) project, about the paradox between the knowledge 
addressed in the academic formation in the Physical Education degree course of the Southwest Bahia 
State University and the experimentation. Lived at school, held with elementary and high school 
students, from 2018 to 2019, at the state College Luiz Viana Filho (CELVF). Thus, one perceives the 
existence of a paradox: the specific knowledge that deals with school physical education, which is 
dealt with in the academic formation, and the distance from the school daily, in its actions and 
relations with the environment and the people involved in it dynamics. 
Keyword: vocational training, teaching, PIBID, school. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A escola é o principal destino dos 

discentes de licenciatura em Educação 

Física. Portanto, os projetos e 

programas institucionais que 

oportunizam a inserção dos discentes 

acadêmicos no mundo escolar, são um 

elemento que potencializam o processo 

formativo dos mesmos. 

Neste sentindo, o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) objetiva favorecer o intercâmbio 

de conhecimentos e experiências entre 

a Educação Superior e a Educação 

Básica, através do ensino das 
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modalidades esportivas coletivas 

handebol, basquetebol, voleibol e futsal, 

bem como das individuais atletismo e 

ginástica, nas aulas de Educação Física, 

visando contribuir com a melhoria do 

processo de formação de professores a 

partir da interação entre licenciandos, 

professores da educação básica e 

professores do ensino superior. 

Dessa forma, o PIBID passa a 

representar uma das possibilidades de 

extensão do conhecimento produzido no 

meio acadêmico para o universo 

escolar. Uma vez que, o projeto através 

das vivências de iniciação à docência, 

busca alinhar as concepções 

acadêmicas com a dinâmica escolar. 

Neste contexto, uma boa formação 

inicial é um elemento de extrema 

importância no desenvolvimento 

profissional dos futuros professores de 

educação física. Com isso, a pesquisa, 

mas especificamente o PIBID, compõem 

o que Silva (1999) e outros autores 

nomeiam de tríade, que são os pilares 

da universidade: ensino-pesquisa-

extensão. 

Sendo assim, essa tríade é responsável 

por alicerçar, movimentar e capacitar os 

discentes ingressos no mundo 

acadêmico. Neste sentido, o PIBID 

surge como uma ferramenta importante 

na qualificação da formação inicial. No 

entanto, há um descompasso entre a 

academia e a prática na escola, um 

paradoxo, pois as disciplinas 

apresentadas no currículo universitário 

não proporcionam aos discentes um 

preparo adequado para a atuação, como 

assinala Souza e Marques (2013), ao 

afirmar que, 
 
Pesquisas recentes têm descoberto 
que essa formação tem sido 
insuficiente porque os professores 

não se sentem preparados para 
atuar e lidar com os desafios diários 
do contexto escolar; isso porque, de 
um modo geral, as disciplinas 
ofertadas na sua formação são 
dissociadas da prática, causando 
um empobrecimento quanto à 
inserção do licenciando na escola. 
(p. 1) 
 

Logo, o presente trabalho, ao se colocar 

na condição de interlocutor do processo 

de formação da UESB, objetiva 

socializar as observações vivenciadas 

por três bolsistas do projeto Programa 

Institucional de Bolsa à Docência 

(PIBID), sobre o paradoxo entre o 

conhecimento tratado na formação 

acadêmica no curso de licenciatura em 

Educação Física da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia e a 

experimentação vivenciada na escola. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa baseia-se no método 

empírico de natureza descritiva e caráter 

qualitativo que, segundo Gil, 2008, (p. 

28) “têm como objetivo primordial a 

descrição das características de 

determinada população ou fenômeno 

ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. 

Os relatos que subsidiam esse 

documento são fruto das experiências 

vivenciadas a partir das observações e 

da ação dos bolsistas no Colégio 

Estadual Luiz Viana Filho (CELVF), 

compreendidas entre o período de 

outubro do ano de 2018 até setembro de 

2019, nas turmas da disciplina curricular 

Educação física, e foram registradas no 

diário de campo dos bolsistas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O projeto PIBID surge como um 

elemento canalizador de grande 

importância para a qualificação inicial, 

onde as concepções teóricas, como, por 

exemplo, a desenvolvimentista, e a sua 

experimentação na escola, oportunizam 

aos bolsistas, uma experiência relevante 

para a formação docente, como o agir 

perante as demandas e contradições 

que nascem dessa conjuntura. 

Neste contexto, observou-se a 

existência de um paradoxo, pois o 

conhecimento que é tratado na 

formação acadêmica, no que diz 

respeito ao conhecimento específico da 

educação física escolar, não contempla 

as demandas do planejamento da 

disciplina, bem como suas ações e 

relações com o meio e as pessoas 

envolvidas nesta dinâmica. Desse modo, 

o PIBID proporcionou um retrato da 

escola real, mostrou o ambiente como 

ele de fato apresenta-se, possibilitando 

aos bolsistas reflexões e intervenções 

mais eficazes com o ambiente escolar. 

Além disso, o programa proporcionou 

aos bolsistas um conhecimento a 

respeito da dinâmica escolar, para além 

da sala de aula, como por exemplo, a 

maneira de se comportar com alunos, 

com os colegas de profissão e os 

demais funcionários inseridos neste 

contexto, sendo inerente para a 

construção pessoal de valores morais e 

éticos. 

O Programa Institucional de Bolsa à 

Docência (PIBID), possibilitou aos 

bolsistas o contanto com esse paradoxo 

da formação acadêmica, na 

especificidade da área da educação 

física, e a realidade escolar. Neste 

sentido, percebe-se perspectivas 

diferentes do que é ofertado na 

formação inicial dos licenciandos e a 

experiência na escola, pois existem 

elementos, como a sistematização dos 

conteúdos e elementos transversos que 

surgem das ações e relações do 

cotidiano, envolvidas nesse universo, 

que a formação inicial não consegue se 

apoderar ainda para dialogar com seus 

discentes. 

 

CONCLUSÕES 

 

Ressalta-se o quão relevante se faz uma 

quantidade maior de projetos 

universitários que dialogue com o âmbito 

escolar de maneira que busque 

compreender o seu contexto, suas 

dinâmicas, para que assim, a inserção 

dos licenciandos e futuros professores 

de Educação Física na escola seja 

efetiva e coerente com o contexto 

escolar. Portanto, a experiência no 

PIBID foi e é substancial para uma boa 

formação inicial dos futuros docentes. 

Salienta-se que o intuito do relato é 

suscitar a questão, para que 

futuramente novas pesquisas se 

debruce sobre essa temática. 
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Resumo: O ciclismo apresenta inúmeros benefícios para os usuários, tais como meio de locomoção 
com baixo custo financeiro, promoção de saúde, sensação de bem-estar, entre outros. Entretanto, a 
prática do ciclismo sem a existência de ciclovia representa um alto risco de acidentes. Considerando 
que na cidade de Jequié há um aumento constante de praticantes desse esporte, o presente trabalho 
visa levantar informações sobre a importância da construção de ciclovias e ciclofaixas na Avenida 
César Borges em Jequié-BA por meio da aplicação de questionário semiestruturado. 
Palavras-chave: ciclismo, esporte, tráfego, ciclovia. 
 

IMPORTANCE OF CYCLOVIA DEPLOYMENT: CASE STUDY OF AVENUE 

CESAR BORGES IN JEQUIÉ-BA 
 
Abstract: Cycling has numerous benefits for users, such as low cost means of transportation, health 
promotion, feeling of well-being, among others. However, cycling without a bicycle lane represents a 
high risk of accidents. Considering that in Jequié there is a constant increase of practitioners of this 
sport, the present work aims to raise information about the importance of the construction of bike 
lanes and lanes on César Borges Avenue in Jequié-BA through the application of a semi-structured 
questionnaire. 
Keywords: cycling, sport, traffic, bicycle lane. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O uso das bicicletas é cada vez maior 

entre a população e com isso, cresce a 

demanda por espaços em vias públicas. 

A legislação brasileira, através do seu 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei 

n° 9.503, a qual entrou em vigor em 23 

de setembro de 1997, estabelecendo 

padrões de comportamento, infrações e 

penalidades para usuários das vias. A 

bicicleta é considerada veículo de tração 

humana, e a lei dedica diversos artigos à 

sua regulamentação. O anexo II do 

Código de Trânsito Brasileiro estabelece 

normas de tamanhos, formas e cores 

para projetos de sinalização horizontal e 

vertical, com padrões de estilo de fonte 

e desenhos (BRASIL, 1997). 

Em consequência ao aumento do 

número de usuários desse meio de 

transporte, cresce também o número de 

acidentes envolvendo ciclistas, fato esse 

que decorre, principalmente, pela 

ausência de vias projetadas 

especificamente para a locomoção, 

prática de esporte e lazer entre os 

usuários. O objetivo deste trabalho é 

levantar informações sobre a 

importância da implantação de ciclovias 
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e ciclofaixas na Avenida César Borges 

em Jequié-BA, por meio da aplicação de 

questionário semiestruturado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O método escolhido para este estudo 

consiste na pesquisa descritiva 

exploratória, especificamente, estudo de 

caso, pois, visa levantar informações 

sobre o problema relacionado à falta de 

segurança dos usuários de bicicletas e a 

partir desses dados, construir uma 

proposta de ciclovia e ciclofaixas (Gil, 

2007). A técnica de pesquisa consistiu 

na aplicação de questionário 

semiestruturado às partes envolvidas, 

como por exemplo, motoristas, 

pedestres e ciclistas a fim de se obter a 

opinião dos usuários quanto à 

necessidade de implantação de 

ciclovias. A amostragem consistiu na 

aplicação de 180 questionários entre os 

atores supracitados. A faixa etária dos 

entrevistados variou entre 16 a 80 anos. 

As informações coletadas foram 

analisadas por meio da estatística 

descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação ao risco de acidentes no 

trânsito, na cidade de Jequié, devido à 

prática do ciclismo, 68% dos 

entrevistados consideraram que essa 

prática não interfere negativamente no 

trânsito (Figura 1), além disso, foi 

possível identificar que 142 

entrevistados (aproximadamente 79%) 

consideraram a falta de ciclovia e 

ciclofaixas como principal obstáculo para 

a prática segura, apresentando um risco 

elevado de acidente. 

No que diz respeito à opinião dos 

entrevistados, quanto à criação de uma 

ciclovia na Avenida Cesar Borges, eles 

citaram como muito relevante a 

implantação, pois, além de contribuir 

com a melhoria da segurança na prática, 

incentivaria a prática do ciclismo, 

consequentemente, com a promoção da 

saúde e bem-estar além de outros 

benefícios. Uma parcela dos 

entrevistados considera importante a 

implantação de ciclovias não apenas na 

Av. César Borges, bem como em outras 

avenidas. Os entrevistados citaram 

também que, falta uma política voltada 

para o incentivo ao ciclismo e ao esporte 

em geral na cidade de Jequié. Outro 

fator muito citado é a falta de respeito 

dos condutores de veículos, sendo 

assim, a construção dessa infraestrutura 

melhoraria as condições de segurança 

para os ciclistas. 

A Figura 2 apresenta as principais 

sugestões para prevenção de acidentes, 

do ponto de vista dos entrevistados. 

Dentre os entrevistados, 50% 

consideram a implantação de ciclovias e 

ciclo-faixas, incluindo projeto de 

sinalização adequada como a principal 

medida de segurança. O restante dos 

entrevistados se divide em considerar 

campanhas de prevenção de acidentes 

(25%) e iluminação pública (25%) como 

medidas importantes para melhoria da 

segurança. Vale salientar que nenhum 

dos entrevistados escolheram a opção 

(deixar como está). Isso é um indicativo 

da extrema necessidade de adoção de 

medidas de proteção a segurança dos 

motoristas, ciclistas e pedestres. 

Foi possível constatar que 71% dos 

entrevistados (Figura 3) utilizariam a 

bicicleta como meio de transporte 

principal, caso existisse ciclovia e 
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estrutura adequada na cidade de Jequié. 

Essa informação reafirma a importância 

da implantação de projetos de ciclovia, 

uma vez que, com a crescente utilização 

das bicicletas como meio de transporte 

principal, acarretaria vários benefícios 

para os usuários das vias, conservação 

do meio ambiente e, principalmente, 

saúde e bemestar da população. Os 

entrevistados (72%) apontaram a 

construção de ciclovias como uma 

alternativa importante para redução de 

congestionamentos no trânsito visto que, 

grande parte da população entrevistada 

optaria voluntariamente à adoção da 

utilização desse meio de transporte. Em 

relação à opinião dos entrevistados 

quanto ao investimento público, 92% 

consideram importante o investimento 

por parte da Prefeitura Municipal, 

através de sua secretaria de 

Infraestrutura, em projetos relacionados 

ao ciclismo. Vale salientar que a 

Prefeitura de Jequié já apoia os eventos 

de cicloturismo na região. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se que a implantação de 

estrutura cicloviária na Avenida César 

Borges, bem como em outros pontos da 

cidade de Jequié foi a medida mais 

importante de segurança apontada pelos 

entrevistados. De acordo com os 

entrevistados, com a construção de 

ciclovias e ciclo-faixas os ciclistas 

passariam a ter mais segurança, 

incentivando assim a pratica do ciclismo. 

A adoção de campanhas de prevenção 

de acidentes no trânsito e a melhoria da 

iluminação pública também foram 

mencionadas como medidas essenciais 

para minimizar ocorrências de sinistros 

nas vias públicas. 
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Figura 1. Principais problemas encontrados para a prática do ciclismo em Jequié. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 2. Principais sugestões para a prevenção de acidentes envolvendo ciclistas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Figura 3 – Utilização de bicicletas como meio de 

transporte principal 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 4 – Descongestionamento do trânsito 
com implantação de ciclovias 

 
Fonte: Dados da pesquisa.
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Resumo: O presente relato é resultado das vivências da prática docente no Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no subprojeto Educação Física, da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. Este trabalho tem como objetivo relatar as vivências dos bolsistas de iniciação à 
docência no processo da inserção do conhecimento qualidade de vida, tratado no curso de Educação 
Física da UESB, no âmbito escolar a partir do PIBID. Trata-se de um relato de experiência, de 
abordagem qualitativa, que teve como instrumento de registro das observações os diários de campo 
dos bolsistas. Constatou-se, nas atividades mediadas em sala de aula, que, apesar da grande 
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participação dos alunos da unidade escolar nas atividades planejadas, havia um desconhecimento 
quanto aos conhecimentos tratados pelos bolsistas, denunciando um comportamento sedentário, e 
ainda casos de desnutrição e sobrepeso dos mesmos. Conseguimos relacionar o aprendizado obtido 
na universidade e na sua inserção no âmbito escolar. 
Palavras-chave: relatos, educação física, experiência, estilo de vida. 
 

THE KNOWLEDGE QUALITY OF LIFE, TREATED IN THE COURSE OF 

PHYSICAL EDUCATION OF UESB, AND ITS INSERTION IN THE SCHOOL 

ENVIRONMENT 
 
Abstract: This report is the result of experiences of teaching practice in the Institutional Program of 
Initiation to Teaching Scholarship (PIBID), in the subproject Physical Education, State University of 
Southwest Bahia. This paper aims to report the experiences of undergraduate scholarship holders in 
the process of insertion of knowledge quality of life, treated in the Physical Education course of UESB, 
in the school environment from the PIBID. This is an experience report, with a qualitative approach, 
which had as an instrument for recording observations the field diaries of the fellows. In the 
classroom-mediated activities, it was found that, despite the large participation of the students of the 
school unit in the planned activities, there was a lack of knowledge about the knowledge treated by the 
scholars, denouncing a sedentary behavior, as well as cases of malnutrition and overweight. same. 
We were able to relate the learning obtained at the university and its insertion in the school 
environment. 
Keywords: reports, physical education, experience, lifestyle. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente relato é resultado das 

vivências da prática docente no 

Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), no 

subprojeto Educação Física, da 

Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia. O objetivo do PIBID Educação 

Física é favorecer o intercâmbio de 

conhecimentos e experiências entre a 

educação superior e a educação básica, 

visando contribuir com a melhoria do 

processo de formação de professores a 

partir da interação entre licenciados, 

professores da educação física básica e 

professores do ensino superior, sob a 

coordenação do professor César 

Pimentel Figueiredo Primo e supervisão 

da professora Poliana Santana Pereira, 

com as atividades tendo sido realizadas 

no colégio estadual Luiz Viana filho, 

situado no município de Jequié Bahia. 

Segundo Nóvoa (1996) o aprender da 

profissão é, pois, um processo contínuo 

que se dá a partir do envolvimento 

pessoal e profissional do professor, 

implicando na concepção da escola 

como espaço de crescimento 

profissional e de aprendizagens sobre o 

saber ensinar. 

O presente relato refere-se às atividades 

desenvolvidas pelos bolsistas de 

iniciação à docência do PIBID, do curso 

de licenciatura em Educação Física da 

UESB, realizadas no período da 

segunda unidade do calendário escolar 

da disciplina Educação Física do 

Colégio Estadual Luiz Viana Filho. A 

justificativa da formulação deste trabalho 

está na importância em se debruçar 

sobre a inserção dos conhecimentos 

tratados na universidade, no eixo de 

formação profissional do futuro professor 

de Educação Física, no âmbito da 

escola. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizado no período de 24 de maio 

a 29 de agosto, na turma do 1°A do 

ensino médio, contendo 29 alunos de 
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ambos os sexos. As aulas aconteceram 

às quintas-feiras à tarde no horário das 

15h00min às 16h30min, e transcorriam 

nos espaços da sala de aula, quadra 

poliesportiva, sala de dança e sala de 

vídeo, conforme planejamento do dia. 

Os registros das aulas foram feitos em 

diários de campo. 

O ponto de partida teórico para o todo 

planejamento da unidade foi a disciplina 

Atividade física e saúde, ocorrida na 

Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB), campus Jequié, 

ministrada pela professora Iane Novais. 

Na ocasião foi tematizado o assunto 

qualidade de vida, com foco no estilo de 

vida e o conceito de Qualidade de vida e 

seus fatores socioambientais e 

individuais, porém direcionados à 

atenção dos fatores individuais, pois são 

parâmetros modificáveis que afetam 

diretamente nossa saúde e bem-estar 

Nahas (2013). 

No decorrer das aulas foram abordados 

e tematizados os conhecimentos 

relativos a estilo de vida voltado para a 

saúde, através de um instrumento de 

avaliação do estilo de vida individual 

denominado pentáculo do bem-estar, 

que é um questionário que corresponde 

ao conjunto de ações habituais que 

refletem as atitudes, valores e 

oportunidades das pessoas, que são: 

alimentação; relacionamentos; controle 

de estresse; comportamento preventivo 

e atividade física (NAHAS, 2013). 

Também foram abordados 

conhecimentos acerca das valências da 

aptidão física relacionada à saúde, no 

intuito de melhorar aspectos da saúde, 

de prevenção e redução dos riscos de 

doenças, como também maior 

disposição física para as atividades da 

vida diária, através de atividades 

envolvendo: agilidade e velocidade, por 

meio de fundamentos dos principais 

esportes de forma adaptada, como, por 

exemplo, futsal, handebol e basquete, 

flexibilidade e equilíbrio através de 

exercícios de alongamento e controle de 

respiração. Além disso, abordou-se o 

tema composição corporal, através do 

conceito de índice de massa corporal 

(IMC), onde utilizou-se a tabela de 

classificação de IMC e materiais como 

fita métrica e uma balança digital para a 

o processo de avaliação e análise 

corporal de cada aluno. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Observou-se que, apesar de haver 

resistência na recepção das atividades 

tematizadas em sala de aula, houve 

uma grande participação dos alunos da 

unidade escolar, demonstrando parecer 

haver no universo observado de alunos 

um desconhecimento quanto aos 

conhecimentos propostos e trabalhados 

pelos bolsistas, denunciando, em 

consequência, um comportamento 

sedentário, e, ainda casos de 

desnutrição e sobrepeso dos mesmos. 

Segundo Nahas (2013) a saúde é um 

dos nossos atributos mais preciosos (...), 

pois nos dias de hoje as pessoas têm 

muitas vantagens sobre as gerações 

passadas, logo nunca houve tanta e tão 

sólida evidência dos efeitos do 

comportamento individual sobre a 

saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar, de haver dificuldades com a 

falta de materiais na escola e 

participação por parte de alguns alunos, 

concluímos que conseguimos relacionar 
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o aprendizado obtido na universidade e 

na sua inserção no âmbito escolar. 

Observamos que houve uma melhora na 

percepção dos alunos relacionada à 

saúde e o estilo de vida saudável. Há 

uma necessidade de uma 

conscientização contínua a respeito da 

qualidade de vida dentro da escola. 

Existe a necessidade de abordar o tema 

qualidade de vida no âmbito escolar, 

para que nossos alunos percebam os 

motivos que influenciam no seu estilo de 

vida, e de que forma eles podem 

prevenir os fatores de riscos, tais como 

estresse, alimentação inadequada e 

sedentarismo. 
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Resumo: É no espaço escolar que acontece a primeira aproximaççao sistemática com o esporte, 
neste contexto, pretende-se com este trabalho descrever as experiências de três estudantes/atletas 
da equipes de futsal do IFBA – Campus Jequié com a prática esportiva do Futsal no ano de 2019 nas 
atividades extracurriculares de ensino. Em 2019 tivemos a oportunidade de participar do JERP, etapa 
Regional, em Jequié e etapa Zonal, em Ituberá, Intercolegiais e Copinha de Futsal. No IFBA – Jequié 
presenciamos uma forma de ensino avançada e estruturada, os professores/treinadores nos mostram 
outra visão do futsal, tanto taticamente, quanto coletivamente. O padrão de treinamento vivenciado é 
o modelo mais desenvolvido nos quais já vivenciamos. O esporte apresenta-se carregado de 
comprometimento e nos oferece experiências de muitos aprendizado. 
Palavras-chaves: esporte; competições escolares; aprendizagem. 
 

FUTSAL AT IFBA - CAMPUS JEQUIÉ: STUDENT / ATHLETE EXPERIENCE 

REPORT 
 
Abstract: It is in the school space that the first systematic approximation to sport, in this context, it is 
intended this paper is to describe the experiences of three students / athletes of the IFBA - Campus 
Jequié futsal teams with the practice of Futsal sports in 2019 in the extracurricular teaching activities. 
n 2019 we had the opportunity to participate in the JERP, Regional Stage, in Jequié and Zonal Stage, 
Ituberá, Intercolegiais and Futsal Cup. At IFBA - Jequié we witness an advanced and structured form 
of teaching, the teachers / coaches show us another view of futsal, both tactically and collectively. The 
pattern of training experienced is the most developed model we have ever experienced. The sport is 
loaded with commitment and offers its students / athletes many learning experiences. 
Keywords: sport; school competitions; learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente texto refere-se a um relato 

de experiência decorrente da 

participação como estudantes/atletas da 

atividade extracurricular de ensino do 

Futsal no IFBA – Campus Jequié. O 

Esporte está presente no IFBA – 

Campus Jequié como conteúdo da 

Disciplina Educação Física e como 

Prática Esportiva, atividade 

extracurricular. No Brasil, a primeira 

relação com a prática sistemática de 

esportes institucionalizados acontece, 

em geral, nas aulas de Educação Física 

escolar (Moreira & Carbinatto, 2006; 

Barroso & Darido, 2006). 

Foi exatamente no espaço escolar ainda 

no Ensino Fundamental que começamos 

a prática do futsal, no entanto, apenas 

no IFBA foi direcionada ao ensino dos 

aspectos técnicos e tático, nos 

proporcionando um conhecimento 

ampliado do futsal e participações em 

diversos campeonatos. 

As escolas em geral, incentivadas pelo 

discurso oficial do Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB), vislumbram as 

Olimpíadas Escolares organizadas 

anualmente desde 2005, que através do 

esporte educacional promove a inclusão 

social e visa descobrir novos talentos. 

Desta forma, criam um ambiente 

favorável para essa prática esportiva no 

País. (Comitê Olímpico Brasileiro - COB, 

2013). 

Neste cenário de competições escolares 

o Instituto Federal da Bahia participa de 

2 (duas) competições, Jogos Estudantis 

da Rede Pública da Bahia (JERP –BA) e 

os Jogos Integradores dos Estudantes 

do IFBA (JIFBA), que são seletiva para 

etapas seguintes. O JERP – BA é uma 

seletiva com fase zonal, regional e 

estadual. O JIFBA é uma seletiva que 

envolve todos os campus do IFBA, os 

primeiros classificados participam da 

etapa Nordeste. Essa experiência inicial 

de competições possibilita desencadear 

nos estudantes o interesse pela prática 

em treinamentos esportivos (Berleze, 

Vieira & Krebs, 2002). 

Portanto, o objetivo deste trabalho é 

compartilhar experiências como 

estudante/atleta da prática esportiva do 

Futsal no ano de 2019 nas atividades 

extracurricular do ensino de Futsal no 

IFBA – Campus Jequié. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo 

relato de experiência, elaborado no 

contexto do Esporte Extracurricular, 

treinamento de futsal, de Fevereiro de 

2019 a Agosto de 2019 no IFBA – 

Campus Jequié. 

As atividades de treinamento esportivo 

do futsal masculino acontecem no contra 

turno, terças-feiras e quintas-feiras das 

16:30h às 18:00h. A turma é composta 

por um grupo de 20 estudantes/atletas 

com a faixa etária de 16 a 19 anos. 

Durante o ano de 2018 o time de futsal 

participou de 3 (três) competições 

escolares, JIFBA, JERP e Intercolegiais 

– IFBA Jequié (Projeto de extensão do 

campus), mas só no ano de 2019 

começamos a fazer parte do time 

principal de futsal do IFBA e 

participamos do JERP, Copinha de 

futsal (Interclasse), Intercolegiais IFBA – 

Jequié, projeto ainda em execução, a 

final do campeonato será em novembro 

de 2019 e participaremos dos Jogos e 

Recreações organizado pela prefeitura 

de Jequié do dia 16 de outubro a 20 de 

outubro. Enquanto estudantes/atletas 
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vivenciamos estas experiência em 

quadra como jogador nas competições e 

treinamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Anterior a entrada no IFBA conhecíamos 

o futsal e participávamos das atividades 

de esporte realizadas na escola, no 

entanto, o futsal se apresentava como 

uma diversão nas horas vagas ou até 

mesmo como uma premiação quando 

ficávamos comportados, o 

surpreendente fato é que, não 

conhecíamos as posições e muito 

menos éramos treinados taticamente. 

No estado da Bahia presenciamos uma 

proposta de políticas educacionais a 

nível estadual e federal com o propósito 

de fomentar a prática esportiva nas 

escolas. O IFBA Jequié possibilita o 

acesso aos seus estudantes a cultura 

esportiva, sua prática, regras, vivência 

dos fundamentos técnicos, 

desenvolvimento das capacidades 

físicas, elementos táticos, vivência e 

possibilidade de participar de 

competições e eventos esportivos 

interagindo com outras pessoas, 

experimentando as responsabilidades 

de ser um estudante/atleta. 

Em 2019 a nossa participação em 

campeonatos foi repleta de êxitos, tanto 

relacionados a vitórias como 

aprendizado. Foram mais de 1 ano 

participando dos treinos, todos 

programados e sistematizados, com 

objetivos definidos, proporcionando o 

alcance de bons resultados nas partidas. 

Este ano fomos os campões do JERP 

etapa Regional de Jequié, vitória que 

nos trouxe uma nova experiência, viajar 

com mais de 60 estudantes/atletas para 

uma competição em outra cidade, 

Ituberá, etapa Zonal do JERP. Todas as 

despesas, transporte, hospedagem e 

alimentação, foram custeadas pelo 

Governo do Estado da Bahia e a 

SUDESB, mesmo não sendo campeões 

a experiência advinda desta viagem foi 

carregada de muito aprendizado, 

respeito ao jogo, disciplina, organização 

individual, todos os horário 

preestabelecidos, ampliação do vínculo 

de amizade existente e construção de 

novos vínculos. 

No IFBA – Jequié tivemos a 

oportunidade de sermos orientados por 

professores com formação na área, que 

dedicam-se a aprender e ensinar o 

esporte, proporcionando um 

aperfeiçoamento aos seus 

estudantes/atletas quanto ao jogo do 

futsal e consequentemente temos uma 

vida mais saudável, alegre e cultural. 

Construímos novas amizades, mesmo 

jogando contra um time desconhecido 

privilegiamos a paz, bem-estar físico e 

mental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os professores de Educação Física do 

Campus – IFBA Jequié dedicam-se ao 

fortalecimento do esporte no campus 

empenham-se em participações de 

competições escolares e 

consequentemente incentivam a 

frequência nos treinamentos dos 

esportes, neste caso o futsal. 

No IFBA – Jequié presenciamos um 

ensino avançado e estruturado, os 

professores/treinadores nos mostram 

outra visão do futsal, tanto taticamente, 

quanto coletivamente. O padrão de 

treinamento vivenciado é o modelo mais 

desenvolvido nos quais já vivenciamos. 

O esporte apresenta-se carregado de 
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comprometimento e oferece aos seus 

estudantes/atletas experiências 

agradáveis com muito aprendizado, 

tanto tecnicamente e taticamente, 

quando social e emocional. 
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Resumo: O presente relato de experiência diz respeito às atividades desenvolvidas pela bolsista do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do Subprojeto de Educação Física, 
realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Jequié. 
Tem como objetivo sinalizar as possíveis respostas dos alunos à sistematização metodológica das 
aulas de futsal no processo de organização e desenvolvimento conceitual do jogo. Trata-se de relato 
de experiência, de caráter exploratório, de natureza qualitativa, que teve a observação como 
instrumento de percepção da realidade e o diário de campo como ferramenta de registro das 
atividades. O recorte temporal foi o período de dezembro de 2018 a julho de 2019. Sendo assim, 
percebeu-se que a metodologia sugerida nas aulas de futsal no IFBA, provavelmente, colaborou para 
o desenvolvimento dos requisitos essenciais para o desempenho esportivo, estimulando nos 
estudantes a consciência da compreensão dos componentes do jogo e a sua consequente utilização 
no plano técnico e tático. 
Palavras- chave: formação docente, esporte, PIBID. 
 

THE METHODOLOGICAL SYSTEMATIZATION PROCESS OF THE IFBA FUTSAL 

CLASSES: A LOOK FROM THE PIBID EXPERIENCE. 
 
Abstract: This experience report concerns the activities carried out by the Scholarship holder of the 
Institutional Program for Teaching Initiation Scholarships (PIBID) of the Physical Education 
Subproject, in line with the Sports action carried out at the Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Bahia (IFBA), Jequié campus. The time frame was the period from December 2018 to 
July 2019. Its objective is to analyze the process of methodological systematization of futsal classes 
that contribute to the development of students in the integral and organizational formation in the game. 
This is an ongoing research, exploratory in nature with a field journal and of a qualitative nature. Thus, 
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it was realized that IFBA sports classes, for example, futsal, developed the essential requirements for 
excellence in sporting performance and did not achieve a play for play but rather that students 
understood the components of the sport. game and knew how to apply them. It is noted that athletes 
get a great performance managing to achieve victories in sports competitions. 
Keywords: teacher training, sport, PIBID. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente relato de experiência diz 

respeito às atividades desenvolvidas 

pela bolsista do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) do subprojeto de Educação 

Física, realizado no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA), campus Jequié. O objetivo 

do PIBID Educação Física é favorecer o 

intercâmbio de conhecimento e 

experiências entre a Educação Superior 

e a Educação Básica, através do ensino 

das modalidades esportivas coletivas 

handebol, basquetebol, voleibol e futsal, 

bem como das individuais atletismo e 

ginástica, nas aulas de Educação Física, 

visando contribuir com a melhoria do 

processo de formação de professores a 

partir da interação entre licenciandos, 

professores da educação básica e 

professores do ensino superior. 

Para Silva (2016), a escola é o espaço 

privilegiado onde relações sociais se 

apresentam de tal modo reveladas e 

desveladas que se torna espaço onde a 

competência técnica docente deve se 

manifestar para usufruir desta enorme 

potencialidade. Assim, as disciplinas, 

que estão hoje na escola, representam 

as necessidades sociais para a 

formação do sujeito. Dentre as 

disciplinas presentes no contexto 

escolar está a Educação Física, como 

disciplina necessária e indispensável. 

Ela é uma prática pedagógica que, no 

âmbito escolar, tematiza formas de 

atividades expressivas corporais como: 

jogo, esporte, dança e ginástica, formas 

estas que configuram uma área de 

conhecimento que podemos chamar de 

cultura corporal (SOARES, 1992). 

Dessa forma, o esporte na escola 

perpassa a reflexão sobre elementos 

que articulam o conhecimento e atuação 

do professor nesse espaço (SILVA, 

2016). E, como entendimento da 

totalidade do social, o esporte é 

considerado, hoje, imprescindível, 

estando o seu aprendizado articulado 

diretamente com as opções 

metodológicas do professor. Nesse 

sentido, como fruto do período de 

vivência da iniciação à docência nas 

turmas de futsal do IFBA, este trabalho é 

um relato de experiências que objetiva 

sinalizar as possíveis respostas dos 

alunos à sistematização metodológica 

das aulas de futsal no processo de 

organização e desenvolvimento 

conceitual do jogo. Segundo Costa 

(2009), é necessário observar e estudar 

o jogador em situação de jogo e de 

treino, permitindo controlar a sua 

prestação esportiva e ajudando a 

detectar pontos de melhoria no 

desempenho. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

O presente estudo é um relato de 

experiência, de abordagem qualitativa, 

no qual se usou a observação (GIL, 

2008), como ferramenta de percepção 

da realidade, especificamente dos 

processos mediados pela bolsista de 

iniciação à docência do PIBID no ensino 
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da modalidade do futsal, no IFBA. 

Durante o período de observação a 

bolsista de iniciação à docência 

registrou suas informações em um diário 

de campo, tomando como critério de 

anotação as principais ocorrências da 

aula, tais como: organização do plano 

de aula, início da atividade, 

desenvolvimento e execução dos 

fundamentos planejados, processo de 

avaliação das atividades diárias, bem 

como elementos do referencial teórico 

estudado tanto na UESB quanto com a 

supervisora, observados na evolução 

técnica e tática da equipe. 

O período de observação, objeto desse 

relato, refere-se ao recorte temporal que 

vai de dezembro de 2018 a julho de 

2019, exceto o mês de janeiro de 2019, 

período de férias escolares. A 

observação ocorreu no IFBA, sob a 

supervisão da professora Alantiara 

Peixoto Cabral, durante as aulas da 

modalidade futsal, ministrada para uma 

turma avançada, de 20 alunos do sexo 

masculino, do ensino médio. Os treinos 

aconteciam duas vezes na semana, com 

duração de duas horas, e o processo de 

aulas ocorria numa dinâmica de 

coparticipação com a professora 

supervisora. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No decorrer do processo, foi observado 

que o desejo em participar das 

competições era um fator motivacional 

para participar das aulas de esporte. 

Dessa forma, a supervisora juntamente 

com os monitores do PIBID apresentava 

para os estudantes propostas de fases e 

indicadores de jogo de futsal com o 

intuito de fazê-los interagir, conhecer os 

fundamentos do jogo e desenvolverem 

ainda mais as habilidades. 

Observou-se, a partir da participação da 

equipe em jogos competitivos, uma 

evolução técnica e tática no 

conhecimento apreendido, 

caracterizando uma articulação entre 

este e o processo de sistematização das 

aulas de futsal do IFBA, presentes na 

organização do plano de aula, no 

desenvolvimento e execução dos 

fundamentos planejados, bem como no 

processo de avaliação das atividades 

diárias. Assim, no decorrer das 

observações, pode-se constatar que 

teve avanço na sistematização do jogo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta perspectiva, acredita-se que as 

aulas de esporte no IFBA, por exemplo, 

o futsal, é um treinamento que valoriza 

os requesitos essenciais para o 

desempenho esportivo e não se resume 

a um jogar pelo jogar, mas preza que os 

estudantes compreendam os 

componentes do jogo e saibam como 

aplicá-los e, principalmente, que 

entendam a interação em quadra e as 

questões organizacionais. Dessa forma, 

foi possível observar a evolução do 

atleta. E foi importante para a bolsista, 

pois aprendeu a ter um olhar mais amplo 

e significativo quanto à sistematização 

da modalidade futsal contribuindo, 

assim, no desenvolvimento da sua 

formação docente. 
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Resumo: O presente ensaio apresenta resultados e discussão sobre a incidência de gols que saíram 
a partir do contra-ataque na equipe do IFBA – Jequié, após a modelação de jogo. Esta modelação se 
tornou a contribuição do PIBID para a equipe e para os alunos/atletas, mostrando aos mesmos novas 
perspectivas no futsal, trazendo um pouco do treinamento desportivo para dentro da educação física 
escolar. O objetivo deste trabalho é evidenciar a evolução da equipe de futsal avançado do IFBA – 
Jequié, comparando os resultados dos Jogos Estudantis da Rede Pública dos anos de 2018 e 2019, 
tendo como base um modelo defensivo denominado “quadrante”. 
Palavras-chave: iniciação a docência, quadrante, contra-ataque. 
 

OFFENSIVE AND DEFENSIVE TACTICAL SYSTEM IN FUTSAL: PIBID 

INTERVENTION IN IFBA-JEQUIÉ 
 
Abstract: This essay presents results and discussion about the incidence of goals that came out of 
the counterattack in the IFBA - Jequié team, after the game modeling. This modeling became the 
contribution of PIBID to the team and the students / athletes, showing them new perspectives in futsal, 
bringing some of the sports training into the school physical education. The objective of this paper is to 
highlight the evolution of the IFBA - Jequié advanced futsal team, comparing the results of the Public 
Network Student Games of 2018 and 2019, based on a defensive model called “quadrant”. 
Keyword: teaching initiation, quadrant, counter attack. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Programa de Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) da 

Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) é um programa que 

incentiva estudantes dos cursos de 

licenciatura a iniciarem suas práticas 

pedagógicas no ambiente escolar. Neste 

trabalho serão relatados experiencias 

obtidas em parceria com o Instituto 

federal da Bahia – IFBA, Campus 

Jequié, onde ministrei aulas de futsal à 

equipe principal da modalidade, 

supervisionado pela Profª Ms. Alantiara 

Peixoto Cabral. 

Desde outubro de 2018 trabalhamos 

com o futsal do IFBA – Jequié por meio 

do PIBID, trabalhando apenas com a 

equipe principal da instituição desde 

março de 2019. O futsal foi uma das 

modalidades que mais cresceu em 
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termos técnico-tático dentro da 

instituição. 

De acordo com Estigarribia (2005) o 

futsal é uma das modalidades mais 

praticadas no ambiente escolar 

brasileiro e a necessidade de 

sistematizar os treinos anda 

paralelamente com a integração dos 

alunos em busca de um mesmo objetivo. 

A evolução tática dos estudantes/atletas 

foi nítida e pode ser comprovada em 

resultados dentro de quadra. 

O futsal apresenta uma sistematização 

interna que contempla: 1) o ataque; 2) a 

passagem do ataque à defesa ou 

transição defensiva; 3) a defesa; e 4) a 

passagem da defesa ao ataque ou 

transição ofensiva (BOTA; COLIBABA-

EVULET, 2001). A defesa é a base mais 

sólida do time, visto que o objetivo do 

esporte é fazer gols, sendo conveniente 

que uma equipe vencedora precise de 

uma defesa bem fechada e de alto nível 

de sincronia entre as tomadas de 

decisão. 

O contra-ataque, partindo de uma 

roubada de bola, na maioria das vezes é 

muito mais efetivo que algumas jogadas 

de ataque posicional, visto que ele 

começa de uma defesa bem fechada, 

que toma a decisão na hora certa, 

retomando a bola e partindo, na maioria 

das vezes em superioridade numérica 

em relação à defesa adversária. 

Este trabalho consiste na comparação 

dos resultados da competição JERP no 

ano de 2018 e 2019, que é organizada 

pela NTE-22, que compreende à 

microrregião de Jequié. Esta competição 

escolar acontece anualmente, trazendo 

para Jequié as equipes das modalidades 

de quadra e atletismo, natação e futebol 

de campo. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência em 

que fui monitor da equipe de futsal do 

IFBA – Jequié, sendo supervisionado 

pela professora Alantiara Peixoto 

Cabral, trabalhamos em cima de um 

modelo de jogo defensivo chamado 

“quadrante”, consiste em posicionar os 4 

jogadores + goleiro na quadra defensiva, 

deixando com que o time adversário 

permaneça com a posse de bola, 

fazendo intervenções e desarmes nos 

momentos certos para utilizar como 

arma de finalização o contra-ataque. 

O trabalho foi desenvolvido no Instituto 

Federal da Bahia, campus de Jequié, 

com a equipe principal de futsal do 

campus, onde foi trabalhado com 

estudantes/atletas com idade entre 16 e 

19 anos. As competições em evidência 

neste ensaio são as duas edições do 

JERP-NTE 22, na data de 20 a 

24/11/2018 e 20 a 24/08/2019. É uma 

competição escolar em que os colégios 

da região vêm para a cidade de Jequié 

para a disputa deste torneio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando os jogos e treinos 

percebíamos que não existia padrão de 

jogo, muitas vezes facilitando a entrada 

do time adversário em nosso campo 

defensivo e finalizando a gol, por 

jogarem aleatoriamente, sem uma 

organização prévia. Diante disso, 

utilizando o modelo de jogo quadrante 

como base, adaptando à realidade dos 

estudantes/atletas. Partindo do princípio 

da marcação, percebeu-se que a 

transição ofensiva dos jogadores é muito 

boa, assim como a finalização. 
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No ano de 2018 o IFBA – Jequié ainda 

não tinha sido iniciado o trabalho tático 

descrito neste ensaio, participando de 

algumas competições escolares sem o 

trabalho técnico/tático. Foi percebida a 

necessidade do trabalho tático de 

acordo com as limitações do grupo. 

Percebia-se que o time se postava muito 

aberto, e que não tinha uma boa 

transição defensiva, deixando assim 

espaços abertos para que o time 

adversário atacasse e marcasse gols 

com facilidade. Além disso, o fator físico 

dos alunos não ajudava, pois, a maioria 

dos estudantes/atletas demonstrava 

pouca capacidade aeróbica e 

anaeróbica. 

Nos anos de 2018 e 2019 o time de 

futsal do IFBA apresentou os seguintes 

resultados no JERP: 
 

Tabela 1: Resultados dos jogos de futsal do 
IFBA no JERP de 2018 

IFBA – 

JEQUIÉ 
2x1 

Colégio Estadual de 

Jequié 

IFBA – 

JEQUIÉ 
3x7 

Colégio Estadual Luís 

Eduardo Magalhaes/ Itagi 

 
Tabela 2: Resultados dos jogos de futsal do 

IFBA no JERP de 2019 

IFBA – 

JEQUIÉ 
5x2 

Colégio Estadual Firmo 

Nunes/ Jequié 

IFBA – 

JEQUIÉ 
6x3 

Colégio Estadual Faraíldes 

Santos/ Jequié 

IFBA – 

JEQUIÉ 
4x2 

Colégio Estadual Dulce 

Almeida/ Itagibá 

IFBA – 

JEQUIÉ 
3x0 

Colégio Antônio Carlos 

Magalhães/ Ibirataia 

IFBA – 

JEQUIÉ 
6x1 

Colégio Estadual Luís 

Eduardo Magalhaes/ Itagi 

 

A partir das avaliações feitas dos 

resultados dos jogos da equipe de futsal 

do IFBA no ano de 2018 foi decidida a 

adoção de táticas defensivas e 

ofensivas para o ano seguinte. Em 2019 

iniciamos um trabalho de modelação de 

jogo utilizando o padrão de marcação 

quadrante como referência, e a partir 

dele passarmos a contra-atacar os 

adversários, visto que era a nossa maior 

arma, diante das limitações físicas e 

técnicas do time. 

Comparando a quantidade de gols 

sofridos e feitos, contidos na tabela 1 e 

tabela 2, percebemos que a modelação 

de jogo contribuiu para a evolução tática 

da equipe. Enquanto no ano de 2018 a 

equipe do IFBA – Jequié foi eliminada 

na semifinal pelo CELEM ITAGI, no ano 

de 2019 o IFBA – Jequié derrotou a 

mesma equipe, agora na final, com um 

placar até maior do que a derrota, no 

ano anterior, sagrando-se campeão do 

referido torneio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados obtidos neste 

ensaio, percebemos que não só os 

atletas são vencedores ou aprenderam 

algo novo, mas todos os envolvidos no 

processo. As avaliações e diagnósticos 

são de suma importância para que 

possa ser feito um planejamento 

eficiente e condizente com as 

necessidades da equipe, dentro das 

condições que a escola proporciona. 
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Resumo: Nos torneios escolares o futsal é modalidade com mais inscritos e qualidade técnica e 
tática. O objetivo deste estudo foi analisar a efetividade da implementação de um modelo de jogo 
defensivo, quadrante e ofensivo (contra-ataque) na equipe de futsal masculina avançada do ifba – 
Jequié durante a participação nos Jogos Estudantis da Rede Pública, Etapa Territorial e Zonal de 
2019. O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva observacional. Foram 
observados os treinos no período de fevereiro a agosto de 2019 e 8 jogos do jerp. Após análise o 
time de futsal avançado do IFBA conseguiu efetuar o trabalho realizado nos treinos totalizando saldo 
de 25 gols no JERP, Territorial e Zonal. Conclui-se que nos jogos do time do futsal avançado do IFBA 
no JERP foi observado a efetividade da marcação quadrante e das finalizações de contra-ataque. 
Palavras–chave: marcação quadrante; contra-ataque; esporte escolar. 
 

PREPARATORY TRAINING AND SCHOOL COMPETITION: MALE FUTSAL IFBA 

– JEQUIÉ 
 
Abstract: In school tournaments futsal is the sport with the most entries and the technical and tactical 
quality The aim of this study was to analyze the effectiveness of the implementation of a defensive, 
quadrant and offensive (counter-attack) game model in the IFBA - Jequié advanced men's futsal team 
during the participation in the Public Network, Territorial Stage and Zonal Student Games. 2019. The 
present study is characterized as an observational descriptive research. The training sessions from 
February to August 2019 and 8 JERP games were observed. After analysis the IFBA advanced futsal 
team managed to do the work done in practice totaling 25 goals in JERP, Territorial and Zonal. It is 
concluded that in the games of the IFBA advanced futsal team at JERP, the effectiveness of the 
quadrant marking and counterattacking finishes was observed. 
Keywords: quadrant marking; counterattack; school sport. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O futsal é o 4º esporte mais praticado 

pelo público em geral, o 1º em número 

de praticantes adolescentes no lazer 

(MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2015) e o 

mais praticado em escolas (VOSER; 

GIUSTI, 2015). O Esporte Coletivo, seja 

qual for, apresenta duas fases dentro de 

um jogo, a ofensiva e defensiva, para o 

desenvolvimento destas fases é 

necessário implementação de conceitos 

táticos específicos. Neste contexto, os 

treinadores optaram por executar um 

sistema tático, ofensivo (marcação 

quadrante) e defensivo (contra-ataque) 

na equipe de futsal do IFBA – Jequié. 

A tática ofensiva se inicia quando a 

equipe está com a posse de bola (Silva 

et al., 2011) e se fundamenta em três 

princípios que norteiam as ações de um 

treinamento: conservação da posse de 

bola; criação de desequilíbrios na defesa 

adversária e finalização (LEITE, 2012). 

Com a marcação quadrante dificultamos 

a penetração do adversário pelo meio da 

quadra, exigindo do oponente troca de 

passes rápidos, ou seja, uma técnica 

precisa, melhor descolamento e 

inteligência para ocupação dos espaços. 
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Nessa perspectiva este trabalho tem por 

objetivo analisar a efetividade da 

implementação de um modelo de jogo 

defensivo, quadrante e ofensivo (contra-

ataque) na equipe de futsal masculina 

avançada do ifba – Jequié durante a 

participação nos Jogos Estudantis da 

Rede Pública, Etapa Territorial de 2019. 

 

METODOLOGIA: 

 

O presente estudo caracteriza-se como 

uma pesquisa descritiva observacional, 

(Thomas, et.al, 2007). A amostra do 

estudo foi composta por uma equipe de 

futsal masculina do IFBA campus – 

Jequié, participantes dos Jogos 

Estudantis da Rede Pública (jerp), Etapa 

Territorial e Zonal de 2019. A Etapa 

Territorial reúne as escolas do Núcleo 

Regional de Educação (NTE -22), 

enquanto a etapa Zonal reúne as NTE 

de Itabuna, Jequié, Nova Itarana, 

Sapeaçu, Gandu, Valença, Maracas, 

cachoeira e Caíru. Os alunos 

participantes tem a faixa etária de 15 a 

17 anos. Foram observados os treinos 

realizados no período de fevereiro a 

agosto de 2019, nas terças-feiras e 

quintas-feiras das 16h30min às 18h, 5 

(cinco) jogos durante competição do 

jerp, Territorial, Jequié e 3 (três) jogos 

da etapa Zonal, Ituberá. 

Foram avaliados durante os treinos a 

implementação do fundamento tático de 

defesa, quadrante, e o fundamento 

tático ofensivo, contra-ataque e nos 

jogos a aplicabilidade dessas táticas 

trabalhadas em treinos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante os meses de fevereiro a agosto 

de 2018 o treinamento da equipe de 

futsal masculina avançada do IFBA 

Jequié tinha como objetivo principal a 

execução da marcação quadrante e 

jogadas ofensivas de contra-ataque com 

roubadas de bolas e finalizações no 

segundo pau, durante os treinos os 

objetivos propostos foram alcançados. 

No JERP analisamos as finalizações e 

aplicabilidade da tática trabalhada. Este 

campeonato apresenta uma 

configuração diferente, é necessário 

modificar todo time após 10 minutos de 

jogo do primeiro tempo, ou seja, após os 

10 primeiros minutos do primeiro tempo 

trocamos todos os jogadores para os 10 

minutos finais do primeiro tempo. O 

professor treinador precisa preparar, 

articular e mesclar a equipe para esta 

situação. 

O JERP tem a característica de um 

torneio, uma equipe enfrentará outra, a 

que perder será eliminada, situação que 

demanda uma pressão psicológica nos 

estudantes/atletas e necessidade de 

disciplina tática. 

No primeiro dia da Etapa Territorial o 

time jogou 2 jogos por dia, no primeiro 

jogo o time entrou em quadra aplicando 

a marcação quadrante em meia quadra, 

dando oportunidade para o time 

adversário jogar e nos erros de passes e 

roubadas de bolas o time do IFBA – 

Jequié realizava o contra-ataque, o 

resultado do jogo foi 5 x 2. No segundo 

jogo do dia o time do IFBA apresentava 

cansaço físico, ocorreu uma queda na 

qualidade técnica e tática no segundo 

tempo. Mas o time conseguiu 

permanecer focado na disciplina tática 

terminando a partida com o resultado 

favorável, placar 6x3. 

No segundo dia de competição a equipe 

seguiu com a mesma estratégia tática, 

mas o time apresentava uma melhor 
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qualidade técnica individual, quando 

comparado aos colégios anteriores, 

situação que contribuiu para no início do 

jogo o time de Itagibá abrir o placar. O 

time do IFBA apresentou uma eficiente 

marcação, mas o time adversário 

executou passes e movimentos rápidos. 

O IFBA permaneceu com a mesma 

estratégia e obteve uma reação rápida, 

virou o jogo e manteve-se estável 

durante toda a partida, finalizando o jogo 

com o placar de 4x2. 

A semi-final aconteceu no mesmo dia, 

mas este jogo não foi concluindo, 

encerando no final do primeiro tempo. O 

IFBA abriu a vantagem de 3 gols, mas a 

equipe adversária se retirou da quadra, 

justificando que eles estavam no terceiro 

jogo do dia e o time estava 

apresentando desgaste físico, com 

atletas sentindo-se mal. Encerou a 

partida com o placar de 3x0. 

Na final o IFBA estavam ainda mais 

focado nos objetivos, disciplina tática e a 

vitória no torneio, realizando um belo 

jogo. Fechou-se no quadrante defensivo 

e buscou as jogadas de contra-ataque 

finalizando o jogo com o placar de 6x1. 

A vitória foi bastante comemorada e 

carregada de muita emoção, os 

estudantes-atletas conseguiram efetuar 

no jogo todo o trabalho realizado nos 

treinos totalizando 24 gols efetuados e 

sofreram apenas 8 gols, além de trazer 

para o IFBA a primeira vitória do futsal 

neste campeonato e consequentemente 

terem a oportunidade de representar o 

território na etapa Zonal que aconteceu 

em Ituberá. 

Na etapa Zonal todas os jogos foram no 

mesmo dia, classificação, semi-final e 

final. O time chegou de viagem direto 

para a abertura e jogos. No primeiro 

jogo o time apresentou um belo 

desempenho tático fechando a 

marcação e realizando a finalização, 

ganhando de 5x1. Durante o segundo 

jogo, semi-final, também foi com vitória, 

o time fechou mais a marcação e diminui 

a velocidade do jogo, já que a final era 

no mesmo dia, encerando o jogo como 

resultado de 3x0. 

Na final o time apresentou um grande 

desgasto físico, no entanto, continuaram 

com bastante disciplina para a marcação 

quadrante e buscando finalizações, mas 

devido ao cansaço e consequentemente 

erros técnicos a vitória não foi 

alcançada, perdendo de 5 x 3. 

Mesmo não sendo campeão da Etapa 

Zonal a estratégia tática de defesa e 

ofensiva foi satisfatória, o time executou 

um total de 11 gols, sofrendo apenas 6. 

No entanto, as condições reais da 

competição não contribuíram para a 

vitória e seguir na competição. 

 

CONCLUSÕES 

 

Em consonância com o estudo de Leite 

(2012) observamos a efetividade de 

finalizações no contra-ataque. Com a 

marcação quadrante ocorreram muitas 

roubadas de bolas, a equipe aproveitava 

o contra-ataque com superioridade 

numérica ofensiva finalizando com êxito. 

Com esta estratégia de jogo a equipe 

estive na maioria das vezes a frente no 

placar, exceto no início do terceiro jogo, 

e consequentemente durante todo 

torneio o sistema ofensivo e defensivo 

continuou o mesmo. 
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Resumo: Neste artigo temos como objetivo apresentar uma análise preliminar de uma seção do livro 
Educação Financeira Nas Escolas (ensino médio), material didático participante da Estratégia 
Nacional de Educação Financeira. Metodologicamente consiste em um trabalho documental, que faz 
parte da pesquisa intitulada “Um estudo sobre educação financeira”. Segundo Sacristán, há 
diferentes níveis de currículo, contudo aqui retratamos o currículo moldado aos professores que 
ministram esse componente curricular. 
Palavras - Chave: educação financeira, trabalho documental, currículo. 
 

FINANCIAL EDUCATION IN CITIZEN TRAINING 
 
Abstract: In this article we aim to present a preliminary analysis of a section of the book Financial 
Education In Schools (high school), teaching material participating in the National Strategy for 
Financial Education. Methodologically it consists of a documentary work, which is part of the research 
entitled "A study on financial education". According to Sacristán, there are different levels of 
curriculum, however here we portray the curriculum molded to teachers who teach this curriculum 
component. 
Keywords: financial education, documentary work, curriculum. 
 

INTRODUÇÂO 

 

Sabemos que muitas pessoas podem 

gerenciar seus recursos baseados em 

suas experiências cotidianas, entretanto, 

ao ampliar o conhecimento já adquirido 

sobre o assunto poderá adotar escolhas 

que culminarão em melhores decisões. 

Por isso é imprescindível que todos, 

independentemente da idade, aprendam 

sobre a educação financeira, uma vez 

que a sua compreensão possibilitará, 

por exemplo, que um indivíduo com 

muitas dívidas equilibre-se 

financeiramente, de tal forma, que possa 

realizar sonhos, como comprar a casa 

própria ou o automóvel, enfrentar os 

imprevistos financeiros, que podem 

surgir com o surgimento de uma doença 

ou do desemprego, sem ignorar a 

velhice quando se costuma depender 

exclusivamente da aposentadoria. 

 O Brasil passa por um período de 

intensa crise financeira e o governo 
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acredita na necessidade de uma reforma 

da previdência, fatores que podem 

influenciar diretamente as finanças 

pessoais. Portanto, Educação 

Financeira torna-se um assunto de 

extrema importância, uma vez que 

possibilita a tomada de decisões 

conscientes que permitirão equilíbrio e 

estabilidade financeira aos indivíduos 

em diferentes períodos da vida. 

Assim, o presente artigo irá, por meio de 

um livro didático citar algumas temáticas 

importantes para a saúde financeira dos 

indivíduos. Assim, A Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) incluir a 

educação financeira entre os temas que 

deverão constar nos currículos 

escolares, brasileiros. Essas demandas 

já vêm sendo posta em prática desde o 

ano de 2010 pela Estratégia Nacional de 

Educação Financeira (ENEF) 

juntamente com o Ministério da 

Fazenda, membros do Ministério da 

Educação (MEC), Banco Central e 

outros órgãos do governo e sociedade 

civil. 

 

METODOLOGIA 

 

Neste artigo realizamos uma síntese 

que, de acordo com Fiorentini e 

Lorenzato, está relacionada à meta-

análise, ou seja, “uma revisão 

sistemática de outras pesquisas, 

visando realizar uma avaliação crítica 

delas e/ou produzir novos resultados ou 

sínteses a partir do confronto desses 

estudos, transcendendo aqueles 

anteriormente obtidos” (FIORENTINI, 

LORENZATO, p.103). Um dos principais 

documentos suporte para o 

desenvolvimento do artigo, foi o capítulo 

I do livro Educação Financeira Nas 

Escolas (Ensino Médio). 

Salientamos que o projeto tem como um 

dos objetivos a categorização dos 

assuntos abordados sobre educação 

financeira em materiais didáticos. Além 

do mais, concordamos com Oliveira e 

Manrique (2018, p. 7) que ressalta a 

importância de estudos em livros 

utilizados em sala de aula, pois eles 

codificam os assuntos que serão 

abordados, participando assim do 

processo de construção curricular. 

Para a coleta de dados pesquisamos 

sites eletrônicos sobre Educação 

Financeira. Desta forma, selecionamos 

um livro didático participante da 

Estratégia Nacional de Educação 

Financeira, intitulado Educação 

Financeira Nas Escolas (Ensino Médio). 

Nesse momento estamos elaborando a 

caracterização dos tópicos relacionados 

a esse assunto nesse material. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O livro intitulado Educação Financeira 

na Escola, Ensino Médio, bloco 1, Tema 

1 - Vida Familiar Cotidiana, material 

elaborado pelo Comitê Nacional de 

Educação Financeira, tem como 

principal objetivo oferecer ao jovem 

estudante a formação necessária para 

que possa tomar decisões financeiras 

conscientes e sustentáveis tanto para a 

vida pessoal quanto para o país. A 

pesquisa irá investigar os conteúdos 

abordados dentro das situações 

problemas trabalhados no decorrer do 

livro. É importante salientar que as 

questões exemplificadas trazem 

situações do cotidiano dos indivíduos os 

quais necessitam organizar e equilibrar 

os gastos de casa por meio do controle 

orçamentário. 
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Os autores enfatizam bastante a 

importância do orçamento como uma 

maneira de visualizar para onde está 

indo o dinheiro, receita, do individuo. 

Para tanto é preciso anotar todos os 

gastos e receita disponível 

mensalmente. A respeito das despesas 

ainda é possível subdividi-las em 

despesas fixas: são aquelas que não 

variam e estão presentes mensalmente 

no orçamento, por exemplo, aluguel. As 

despesas variáveis: são aquelas que 

podem mudar de um mês para o outro, 

por exemplo, lazer. Despesas 

extraordinárias: são aquelas que não 

estão previstas e podem ocorrer a 

qualquer momento, por exemplo, 

concerto de uma televisão. 

O orçamento é responsável por controlar 

e planejar compras futuras. O livro ainda 

sugere algumas dicas aos leitores a fim 

de auxilia-los no uso inteligente de suas 

finanças. Em um dos tópicos intitulado 

como experimente o livro sugere que os 

leitores façam uma lista com todos os 

seus gastos a fim de identificar onde o 

seu dinheiro está sendo aplicado. Após 

o estudo de 20 situações problemas foi 

possível identificar alguns conteúdos de 

educação financeira: orçamento, 

controle de gastos, poupança, 

economia, receita entre outros. Em 

alguns momentos podemos identificar a 

utilização de mais de um conteúdo 

envolvido no exercício, como podemos 

perceber abaixo: 
Imagine que uma família queira 
manter suas despesas com 
alimentação em um terço da receita 
familiar. Se a família tem uma 
receita mensal de R$2000,00[...]. 
Devemos lembrar que os gastos 
com alimentação não são somente 
os de compra no mercado. Também 
há os gastos com padarias, lanches 
na rua, refeições em restaurantes 
etc. (CONEF, p40) 

CONCLUSÃO 

 

Por fim é notória a importância da 

educação financeira no cotidiano das 

pessoas, com o objetivo de fazê-las 

utilizarem suas receitas de maneira 

inteligente. Evitando o endividamento 

desnecessário da população, além de 

mostrar o papel importante da escola na 

construção desse conhecimento nos 

jovens estudantes, uma vez que eles 

possam se tornar adultos saudáveis do 

ponto de vista financeiro. É importante 

ressaltar que as novas regras da Base 

Nacional Comum Curricular exige o 

ensino da educação financeira no 

ambiente da sala de aula em conjunto 

com a matemática. 
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Resumo: O presente estudo foi embasado no método Warka Water, que tem como propriedade 
elementar a captação de umidade do ar através do processo físico de condensação, possibilitando a 
disponibilização de água para diversos fins. Visto que a água é um recurso mineral de suma 
importância para sobrevivência de quaisquer espécies, métodos alternativos de captação e 
distribuição da mesma têm sido constantemente estudados e desenvolvidos para que a manutenção 
da vida continue sendo eficaz. Do ponto de vista estratégico, em regiões onde esse recurso é 
escasso, o método Warka Water inova do ponto de vista da eficiência e baixo custo, pois em sua 
montagem são utilizados materiais acessíveis, com processos de fabricação simples, sem 
necessidade de conhecimentos técnicos avançados para utilização. 
Palavras-chave: água, condensação, baixo custo, Warka Water. 
 

THE USE OF THE WARKA WATER MECHANISM TO COLLECT WATER FROM 

AIR HUMIDITY 
 
Abstract: The present study was based on the Warka Water method, which has as its elementary 
property the capture of air moisture through the physical condensation process, allowing the 
availability of water for various purposes. Since water is a mineral resource of great importance for the 
survival of any species, alternative methods of capturing and distributing it have been constantly 
studied and developed for the maintenance of life to remain effective. From a strategic point of view, in 
regions where this resource is scarce, the Warka Water method innovates from the point of view of 
efficiency and low cost, since its assembly uses accessible materials with simple manufacturing 
processes, without the need for advanced technical knowledge. for use. 
Keywords: water, condensation, low cost, Warka Water. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos recursos minerais mais 

importantes para a manutenção da vida 

no planeta. Pensar em saúde, bem-

estar, beleza, alimentação, descanso, 

resulta, de alguma forma, na temática do 

consumo de água e quanto esta é 

indispensável no cotidiano para a 

sobrevivência da espécie humana, em 

seus mais diversos aspectos. Apesar de 

ser um recurso abundante no planeta 

Terra, correspondendo a, 

aproximadamente, três quartos da 

superfície terrestre, apenas 2,5% é de 

água doce e 0,3% estão dispostos em 

rios e lagos, acessíveis ao consumo 

humano. Segundo a ONU (2012), existe 

uma previsão de que, em 2050, dois 

terços da população mundial, que 

poderá alcançar 9,5 milhões de 

habitantes, sofrerá com a falta de água, 

caso mantenham seus atuais padrões 

de consumo de água, sendo cada vez 

mais requisitados métodos de obtenção 

deste recurso hídrico fundamental. 

Diante da problemática apresentada 

acima, incluindo a escassez de água já 

existente em determinadas regiões 

como o nordeste brasileiro, caminhos 

inovadores para captação de água e 

aproveitamento desta, visando o 
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desenvolvimento e a produção de 

riquezas de forma sustentável, torna-se 

uma ação inadiável. Neste sentido, os 

italianos Arturo Vittori e Andreas Vogler, 

propondo solucionar essa problemática, 

idealizaram e concretizaram a torre 

Warka Water, que tem como finalidade 

coletar a umidade do ar e condensá-la, 

passando do estado gasoso para o 

líquido, com o intuito de armazená-la, 

proporcionando à população local a 

satisfação de desfrutar desse bem 

extremamente valioso, necessário e 

escasso. 

Tendo como inspiração a criação dos 

italianos supramencionados, este 

trabalho de pesquisa visa oportunizar de 

reprodução do modelo Warka Water, 

com o intuito de expandir o acesso a 

água em locais onde a população tem 

pouco ou nenhum recurso, reduzindo as 

desigualdades, devolvendo a dignidade 

e proporcionando bem-estar e saúde a 

essas comunidades. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Incialmente a equipe realizou estudos da 

bibliografia existente sobre o dispositivo 

a ser reproduzido, analisando a 

viabilidade de substituição de itens com 

o intuito de encontrar materiais 

alternativos e reduzir o custo de 

produção. Num segundo momento, a 

equipe verificou a simplificação do 

projeto para possibilitar a construção do 

protótipo em escala. 

Observando o princípio de 

funcionamento, e os vários modelos já 

existentes, foi planejado replicar o 

padrão encontrado, cuja estrutura tem 

forma de cone invertido associado ao 

potencial de convecção da temperatura 

do ar através do estreitamento do canal 

por onde este passa, teoria descrita pela 

mecânica dos fluidos, resfriando as 

paredes que, em contado com a 

umidade, retém o orvalho capturado 

pelas redes e escoado pelo formato 

cônico a um recipiente armazenador. 

Foram utilizados sacos de feira de 

malha Raschel como alternativa às 

redes de polímero, substancialmente 

caras, além de um funil de material 

polimérico, simulando o canal de 

escoamento, sendo construídos dois 

protótipos. 

O primeiro protótipo, após ser montado, 

foi exposto a céu aberto em três 

ocasiões, entre às 18h dos 14, 21 e 22 

de setembro de 2019, e às 8h dos dias 

subsequentes, respectivamente, na 

cidade de Maracás-Ba, disposto sempre 

no telhado de um imóvel residencial. 

Um segundo protótipo foi construído 

com os mesmos materiais montados 

conforme a Figura 1, exposto em região 

posterior de um imóvel residencial na 

cidade de Jequié/Ba, nos dias 26 e 27 

de setembro de 2019, por período diário 

similar ao anterior. Para a montagem 

dos protótipos supracitados em escala, 

foram utilizados: pedaços de bambu, 

geralmente usados como espetos de 

churrasco; sacos de feira em malha 

Raschel de polietileno de alta densidade 

(PEAD); fita adesiva e funil de material 

polimérico. 

A montagem dos equipamentos foi 

iniciada com a fixação dos espetos de 

churrasco, simulando colunas, em volta 

do funil utilizando a fita adesiva, 

analisando a circunferência para dividir a 

exata disposição cônica em espaços 

igualmente distanciados. Num segundo 

momento foi manipulada a malha de 

polietileno do saco de feira, cortando-a 

em tamanhos iguais, cujo comprimento 
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deverá ser superior à distância entre a 

ponta do espeto e a pequena 

extremidade do funil, sendo montada na 

região interna do funil, a fim de conduzir 

para um recipiente coletor a precipitação 

capturada. Após isso, a malha deve ser 

devidamente tensionada e fixada na 

ponta de cada espeto. 

Com a estrutura montada, deve-se 

direcionar o protótipo de Warka Water a 

um recipiente armazenador, no caso foi 

utilizado um copo de alumínio, 

encaixando o funil no copo através de 

fita isolante, evitando o arraste 

tradicional dos ventos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados obtidos através do primeiro 

protótipo foram inconclusivos quanto a 

eficiência da utilização da malha 

Raschel encontrada em saco de feira 

como alternativa a malha de 

polipropileno utilizada no projeto original 

do Warka Water. As observações 

indicaram presença de água durante o 

intervalo amostral de testes, não sendo 

constatado acúmulo de água no 

recipiente coletor. Acredita-se a falta de 

técnica na replicação do design cônico 

dos modelos originais tenham afetado a 

primeira experimentação. 

O segundo experimento obteve dados 

também inconclusivos, pois a 

prototipagem resultou em uma 

arquitetura diversa da original, devido à 

elevada redução da escala do projeto, 

impossibilitando que a estrutura 

obtivesse uma formatação cônica similar 

a construída pelos italianos. Além disso, 

em ambos os casos, para que a água 

condessasse na malha e precipitasse 

para o reservatório, era necessária uma 

temperatura superficial do saco de feira 

inferior a do ar atmosférico, sendo 

detectados níveis de condutibilidade 

térmica inadequados para a malha de 

Raschel. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os protótipos foram construídos, 

objetivando a conversão de umidade do 

ar em água líquida, durante a noite, 

porém foram ineficientes, provando que 

os materiais e formatos utilizados são 

inadequados para tal captação. Este 

trabalho, por outro lado, pode fomentar a 

realização da construção de protótipo 

diverso para a coleta de água em 

quantidade suficiente para ser utilizada 

por uma residência ou, até mesmo, uma 

comunidade, suprindo algumas das 

necessidades básicas domesticas e 

também aplicando a agricultura familiar. 

Evidenciando o custo benefício do 

método e da aplicação voltadas, 

principalmente, ao contexto da região 

nordeste do Brasil. 
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Figura 1 – Imagem ilustrativa da montagem do segundo protótipo de testes. 

FONTE: Os autores. 

 

Área: Engenharias – Engenharia Mecânica, Elétrica e Outras 

 

ANÁLISE DA VISÃO DOS DISCENTES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO NA 

FORMAÇÃO DOS ENGENHEIROS 
 

Igor Novais Rocha
1
; Pedro Bernardo Godinho Moraes

1
; Deise Danielle Neves Dias Piau

2
. 

 
1
 Graduando em Engenharia Elétrica, IFBA/Vitória da Conquista. 

2
 Docente do curso de Engenharia Elétrica, IFBA/Vitória da Conquista. 

E-mail: deisepiau@gmail.com. 
 
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a visão dos discentes com relação a administração 
nos cursos de engenharia tendo como base a formação e perfil do engenheiro requerido pela 
sociedade atualmente. O mercado requer do profissional de engenharia além do conhecimento 
técnico outros relacionados às áreas das ciências humanas, sociais e da administração. A relevância 
desse trabalho de pesquisa encontra-se em esclarecer, principalmente aos discentes recém-
ingressos nos cursos de engenharia e que possuem maior afinidade com disciplinas da área das 
exatas, a importância em conhecer e aplicar conhecimentos de outras áreas em sua futura atividade 
profissional. 
Palavras-chave: ensino nas engenharias, formação do engenheiro, ensino de administração. 
 

VISION OF STUDENTS ON ENGINEER TRAINING ADMINISTRATION 
 
Abstract: This article aims to analyze the students' view of management in engineering courses, 
based on the education and profile of the engineer required by society today. The market requires 
professional engineering as well as other technical knowledge related to the humanities, social and 
business sciences. The relevance of this research work is to clarify, especially in the students who 
have recently entered the engineering courses and who have a greater affinity with the exact subjects, 
the importance of knowing and using the skills of other areas in their field. Future professional activity. 
Keywords: teaching in engineering, engineer training, business education. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo pretende responder 

qual o perfil de profissional de 

engenharia que a sociedade espera e, 

se o aluno de engenharia sabe como 

atingir o perfil que a sociedade espera 

que ele tenha. O mercado atual espera 

do profissional da engenharia não 

apenas o seu conhecimento técnico, 

mas também conhecimentos 

aprofundados de ciências humanas, 

sociais e gerenciais. 



Caderno de Resumos da VI Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2019 

Página | 91  

Segundo Tonini (2007, p. 24), “antes de 

surgir às primeiras escolas de 

engenharia, o ensino era livre e teórico, 

com conteúdos que não eram orientados 

para a produção econômica. Após o 

surgimento das escolas de engenharia, 

o ensino passa a ser orientado para as 

práticas de produção técnicas e 

científicas, com o intuito de atender as 

demandas sociais.” Sob o ponto de vista 

das universidades, o curso de 

engenharia, na sua maioria, vem se 

adaptando a esta realidade, inserindo 

em sua grade curricular disciplinas de 

cunho de ciências humanas e sociais, 

como exemplo, administração. Além 

disso, tem reservado uma parte dos 

congressos e fóruns específicos de 

engenharia para a discussão desta 

problemática. 

Dada a carência de profissionais de 

engenharia com perfil gestor e da 

importância deste perfil frente aos 

principais cargos em empresas de 

grande porte a uma escala mundial, fez-

se uma pesquisa com a disciplina de 

Administração, ministrada nos cursos de 

Engenharia Elétrica, Engenharia 

Ambiental e Engenharia Civil do Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia da 

Bahia – Campus Vitória da Conquista, 

buscando responder se como um dos 

agentes do ensino, o aluno, analisa e 

sabe da importância deste tipo de 

disciplina em sua grade curricular e se 

consegue estabelecer ligações destas 

disciplinas com sua formação? Acredita-

se que a relevância desse trabalho de 

pesquisa encontra-se em possibilitar o 

aluno refletir a cerca de como atingir o 

perfil do profissional desejado 

atualmente diante de tantas mudanças 

ocorridas a partir da globalização. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi utilizado o método descritivo 

quantitativo, no qual é abordado uma 

coleta de dados por meio de um 

questionário aplicado no primeiro 

semestre de 2019, nos cursos de 

Engenharia Elétrica, Engenharia Civil e 

Engenharia Ambiental do Instituto 

Federal de Ciências e Tecnologia da 

Bahia (IFBA) – Campus Vitória da 

Conquista, onde a população analisada 

foram os alunos que já cursaram a 

matéria de Administração das referidas 

engenharias, totalizando 104 pessoas. 

Segundo Gil (2008, p. 28), „‟as 

pesquisas deste tipo têm como objetivo 

primordial a descrição das 

características de determinada 

população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre 

variáveis. “São inúmeros os estudos que 

podem ser classificados sob este título e 

uma de suas características mais 

significativas está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de 

dados”. 

Na pesquisa realizada para realização 

deste trabalho científico, perguntas 

diretamente ligadas a matéria de 

Administração foram direcionadas aos 

discentes, levando-os a responder 

desde a percepção existente da matéria 

de Administração com o curso de 

engenharia até o nível de relevância 

enxergado após a realização da matéria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A disciplina “Administração” é ofertada 

regularmente no nono semestre nos 

cursos de Engenharia citados. Como 

essa disciplina não tem pré-requisito foi 

verificado que aproximadamente 70% 
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dos alunos estão cursando a disciplina 

antes do período correto. 

É possível observar que os discentes 

não encontram na matéria uma forma de 

expansão do conhecimento nos seus 

respectivos cursos. Quando 

perguntados a respeito da expectativa 

existente em realizar a matéria de 

administração, 38% responderam que 

atende as expectativas, 30% 

responderam que atende parcialmente, 

enquanto 32% responderam que não 

correspondem as expectativas. 

Os alunos, quando perguntados sobre “a 

ligação existente entre a matéria de 

Administração e o seu curso de 

engenharia” e “a existência de uma 

interligação dos assuntos tratados em 

sala com o que enxergam do campo de 

atuação da engenharia” responderam 

que em 52% e 41% das respostas que, 

respectivamente, não veem alguma 

ligação ou veem pouca ligação da 

matéria de Administração com o ramo 

da engenharia. 

Por fim, avaliou-se o perfil do professor 

desejado na disciplina, perguntando 

sobre se a formação deste docente 

deveria ser de engenharia ou de 

administração. Parte optou por ter um 

professor com formação em 

administração com vivências em 

engenharia, e outra parte optou pelo 

profissional formado em engenharia com 

vivência em administração, ou uma pós-

graduação ligada à área. 

 

CONCLUSÕES 

 

A percepção dos alunos frente a estas 

matérias pode ser modificada através de 

aprimoramento nas técnicas de ensino, 

modificações na grade curricular, além 

de ações interdisciplinares. Segundo 

(TORRE, 2002, p. 84) “Integrar saberes 

por meio de experiências ou projetos 

globalizantes” precisa urgente ser 

aplicado por parte dos docentes. 

Feito isto, os objetivos desejados para o 

trabalho foram atingidos com êxito, 

sendo possível enxergar, de maneira 

geral, uma opinião acerca da matéria de 

Administração no curso de engenharia e 

da importância dada a mesma Sugere-

se que sejam elaboradas duas 

pesquisas durante a disciplina, com 

intuito de verificar possível mudança da 

visão do aluno em relação à disciplina 

cursada. 
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Resumo: O objetivo do estudo foi realizar uma pesquisa com o intuito de encontrar métodos e 
fórmulas que possibilitem o dimensionamento dos reservatórios que compõem o sistema hidráulico e 
o tratamento de água da chuva na cidade de Jequié. Desse modo, seguindo todo o conjunto de 
métodos disponibilizados neste documento, ocorrerá o possível aproveitamento e utilização de 
recurso hídrico, promovendo ação de caráter sustentável. 
Palavras-chave: sustentabilidade; recurso hídrico; cisterna. 
 

ANALYSIS FOR DIMENSIONING FROM RAIN WATER CAPTURE AND 

TREATMENT SYSTEM 
 
Abstract: The objective of the study was to conduct a research in order to find methods and formulas 
that enable the design of reservoirs that make up the hydraulic system and the treatment of rainwater 
in the city of Jequié. Thus, following the entire set of methods available in this document, the possible 
use and use of water resources will occur, promoting sustainable action. 
Keywords: sustainability; water resource; tank. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água é o principal recurso para a 

manutenção da vida como conhecemos. 

Entretanto, ocorre uma utilização 

indevida desse elemento por parte da 

sociedade. Uma das soluções para este 

problema é o uso de recurso hídrico 

complementar ou a diminuição do 

consumo e controle de demanda, 

baseada no aproveitamento e 

reutilização da água. Rodrigues (2005) 

destaca a gestão dos recursos hídricos 

como um grande desafio em equilibrar a 

necessidade dos usuários e a 

disponibilidade de água. A pressão 

sobre esse recurso pode ser reduzida 

através do controle das demandas 

como, por exemplo, o uso devido de 

água proveniente das chuvas. Neste 

sentido, buscou-se pesquisar dados 

referentes aos cálculos para o 

dimensionamento e instalação de um 

sistema de captação e tratamento da 

água da chuva na cidade de Jequié-BA. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi iniciada com uma 

ampla revisão bibliográfica em artigos 

científicos que abordassem a 

problemática da água da chuva, sua 

captação, tratamento e utilização, 

baseando-se em autores como Tomaz 

(2003) e Montero, Martinez e Libânio 

(2014), bem como em informações 

oficiais obtidas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), da 

Empresa Brasileira de Pesquisa 
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Agropecuária (Embrapa) e do Clima-

Date. 

Após esta etapa inicial, realizou-se a 

investigação de um método de 

dimensionamento de cisterna para 

captação da água da chuva com 

embasamento matemático em pesquisa 

que indicou modelos de consumo 

domiciliar de água (MONTERO, 

MARTINEZ e LIBÂNIO, 2014). 

Em sequência às fases anteriores, 

prosseguiu-se com uma discussão sobre 

o tratamento ideal da água da chuva, 

englobando processos de filtração e 

cloração, bem como as adaptações 

necessárias para a execução do projeto 

na prática com o intuito de finalmente 

obter uma fórmula para determinar o 

volume de um reservatório de água 

tratada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foi constatada a importância 

de dimensionar a cisterna que receberá 

água da chuva, pois é preciso que ela 

tenha um volume que permita o maior 

armazenamento possível durante a 

precipitação, com o mais baixo custo de 

fabricação. 

Segundo Proença, Schmidt e Santos 

(2015), o volume da cisterna para um 

mês de armazenamento de água pode 

ser estimado usando o índice 

pluviométrico médio mensal local, 

durante os últimos vinte (20) anos. Para 

a cidade de Jequié, este índice 

corresponde a 58,58mm (CLIMA-DATE, 

2019). Além disso, estes estudos 

indicam que deve-se levar em 

consideração a área do telhado e o 

coeficiente de Runoff, o qual está 

relacionado ao escoamento superficial 

da telha, e pode ser observado na 

Tabela 1. A partir disso, obteve-se a 

Equação 1: 
 
Eq. 1:             

 

Na Equação 1, V é o volume da cisterna 

para um mês de armazenamento (em 

litros), P é a precipitação média mensal 

(em milímetros), A é a área de coleta 

(em metros quadrados) e C é o 

coeficiente de Runoff. 

Após a água da chuva ser captada, ela 

deve passar por um desvio que tem por 

objetivo a retirada de partículas 

suspensas, como folhas e grãos de 

areia, posteriormente, a água será 

conduzida para um filtro antes de entrar 

na cisterna, com o intuito de retirar 

detritos ainda menores. De acordo o 

Amorim e Porto (2019), podem ser 

utilizados filtros simples de areia e 

cascalho, ou similares. 

O dimensionamento do sistema prevê 

que a água armazenada na cisterna 

será transferida para um reservatório de 

tratamento com cloro. Com relação ao 

tratamento de água com adição de cloro, 

Brito, Amorim e Leite (2007) informam 

que: 
É o biocida mais empregado na 
desinfecção da água. A escolha do 
produto a ser utilizado ocorre em 
função de uma série de fatores, tais 
como: eficiência, custo, quantidade 
necessária do reagente, facilidade 
da operação, segurança, etc (Brito, 
Amorim e Leite, 2007). 
 

De acordo com esses autores, a 

concentração ideal de cloro na água é 

de 0,5 miligrama por litro, respeitando 

trinta minutos como tempo mínimo de 

ação para garantir uma desinfecção 

satisfatória. 

Posteriormente, a água tratada será 

armazenada para distribuição domiciliar, 

e o dimensionamento desse reservatório 
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ocorrerá de acordo a Equação 2, que 

prevê o consumo hídrico diário por 

pessoa (MONTERO, MARTINEZ e 

LIBÂNIO, 2014): 
 

Eq. 2:             ( )         
 

Na Equação 2, V é o volume consumido 

de água per capita por dia (expresso em 

litros por habitante por dia) e R é a 

renda per capita mensal (expressa em 

reais por mês). 

Assim, calculou-se o volume ideal do 

reservatório de água tratada em função 

do consumo diário de uma família na 

cidade de Jequié. Para isso, adaptou-se 

a Equação 2, verificando a diferença 

entre os valores que resultaram do uso 

dessa fórmula e os dados referentes a 

esse município (IBGE, 2010). 

Desse modo, por meio da quantidade de 

pessoas e a renda per capita 

residencial, é possível determinar uma 

fórmula corrigida, apresentada na 

Equação 3. A correlação entre as 

informações obtidas pelo IBGE e 

resultante da Equação 2 pode ser 

visualizada através do Gráfico 1, assim: 
 

Eq. 3:           (          ( )        ) 
 

Com relação à Equação 3, V 

corresponde ao consumo diário de água 

(em litros), F é o fator de correção ou 

parâmetro de ajuste que, para Jequié, é 

igual a 0,911043, Q é a quantidade de 

pessoas e R é a renda per capita 

mensal da residência. 

Essa equação será utilizada para 

dimensionar a cisterna e o reservatório 

de água tratada, pois estes dependem 

do consumo familiar mensal a cada meia 

hora, respectivamente. 

 

CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que é possível realizar 

o dimensionamento do sistema de 

captação e tratamento de água da chuva 

na cidade de Jequié com base nos 

artigos científicos estudados, bem como 

em informações obtidas de instituições 

certificadas. Nesse sentido, destacam-

se as recomendações sobre o 

tratamento da água, no qual a filtragem 

e a cloração possuem efetivos 

resultados no controle sanitário. 

Ademais, esse sistema pode ser 

instalado em residências de famílias 

com baixa renda, melhorando a 

qualidade de vida dessas pessoas. 

Podemos ainda observar que é possível 

calcular as dimensões dos reservatórios, 

com a finalidade que eles tenham o 

maior armazenamento possível de água 

da chuva, promovendo a 

sustentabilidade ambiental com o 

reaproveitamento de recurso hídrico e 

redução do consumo de água oriunda 

da concessionária. 
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Tabela 1 – Coeficiente de Runoff. 

Material Coeficiente 

Telhas cerâmicas 0,80 a 0,90 

Telhas esmaltadas 0,90 a 0,95 

Telas corrugadas de metal 0,80 a 0,90 

Cimento amianto 0,80 a 0,90 

Plástico PVC 0,90 a 0,95 

Fonte: Tomaz (2003). 
 

Gráfico 1 – Relação entre volume de água, 
habitantes e renda na cidade de Jequié. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Área: Engenharias – Engenharia Mecânica, Elétrica e Outras 

 

BIO-STOVE: DESENVOLVIMENTO DE UM FOGÃO SUSTENTÁVEL DE BAIXO 

CUSTO 
 

Anderson Arthur Mota Silva
1
; Júlia de Oliveira Figueiredo

2
; Marta Naama Silva Santos

2
; Mell Senna 

Mascarenhas Pita Brandão
2
; Vinicius Moreira Barreto

2
 e Fabiano Borges

3
. 

 
1
 Acadêmico do Curso Superior em Engenharia Mecânica, IFBA/Jequié e Bolsista PINA; 

2
 Acadêmico (a) do Curso Técnico em Eletromecânica, IFBA/Jequié; 

3
 Docente, IFBA/Jequié; 

E-mail: fabiano.borges@ifba.edu.br. 
 
Resumo: O projeto visa apresentar a otimização de um protótipo de fogão com a utilização de 
energias alternativas, que tenham caráter sustentável e que possam atender a demanda de famílias 
de baixa renda, aquelas que não têm condições financeiras de sustentar despesas com gás de 
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cozinha (gás liquefeito de petróleo ou GLP), oferecendo meios de combate às desigualdades sociais. 
A energia solar é a principal fonte utilizada na alimentação do nosso protótipo pela facilidade de 
captação, renovação e abundância, com a ressalva da utilização de uma energia auxiliar para quando 
não houver incidência solar suficiente para a cocção dos alimentos, sendo assim, o projeto conta com 
um biodigestor com a finalidade de produzir gás metano (CH4) para ser utilizado como combustível 
alternativo no fogão. Os parâmetros para a utilização em conjunto destas energias serão registrados 
ou regulados através de um microcontrolador Arduino com o intuito de fornecer maior eficiência ao 
processo de aproveitamento térmico. 
Palavras-chave: fogão; biodigestor; sustentável; energia solar; arduino. 
 

BIO-STOVE: DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE LOW COST COOKER 
 
Abstract: The project aims to present the optimization of a stove prototype with the use of alternative 
energies, which are sustainable and that can meet the demand of low-income families, those who 
cannot afford to support kitchen gas (liquefied gas) expenses or LPG), offering ways to combat social 
inequalities. Solar energy is the main source used in the feeding of our prototype due to its ease of 
capture, renewal and abundance, with the exception of the use of auxiliary energy when there is not 
enough solar incidence for food cooking, so the project counts with a biodigester for the purpose of 
producing methane gas (CH4) for use as an alternative fuel in the stove. The parameters for the joint 
use of these energies will be recorded or regulated through an Arduino microcontroller in order to 
provide greater efficiency to the thermal utilization process. 
Keywords: stove; biodigester; sustainable; solar energy; arduino. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho se baseia em estudos 

realizados pelo professor Dr. Luiz 

Guilherme Meira de Souza (Fogão solar 

com parábola reciclável de antena, 

2010) na construção de um fogão solar 

como alternativa sustentável de cocção 

de alimentos, cujos dados sobre 

eficiência conduziram esta equipe de 

pesquisa a optar pelo método de 

conversão de energia luminosa em 

térmica, propiciando uma alternativa 

sustentável ao uso de combustíveis 

fósseis, como para amenizar o gasto 

elevado e crescente deste combustível 

para famílias de baixa renda. Entretanto, 

foram percebidas algumas falhas 

durante a análise do mecanismo 

proposto inicialmente, a saber: a) com a 

utilização de um concentrador solar, que 

converge os raios luminosos em um 

ponto focal, promovendo a elevação 

significativa da temperatura local, surge 

uma região do espaço com alto risco de 

queimaduras graves às pessoas que 

estariam manipulando diariamente o 

equipamento, pois esta região de altas 

temperatura não é detectada pelo visão 

humana, ou seja, estaríamos colocando 

em risco a saúde do usuário; b) o fato de 

se tratar de um fogão solar, cujas 

“bocas” estariam posicionadas nos 

pontos focais dos concentradores 

solares, obrigam a permanência do 

usuário, em determinados períodos, em 

regiões expostas à radiação solar, 

prejudiciais à saúde da pele, 

principalmente se tratarmos dos horários 

típicos de cozimento de alimentos, 

coincidentes aos elevados níveis de 

potenciais prejuízos à pele; c) eficiência 

aproximadamente nula em momentos de 

baixa incidência luminosa, como o 

período noturno ou em dias nublados, 

ou quando ocorre posicionamento do 

concentrador em regiões de sombras. 

Considerando estas particularidades, 

pesquisamos e optamos por retirar o 

usuário do contato direto com o 

concentrador solar, deste modo, 

teríamos que converter o potencial 

energético dos raios luminosos em 

energia térmica que pudesse ser 



Caderno de Resumos da VI Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2019 

Página | 98  

transportada até o novo equipamento de 

cocção que seria posicionado dentro da 

residência do indivíduo, para isto 

utilizamos uma caldeira. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho pode ser subdividido na 

construção/ funcionamento de três 

sistemas, interligados, o fogão com o 

concentrador solar, o biodigestor e o 

sistema de automação, a seguir 

detalhados. 

Este fogão solar é constituído de uma 

antena parabólica revestida por uma 

manta térmica para isolar a estrutura 

metálica evitando perdas, principalmente 

de calor, sendo fixados fragmentos de 

espelhos à manta, aderidos através de 

silicone. Os raios solares refletidos 

convergem para um ponto focal, 

havendo uma concentração térmica, 

onde encontra-se uma panela de 

pressão, executando a função de uma 

caldeira. A caldeira é responsável pela 

geração de vapor por aquecimento da 

água. A antena será móvel para buscar 

o melhor posicionamento através de um 

sistema automatizado, sendo a fixação 

da caldeira através de dispositivo 

articulado para estabilização horizontal, 

para controlar o nível de água. 

O vapor gerado pela caldeira será 

transportado, através de dutos para alta 

pressão e isolados termicamente, a uma 

estrutura similar a um fogão. Na posição 

da “boca” do fogão ficará uma 

serpentina de cobre, conectada à 

tubulação de vapor através de uma 

válvula reguladora de pressão com 

controle remoto. Após a passagem do 

vapor, o fluxo direcionará para uma 

caixa d‟água, onde o vapor é convertido 

em líquido e reinserido na caldeira. 

Quando houver baixa ou nenhuma 

luminosidade, o fogão será acionado 

através da queima de gás metano 

proveniente de um biodigestor caseiro. 

Resultados indicam a eficiência do 

experimento com possíveis melhorias no 

tempo de cozimento, como nos 

controles de perdas, pela vedação ou 

isolamento térmico dos componentes. 

Este projeto tem como intuito também 

construir um biodigestor de baixo custo, 

com materiais acessíveis, que produza 

biogás, constituído principalmente por 

metano, sob controle de parâmetros 

normativos, resultado da decomposição 

dos resíduos em lide, tais como matéria 

orgânica (restos de alimentos, por 

exemplo), serralha, esterco de galinha 

seco, esterco de boi, dentre outros, 

atuando como um combustível 

alternativo ao gás de cozinha, haja vista 

que este é um recurso findável e 

poluente. Para alcançar esse objetivo, o 

protótipo será composto de dois tanques 

(um de maior volume enterrado e um 

menor exposto) onde serão 

armazenados os resíduos, porquanto 

tubulações direcionarão os reservatórios 

até uma estrutura convencional de 

fogão, que inspecionará e/ou controlará 

variáveis como pressão, temperatura, 

pH e análise da composição do gás 

gerado por meio de microcontroladores. 

Espera-se, com isso, que haja uma 

produção inicial maior no tanque 

desenterrado, devido ao volume e 

exposição solar, com controle de longo 

prazo realizado pelo volume de biogás 

gerado no tanque maior, fluido este 

produzido de acordo com as normas 

vigentes, de forma que os métodos 

utilizados influenciem diretamente na 

eficiência da geração do fluido. 
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As melhores ferramentas para redução 

das desigualdades repousam na 

utilização de recursos tecnológicos 

economicamente acessíveis a todos, 

com certo grau de eficiência em sua 

aplicação. Sendo assim, outro objetivo 

desse trabalho é, através de um 

microcontrolador Arduino, obter, 

armazenar e modificar variáveis que 

influenciam no aproveitamento da 

energia solar e de um biodigestor 

alimentado por matéria orgânica, 

serralha, esterco e água, aplicados num 

sistema de cocção, tal como um fogão. 

Pode-se dividir o projeto de automação 

em dois grupos. O primeiro trata-se de 

um sistema de registro e 

acompanhamento, que através de um 

datalogger (registrador), receberá dados 

fornecidos pelos sensores de gás 

(presença de metano), pH, pressão, 

nível e temperatura, criando um histórico 

do comportamento do biodigestor, 

fornecendo assim, ao usuário, 

ferramental para modificar parâmetros 

visando melhorar a eficiência na 

produção de biogás e, 

consequentemente, calor. O segundo 

grupo trata-se de um sistema de 

controle automático do posicionamento 

do equipamento de concentração de 

energia através de três sensores de 

luminosidade dispostos de maneira tal 

que, se compararmos seus dados, 

podemos entender seu posicionamento 

com relação aos raios solares e 

redirecioná-lo, para que o concentrador 

fique apontado sempre na direção do 

sol, aproveitando ao máximo a 

luminosidade. 

No ponto focal do equipamento em lide 

estará posicionada uma caldeira, como 

ilustra a Figura 1, cujo nível de água, 

bem como o de pressão de vapor serão 

devidamente controlados pelo Arduino, 

com intuito de manter a caldeira sempre 

alimentada e regular a temperatura do 

vapor, respectivamente. Por fim, realizar 

o levantamento e tratamento dos dados 

possibilita a verificação das melhores 

condições para produção eficiente de 

toda a energia necessária para alimentar 

o fogão, com isso, se reduz quaisquer 

problemas relacionados às conversões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao pensar em alternativas tão eficientes 

quanto os combustíveis fósseis para 

cocção num fogão doméstico, várias 

opções foram deliberadas, e as menos 

poluentes que se encontram dentro das 

possibilidades de fabricação para a 

situação foram a utilização da energia 

solar térmica e da energia química de 

biocombustíveis. 

A partir disso, com base em projetos 

previamente consultados, fomos até 

estabelecimentos destinados a receber 

ferragens, dentre outros equipamentos 

descartados, com o intuito de adequar o 

protótipo a materiais de baixo custo, 

principalmente pensando na reutilização 

como forma de preservação ambiental e 

acessibilidade econômica, obtendo 

êxito. 

Durante a escavação para aterrar a 

bombona e os dutos de gás, encontrou-

se problemas devido ao solo rochoso, 

sendo solucionado pelo uso de 

ferramental próprio para perfuração 

superficial desse tipo de terreno. Para a 

instalação dos tubos, foram gastos 30 

metros de cano de PVC de meia 

polegada, interligados por quatro joelhos 

de noventa graus, e fixados através de 

cola específica para este tipo de 

material. 
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Para integrar o material em 

decomposição no biodigestor, foi 

realizado estudo comparativo das 

capacidades de produção de biogás de 

diversos materiais orgânicos, decidindo 

pela mistura de excremento animal e 

serralha, devido a viabilidade de 

aquisição e tempo de produção. A 

equipe iniciou um processo de captação 

destes tipos de materiais em locais de 

criação de animais, recolhendo doações 

para alimentar os recipientes e iniciar a 

produção do biocombustível, 

principalmente composto por metano, 

mesmo assim foi produzido pouco 

volume deste gás, percebido pelo 

sensor instalado no sistema. 

Para a filtragem e retenção do gás 

produzido, utilizamos um galão de 20 

litros, abastecido com 10 litros de água. 

Neste recipiente, uma mangueira para 

gás, que vem do biodigestor, imerge no 

líquido onde o gás é filtrado. Depois 

disso, o gás emerge na superfície da 

água, sendo retido seu retorno ao 

mecanismo de biodigestão, saindo por 

uma outra mangueira para gás 

direcionada para a boca do fogão. 

Por outro lado, a adequação da antena 

como concentrador solar culminou em 

adaptações, tais como, recobrimento da 

mesma com segmentos de espelhos 

que funcionam como refletores, 

provocando maior aproveitamento da 

energia térmica dos raios do sol, 

aplicando-os direta e precisamente na 

caldeira (panela de pressão). Entretanto, 

a estrutura metálica da antena provocou 

retenção de parte do calor fornecido 

pelo sol, problema solucionado através 

do revestimento com manta térmica 

fabricada de materiais isolantes. 

A caldeira foi montada sobre uma 

estrutura articulada que proporcionava o 

equilíbrio da mesma na posição 

horizontal, pois a antena se move 

automaticamente para otimizar a 

captação dos raios solares. O 

nivelamento a caldeira é importante para 

o controle de nível da água que 

precisará permanecer constantemente 

alimentada através de bomba de 

deslocamento positivo alternativo de 

pistão manual. O vapor gerado pela 

caldeira é então orientado por um tudo 

de cobre até a boca do fogão onde 

repousará a panela que será aquecida 

através de condução térmica entre a 

parede do duto de cobre e a superfície 

metálica da mesma. Percebemos que há 

uma baixa eficiência nessa condução, o 

que limita o uso do fogão solar devido a 

baixas temperaturas alcançadas, em 

torno de 130 graus. 

A estrutura do fogão veio toda montada, 

sofrendo pequenas alterações 

necessárias para adequação ao projeto. 

Como dito anteriormente, foi limpa e 

testada, obtendo resultados satisfatórios 

de controle de queima, quando da 

utilização de gás combustível, e baixa 

eficiência no uso do vapor oriundo da 

caldeira. 

Neste ínterim, podemos pensar em 

outras formas de utilizar o calor 

transportado pelo vapor na cocção dos 

alimentos, principalmente se ampliarmos 

as áreas de transferência de calor, se 

pensarmos na convecção (não só na 

condução), ou se aumentarmos a 

pressão nos dutos de cobre, o que eleva 

consequentemente a temperatura de 

ebulição da água, e do sistema como 

um todo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Várias questões foram levantadas 

durante a realização do projeto, como a 

alteração da sua forma inicial para 

melhor se adequar as eventualidades do 

processo de cocção e para o 

aperfeiçoamento e otimização de todo o 

procedimento. Ademais, após as 

alterações pode-se alcançar o 

desempenho próximo ao esperado, 

abaixo da eficiência do equipamento 

atualmente utilizado pela maioria das 

famílias. 

Apesar do baixo desempenho, o 

dispositivo pode se tornar mais preciso e 

exato em suas funcionalidades, caso 

haja um ataque aos problemas ora 

apresentados, possibilitando que o 

trabalho seja realizado de forma mais 

eficiente. Deste modo, a implementação 

de um fogão de baixo custo com uso de 

energias renováveis pode-se mostrar 

mais apto a cumprir os objetivos 

lançados no projeto base. 
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Figura 1 - Imagens do protótipo construído (à 

esquerda) e do modelo original. 
FONTE: Os autores e SOUZA, 2010. 
 

 
Figura 2 - Concentador solar parcialmente 

desmontado com caldeira fixada em ponto focal. 
FONTE: Os autores. 

 

 
Figura 3 - Tanque de produção de biogás menor 

(à esquerda) interligado à filtro (à direita) por 
meio de mangueira de gás tradicional 

FONTE: Os autores. 
 

 
Figura 4 - Tanque de produção de biogás maior, 

enterrado. 
FONTE: Os autores. 
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Resumo: A estação de prototipagem de PCI (placa de circuito impresso) tem como intuito a 
acessibilidade no custo e a praticidade na sua fabricação, também a autonomia sem o 
encarecimento, sendo que a funcionalidade é o fator principal em desenvolvimento no trabalho. O 
objetivo é realizar o processo de fabricação da PCI prática, através das estações e do funcionamento 
o protótipo. O texto faz menção a algumas etapas na confecção da placa, que ocorrem dentro da 
estação, é discutido o nível que foi alcançado em relação ao objetivo principal do trabalho e a 
proposta de apresentação, concluindo com as possíveis melhorias e aperfeiçoamentos da estação. 
Para o desenvolvimento do protótipo foi utilizado como marco teórico a noção do processo com luz 
ultravioleta e corrosão por ataque químico explicada por Lucas Reichert “Um processo bem similar ao 
térmico é o processo com uso de luz ultravioleta, porém este apresenta maior qualidade à custa de 
maior preço. Ao invés da arte ser transferida para a placa por aplicação de calor ,ela é passada 
expondo a placa à luz ultravioleta” Reichert (2015, pg-21) , que veio a ser aprimorado com as etapas 
de centrifuga e secagem. 
Palavra-chave: placa, processos, automação, qualidade. 
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PROTOTYPING STATION FOR PRINTED WIRING BOARDS 
 
Abstract: The prototyping station of printed circuit board (PCB) aims to decrease the monetary cost 
and increase the practicality of the board manufacturing and also its autonomy which is the main 
factor in work development. The goal is to perform the practical PCI manufacturing process, through 
the stations and operating the prototype. The text mentions some steps in the making of the board, 
which occur within the station, discusses the level that was achieved in relation to the main objective 
of the work and the presentation proposal, concluding with the possible improvements and 
improvements of the station. For the development of the prototype, the notion of the process with 
ultraviolet light and corrosion by chemical attack explained by Lucas Reichert was used as a 
theoretical framework. “A process very similar to thermal is the process using ultraviolet light, but it has 
a higher quality at the expense of biggest price. Instead of the art being transferred to the plate by 
heat application, it is passed by exposing the plate to ultraviolet light” Reichert (2015, pg-21), which 
was further enhanced with the centrifuge and drying steps. 
Key-words: board, processes, automation, quality. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Ao idealizar uma estação de 

prototipagem, imaginam-se diversos 

conceitos inovadores na produção de 

uma placa de circuito impresso como, 

por exemplo, o feitio se dando de forma 

totalmente autônoma ou até mesmo 

uma impressora propriamente dita. 

Entretanto, pra utilizações rápidas, 

práticas, baratas e com qualidade 

superior, os métodos tratados aqui se 

fazem mais interessantes. Em paralelo a 

isso vale salientar a fabricação caseira 

de PCI que geralmente tem sua 

utilização mais improvisada, com isso, 

obtém-se uma qualidade baixa o que 

decorre a uma alta imprecisão. Por esse 

motivo, surge a proposta do projeto, 

vindo a satisfazer a praticidade na 

produção e uma alta qualidade do 

produto, tudo isso com um baixo custo 

monetário. Através de vários processos 

físicos, a estação tem como intuito 

compactar algumas etapas de produção 

da placa em uma única caixa. 

Este trabalho foi idealizado no curso de 

Engenharia Mecânica, com objetivo de 

facilitar todo processo, entretanto o 

protótipo ainda não recebeu os 

acabamentos necessário para executar 

tal feito, portanto, será apresentada a 

estação inicial de forma demonstrativa, 

vindo a mostrar como a fabricação se 

daria. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A estação desenvolvida utiliza métodos 

extremamente eficientes, isso se da pela 

utilização uma prototipagem de PCI em 

etapas e, contendo uma centrífuga, 

secadora e o processo com luz 

ultravioleta e corrosão por ataque 

químico. A ideia da estação é resumir 

todas as etapas da produção da placa 

PCI em um único local, onde só será 

retirada para passar por processos 

químicos. 

Para todas as etapas realizarem sua 

função precisamente e autônoma, foi 

projetada a estação com um controle 

programado a partir de um Arduino, o 

qual orquestraria as etapas de 

produção. Com isto, tem-se o intuito de 

minimizar a interferência manual sobre a 

placa, para obter o melhor resultado 

possível. 

Foi utilizada uma caixa de madeira onde 

seriam realizados os processos físicos 

sendo auxiliado e comandado por um 

micro controlador do tipo arduino. A 

primeira etapa, a centrifugação, 

acontece por meio de um minimotor que 
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transfere seu movimento para a 

plataforma onde a placa de fenolite está 

fixada e com os movimentos rotatórios 

espalha a tinta fotossensível que fora 

previamente aplicada, depois ocorre à 

secagem da placa através de um 

secador que fica sobre a placa. Posterior 

a esse momento, a base na qual a placa 

é fixada é removida para colocação do 

layout contendo as trilhas que serão 

impressas na placa que é fixado entre o 

vidro que dará o aperto com os 

parafusos e a plataforma. Por último 

ocorre a exposição à luz ultravioleta, que 

é emitida por uma lâmpada na lateral 

interior da caixa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O protótipo da estação em questão foi 

desenvolvido a partir de uma proposta 

avaliativa do curso de engenharia 

mecânica. Com isso, o trabalho 

apresentado aqui se baseia nas 

melhorias e no aprimoramento das 

questões mecânicas e logísticas da 

estação. Dessa forma, o proceder do 

trabalho seria destinado à fabricação de 

PCIs a fim de suprir a necessidade de 

campus, sendo possível assim, a 

confecção de componentes eletrônicos 

que se destinaria na utilização dos 

projetos tanto das turmas adjacentes ao 

ensino superior quanto para os cursos 

técnicos. Dito isto, tudo fora projetado de 

forma intuitiva, ou seja, com a mínima 

noção de PCI seria possível à confecção 

de forma eficaz e eficiente de uma 

placa, pronta para ser utilizada na 

montagem do componente necessário. 

De forma mais sucinta a placa 

necessitaria de 20 minutos na estação 

para realizar os processos, sendo 

dividida em 2 minutos na centrifuga 10 

minutos secando e 8 minutos em 

exposição à luz ultravioleta. 

O protótipo criado teve um preço em 

torno de 150 reais, sendo 70 reais 

destinados aos componentes eletrônicos 

(arduino, relês, led‟s, fios, protoboard 

entre outros), 20 da lâmpada 

ultravioleta, 10 reais para o vidro e 50 

reais da caixa principal. O motor e o 

secador foram reaproveitados. Com 

isso. o custeio para confecção da placa 

se basearia no preço da fenolite 2 reais 

e do cloreto férrico 500ml que custa 10 

reais e rende umas 10 corrosões. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com as devidas discussões, percebeu-

se a necessidade de uma maior 

interação nas transições dos processos 

físicos para os químicos, que é feita 

manualmente e ainda não tem relação 

com a estação, e de um melhor 

posicionamento do layout sobre a placa, 

fator principal em relação à qualidade da 

placa, fatores que serão aperfeiçoados 

ao longo do curso. Entretanto, é uma 

grande satisfação o modelo que foi 

desenvolvido, mesmo com algumas 

limitações. 
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Resumo: O uso da tecnologia para modificar processos produtivos, tornando-os mais sustentáveis, é 
a principal força motora da bioeconomia. Por outro lado, a biomimética visa estruturar uma solução 
para um problema da população através de estratégias utilizadas pela natureza no enfrentamento 
dessa dificuldade, não necessariamente uma solução economicamente sustentável. Este estudo 
trata-se de pesquisas realizadas por discentes dos cursos técnico e superior no período de agosto a 
outubro de 2019, embasados na compreensão da biomimética, na perspectiva da bioeconomia e na 
necessidade promoção de camuflagem de pessoas e objetos em diversos ambientes. Para fins deste 
estudo, que se caracteriza como prospecção tecnológica, propõe-se a criação de um sistema que 
permita controlar nanocristais inseridos em roupas, de modo a permitir a mudança de cor destas 
peças de vestuário. A principal contribuição deste trabalho foi apontar uma tecnologia inovadora com 
o uso de nanotecnologia. 
Palavras-chave: bioeconomia; sustentável; camuflagem; vestuário; nanotecnologia. 
 

STUDIES ON THE APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY IN THE 

BIOMIMETIZATION OF CHAMELEONS 
 
Abstract: The use of technology to modify production processes, making them more sustainable, is 
the main driving force of the bioeconomy. On the other hand, biomimetics aims to structure a solution 
to a population problem through strategies used by nature to address this difficulty, not necessarily an 
economically sustainable solution. This study deals with research conducted by students of technical 
and higher education courses from August to October 2019, based on the understanding of 
biomimetics, the perspective of bioeconomics and the need to promote camouflage of people and 
objects in various environments. For the purpose of this study, which is characterized as technological 
prospection, it is proposed to create a system that allows to control nanocrystals inserted in clothes, to 
allow the color change of these garments. The main contribution of this work was to point out an 
innovative technology using nanotechnology. 
Keywords: bioeconomics; sustainable; camouflage; clothing; nanotechnology. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A relação do homem com a natureza 

tem causado risco ao meio ambiente, 

concorrendo para o início das ações de 

políticas que priorizem o 

desenvolvimento sustentável (GRUBBA 

e HAMEL, 2018). Para Rodrigues 

(2018), a utilização da tecnologia para 

promover uma transformação nos 

processos produtivos, deixando-os mais 

sustentáveis, é a principal força motriz 

da bioeconomia. 

Nesse cenário, o meio ambiente deve 

ser considerado como parâmetro para 

que se gere um novo modelo de 

desenvolvimento sustentável. Os dados 

referentes a insuficiência de recursos 

naturais e as consequências do estilo de 

vida que a sociedade capitalista enfrenta 

http://hdl.handle.net/10183/127662
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nos despertou para buscar soluções no 

âmbito da bioeconomia atrelado ao 

conceito da biomimética. 

Num sentido transversal a este, a 

biomimética procura uma inspiração no 

comportamento natural como forma de 

resolver problemas da sociedade nas 

áreas das engenharias, da biologia, da 

medicina, entre outras, revolucionando 

projetos, e proporcionando soluções 

inovadoras, em sua maioria 

sustentáveis, já que se baseiam em 

conceitos orgânicos e ecológicos. 

Assim, objetivou-se desenvolver um 

estudo sobre o uso de tecnologia de 

modo sustentável para a solução de um 

problema de camuflagem de pessoas 

e/ou materiais com fins basicamente 

estéticos. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo realizado por 

discentes dos cursos técnico de 

eletromecânica e superior em 

engenharia mecânica, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia, Campus Jequié, 

no período de agosto a outubro de 2019, 

num projeto de iniciação científica 

embasado na compreensão da 

biomimética e na perspectiva da 

bioeconomia. 

Após discussões foi selecionado um 

problema para a dissimulação de 

objetos e indivíduos, com intuito 

puramente estético, ou em alguns casos 

para fins militares. 

Para a fundamentação teórica e 

posterior desenvolvimento do projeto, se 

fez necessário realizar pesquisas 

acadêmicas aprofundadas, acerca de 

camuflagens no mundo animal, 

nanotecnologia e sustentabilidade, 

fazendo uso da Biblioteca Virtual de 

Inovação e outros mecanismos de 

busca. Tudo isso para que a 

biomimetização necessária fosse 

desenvolvida, baseando-se em 

diferentes táticas de animais e 

tecnologia de escala nanométrica, 

considerando a sustentabilidade em 

todos os aspectos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a solução do problema de 

camuflagem supramencionado, após 

estudos, observou-se a mudança de cor 

dos camaleões, como poderia ser 

sugerido pelo senso comum. Entretanto, 

nenhum outro mecanismo de 

camuflagem é tão amplo e eficiente, 

sendo baseado na presença de células 

refletoras com nanocristais sob controle 

neuro-hormonal, em função de 

estímulos visuais (cenário, 

luminosidade), mas também da 

temperatura e do estado psíquico 

(NATIONAL GEOGRAPHIC, 2018). 

As células chamadas de cromatóforos 

são como pequenos prismas, de 

diferentes cores e formatos, que se 

reorganizam de modo a refletir 

diferentes comprimentos de onda de luz 

(BBC, 2018), podendo ser recriadas por 

dispositivos nanotecnológicos. 

A nanotecnologia é uma ciência que 

trabalha com a produção tecnológica de 

dispositivos cujas dimensões se 

aproximam as de átomos ou moléculas, 

considerada por diversos autores como 

a base para a próxima revolução 

industrial. 

O prefixo “nano” equivale a 0,000000001 

vezes uma determinada unidade, ou 

seja, um bilionésimo desta unidade de 

medida. A manipulação na escala 
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nanométrica pode modificar 

propriedades dos materiais como 

coloração, condutividade, reatividade, 

ponto de fusão, entre outras, criando 

novas aplicações para os materiais. 

Para fins deste estudo, que se 

caracteriza como prospecção 

tecnológica, após análises anteriores, é 

proposto a criação de um dispositivo 

final de controle, com o formato próximo 

ao dos cromatóforos, em escala nano ou 

até micromética (mil vezes maior que a 

nanométrica), denominados de 

nanocristais, controlados por softwares 

específicos, que recebem sinais 

externos como luminosidade e coloração 

ambiente, bem como temperatura e 

umidade, para permitir a mudança de 

cor de peças de vestuário com fins 

estéticos e, em alguns casos, militares. 

O uso desta tecnologia poderia 

desfavorecer o consumo elevado de 

peças similares, com o intuito apenas de 

diversificação de acervo de roupas, ação 

atualmente perceptível na sociedade 

consumista, além de possibilidade de 

produção de número menor de itens 

produzidos para a maior diversificação 

de itens em estoque nas lojas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal contribuição deste trabalho 

foi apontar uma tecnologia inovadora 

com o uso de nanotecnologia. A 

realização desse estudo possibilitou aos 

discentes a compreensão da 

importância da bioeconomia frente aos 

desafios emergentes, podendo gerar 

outras pesquisas similares neste 

sentido. 
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Resumo: A biomimética busca inspiração da natureza para criar soluções otimizadas para projetos 
de diferentes áreas do conhecimento. Este trabalho objetivou descrever algumas situações 
vivenciadas por um discente de curso técnico de eletromecânica que permitiram inquietações na 
busca de soluções sustentáveis embasadas na observação do natural. Trata-se de um estudo 
baseado na compreensão dos princípios da biomimética que pretende contribuir para encontrar 
soluções de alguns problemas do cotidiano. Este estudo aponta para a necessidade de criar cordas 
de violão a base de fibras que possuam propriedades como baixa condutividade térmica e baixa 
capacidade calorífica, além de suportes que evitem a desafinação do instrumento. Diante disto, nota-
se que inovações científicas e tecnológicas no âmbito das fibras e garras naturais são uma das 
possíveis alternativas para solucionar o problema de forma sustentável. 
Palavras-chave: biomimética; violão; fibras; sustentável. 
 

STUDIES OF BIOMIMETICS IN THE SOLUTION OF DAILY PROBLEMS: 

IMPLEMENTATION OF NATURAL FIBERS AND CLAWS IN GUITARS 
 
Abstract: Bio mimetics seeks inspiration from nature to create optimized solutions for projects from 
different areas of knowledge. This paper aimed to describe some situations experienced by a student 
of technical course in electro mechanics that allowed concerns in the search for sustainable solutions 
based on the observation of the natural. This is a study based on the understanding of the principles 
of bio mimetics that aims to contribute to find solutions to some problems of daily life. This study points 
to the need to create fiber-based guitar strings that have properties such as low thermal conductivity 
and low heat capacity, as well as mounts that prevent instrument tuning. Given this, it is noted that 
scientific and technological innovations in the field of natural fibers are one of the possible alternatives 
to solve the problem in a sustainable way. 
Keywords: biomimetics; guitar; fibers; sustainable. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a biomimética, área 

multidisciplinar que busca inspiração na 

natureza para criar soluções otimizadas 

para diversos problemas, se consolida 

com uma ciência que revoluciona os 

conceitos de projeto, inovação, 

tecnologia e gestão inserindo uma nova 

orientação em direção ao orgânico, ao 

sustentável, ao ecológico (Ogliari e 

Melo, 2015). 

Esse campo de estudo propõe 

aprofundar-se nas estruturas biológicas 

e suas funções com o intuito de aplicar 

esse conhecimento em diferentes 

domínios da ciência, como engenharia, 

biologia, design, administração, 

medicina, turismo e tecnologia, entre 

outras (VILHA e CECOTTE, 2018). 

Nesse sentido, tomando como base 

estas considerações, este trabalho 

objetiva descrever situações reais 

vivenciadas por um discente de curso 

técnico em eletromecânica, que 

analisadas produziram problemática a 

ser resolvida, permitindo inquietações na 

busca de soluções sustentáveis 

embasadas na observação do natural. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo baseado na 

compreensão dos princípios da 

biomimética que pretende contribuir para 

encontrar soluções de alguns problemas 

do cotidiano vivenciados por discentes 

do projeto de iniciação científica do IFBA 

– Campus Jequié. 

Inicialmente foram elencados diversos 

problemas que, após leitura e debates 

minuciosos, foram categorizados, 

identificados e analisados, sendo 

selecionados aqueles para os quais as 

soluções poderiam provocar impacto 

significativo para o usuário. Estas 

situações selecionadas, para as quais 

foram necessários maior 

aprofundamento de estudos, 

fomentaram a proposição de projetos 

baseados na forma como a natureza 

interpreta e soluciona problemas 

similares. 

Para este trabalho de pesquisa, foi 

escolhido o violão que desafina 

constantemente, problemática 

vivenciada não apenas por um dos 

discentes do projeto, como também por 

diversos músicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, foi proposto o estudo de 

problemas do cotidiano, relacionados à 

fabricação, manutenção, funcionamento, 

utilização e descarte de máquinas e 

equipamentos, tendo como resultado 

uma lista que incluía ruídos exagerados 

de ventiladores, dispersão de partículas 

sólidas de equipamentos rotativos, 

eficiência durante a movimentação de 

veículos, desperdício de energia, 

principalmente elétrica, de sistemas, 

entre outros, sendo escolhido a 

necessidade recorrente de se ajustar a 

afinação de um violão tradicional. 

Ao analisarmos o desafinar constante do 

violão, enquanto um instrumento musical 

de cordas constituído de materiais 

metálicos e orgânicos, como as cordas e 

a madeira respectivamente, devemos 

considerar o coeficiente de dilatação 

térmica dos materiais (Gaspar, 2011). 

Neste sentido a identificação do 

problema foi facilmente realizada, pois, 

com a dilatação diferencial destes 

elementos, haverá uma consequente 

alteração na tração da corda, o que 

ocasiona uma emissão diferenciada de 

som, proporcional à tensão mencionada. 

Desse modo, temos coeficientes 

diferentes de aumento ou diminuição 

dos componentes do instrumento 

musical atrelados à temperatura alta ou 

baixa do ambiente, alterando a afinação 

do mesmo. Nesse sentido, fibras 

naturais apresentam potencial de 

utilização como matéria-prima na 

produção de bens de consumo duráveis 

e menos agressivos ao meio ambiente 

(Pires, 2009), sendo apontado por este 

estudo a necessidade de criação de 

cordas de violão a base de fibras 

naturais que possuam propriedades 

como baixa condutividade térmica e 

baixa capacidade calorífica, além de 

elevada resistência mecânica. 

As fibras naturais podem ter origem: 

animal, como o fio de lã, composto 

basicamente por queratina; vegetal, 

como as fibras de caule, fibras longas e 

estrutura transversal arredondada; e 

mineral, como as fibras cerâmicas 

extraídas da bauxita, compostas 

essencialmente de trióxido de di-

alumínio ou simplesmente óxido de 

alumínio (Al2O3) e sílica ou dióxido de 

silício (SiO2). 
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Dentre as fibras naturais estudadas, foi 

indicada a utilização de fibras similares 

às produzidas pelas aranhas, mais 

resistentes que aço ou nylon, formadas 

por um conjunto de compostos 

orgânicos, com base em duas proteínas, 

ADF-4 e ADF-3, sintetizadas em 

laboratório através de engenharia 

genética no cultivo de células de 

aranhas de jardim (espécie Araneus 

diadematus), num processo conhecido 

como automontagem (HUEMMERICH et 

al, 2004). 

Estas fibras se apresentam como um 

potencial para solucionar o evento em 

questão, ao ser utilizada na produção de 

cordas para violão, por possuir 

características de peso e consistência 

similares aos originais, com baixa 

variabilidade volumétrica quando 

expostas a uma amplitude térmica 

elevada, similares ao restante da 

composição do instrumento musical em 

lide, além de facilidade na 

decomposição, caso descartadas no 

meio ambiente. 

Por outro lado, e não menos importante, 

é necessário garantir que estas fibras, 

menos rugosas superficialmente, não 

deslizem, então é sugerido utilizar uma 

tecnologia que dê suporte as tarraxas, 

isso é, acrescentar no “braço” do violão 

um mecanismo de travamento, fazendo 

a contenção de qualquer variação ou 

desafinamento. Esta ferramenta pode se 

basear nas garras do pangolim (Manis 

spp.), mamífero natural da eurásia da 

ordem Pholidota que comumente se 

adere em árvores, “adotando uma forma 

enrolada, semelhante à do ouriço-

cacheiro, quando ameaçado” (BBC, 

2015). Segundo Junqueira e Carneiro: 
 

As escamas bem como as garras 
são feitas de queratina uma 
proteína composta por 20 
aminoácidos sintetizada por muitos 
animais para formar diversas 
estruturas do corpo. É uma proteína 
estrutural porque a sua estrutura 
tridimensional lhe confere 
características especiais: 
microfilamentos com resistência, 
elasticidade e impermeabilidade à 
água. (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 
2013) 
 

Desta forma, por possuir boa 

resistência, fácil aderência e 

impermeabilidade, se faz interessante 

aproximar a tecnologia natural deste 

animal em uma ferramenta que sacie a 

demanda de auxiliar as tarraxas a fixar 

bem todas as cordas, levando em 

consideração a necessidade da 

aderência em superfícies lisas, bem 

como às cordas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mudanças bruscas de temperatura, 

seja em locais mais frios ou mais 

quentes, podem ocasionar alterações na 

afinação das cordas do violão. Diante 

disto, nota-se que inovações científicas 

e tecnológicas no âmbito das fibras 

naturais como uma das possíveis 

alternativas para solucionar o problema 

de forma eficiente e sustentável. 

Em complementação ao processo 

biomimético, podemos integrar essa 

tecnologia natural das fibras produzidas 

pelas aranhas à de aderência das garras 

dos pangolins para, portanto, possibilitar 

o melhoramento da utilização do violão. 
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Resumo: O presente trabalho retrata pesquisas realizadas e análises geradas durante 
desenvolvimento do projeto de otimização de sistemas de frenagem veiculares pautada na 
biomimetização da dionae mascipula ellis e de aves em geral, partindo de uma problemática inicial 
baseada no aumento da eficiência durante o processo de redução de velocidade em veículos, e 
relatando os principais efeitos, bem como os métodos utilizados neste processo. No que tange o 
quesito inovação, o presente dispositivo se destaca no mercado, tendo em vista que os mecanismos 
veiculares destinados a frenagem não possuem tecnologias baseadas no controle do coeficiente 
aerodinâmico das aves e no sistema de gatilho utilizado pela dionae mascipula ellis. Esse fenômeno 
de controle do coeficiente aerodinâmico passa a ocorrer quando um corpo, que possui formato de 
secção em “c” ou faces planas, entra em contato com o ar durante determinada aceleração, de forma 
frontal, aumentando a força de arrasto, que é contrária ao movimento. O gatilho para este mecanismo 
ocorre quando da ativação do pedal do freio que aciona dispositivos de frenagem presentes na 
estrutura do veículo, gatilho este baseado no processo de captura de presas da planta dionae 
mascipula ellis, conhecida como “apanhamoscas” ou “armadilha de vênus”, que controla rapidamente 
suas mandíbulas a partir de sensores naturais que captam a presença de insetos ao seu redor. 
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Portanto, este projeto pretende garantir uma melhoria nos processos de frenagem de veículos em 
geral através da imitação de dispositivos naturais consagrados para esta função. 
Palavras-chave: otimização, frenagem, veículos, aerodinâmico. 
 

OPTIMIZATION OF VEHICLE BRAKING SYSTEM THROUGH BIOMIMETIZATION 

OF DIONAE MASCIPULA ELLIS AND BIRDS  
 
Abstract: The present work portrays researches and analyzes generated during the development of 
the vehicle braking systems optimization project based on the biomimization of dionae mascipula ellis 
and birds in general, starting from an initial problem based on the efficiency increase during the speed 
reduction process. in vehicles, and reporting the main effects as well as the methods used in this 
process. Regarding innovation, this device stands out in the market, considering that the vehicle 
mechanisms for braking do not have technologies based on the control of the aerodynamic coefficient 
of birds and the trigger system used by dionae mascipula ellis. This phenomenon of aerodynamic 
coefficient control occurs when a body, which has a “c” section shape or flat faces, comes into contact 
with the air during a given acceleration, increasing the drag force, which is contrary to the movement. 
The trigger for this mechanism occurs when activating the brake pedal that activates braking devices 
present in the vehicle structure, this trigger based on the prey capture process of the dionae 
mascipula ellis plant, known as “flycatcher” or “venus trap”, which controls quickly their jaws from 
natural sensors that pick up the presence of insects around them. Therefore, this project aims to 
ensure an improvement in vehicle braking processes in general through the imitation of established 
natural devices for this function. 
Keywords: optimization, braking, vehicles, aerodynamic. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Ferreira (2014), deste o início 

do século XX o setor industrial busca 

desenvolver técnicas, ferramentas, 

metodologias e produtos que garantam 

maiores eficiências em sistemas já 

existentes utilizando dos mesmos 

recursos. Deste modo, este trabalho se 

baseia na premissa de que otimizar 

processos já existentes é algo possível e 

necessário, sendo levantada a questão 

envolvendo o aumento de eficiência da 

frenagem em automóveis, tendo em 

vista que os atuais veículos não utilizam 

convencionalmente a variação do seu 

formato como um processo de aumento 

do coeficiente aerodinâmico. 

As alterações na região externa 

implicam em maiores atritos com o ar, 

aumentando a força de arrasto, 

dificultando a aceleração e garantindo 

benefícios ao sistema de frenagem do 

veículo, bem como ajudam a evitar 

superaquecimentos causados pelo uso 

excessivo do atritamento e que reduzem 

sua eficiência. O acionamento desse 

mecanismo ocorre mediante 

sensoriamentos realizados no pedal do 

freio, que passam a indicar, quando 

pressionado, a necessidade de aumento 

do coeficiente aerodinâmico através de 

variações da estrutura externa do 

automóvel. Os efeitos deste dispositivo 

são sentidos durante a frenagem do 

veículo, isso porque o aumento deste 

coeficiente amplifica em uma força 

contrária ao movimento que, como já 

abordado, se denomina força de arrasto. 

Este vetor, de mesma direção e de 

sentido contrário ao movimento, atua 

naturalmente em todos sistemas 

dinâmicos, isso por se tratar de uma 

consequência da interação entre o ar e 

corpos sólidos. Entretanto, a engenharia 

moderna tem se preocupado em reduzir 

seu módulo para proporcionar maiores 

facilidades de locomoção para os 

veículos em geral. No entanto, a 

aplicação proposta para este projeto é 

justamente aumentar o módulo desta 

força de resistência resultante, por meio 
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do coeficiente aerodinâmico, com o 

intuito de diminuir o tempo de parada, 

evitando superaquecimentos nos freios 

e elevando a eficiência do sistema de 

frenagem como um todo. 

Para esta função, nos baseamos em 

princípios de biomimética para propor 

uma adaptação de mecanismo natural 

de caça da espécie vegetal dionae 

mascipula ellis como gatilho ativador de 

dispositivo que reduziria o coeficiente 

aerodinâmico, dispositivo este tendo 

como base a estrutura das asas dos 

pássaros, promovendo a parada do 

veículo em um período de tempo 

reduzido de forma eficiente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Durante o desenvolvimento do projeto 

foi necessário realizar pesquisas 

acadêmicas aprofundadas sobre 

mecanismos naturais utilizados por 

animais e vegetais em seus ciclos de 

vida, para inspirar ideias a serem 

utilizadas na mecânica automotiva. 

Desta forma, foi útil segregar o projeto 

em três etapas, sendo estas: selecionar 

problemas veiculares relevantes, com 

estudos de casos e pesquisa 

bibliográfica; analisar mecanismos 

naturais, presentes em animais, vegetais 

ou minerais, possíveis de serem 

utilizados para a solução dos problemas 

encontrados na etapa anterior e; 

verificação da viabilidade de alteração 

ou inclusão de dispositivos baseados 

nos mecanismos naturais, com o intuito 

da minimização ou eliminação dos 

problemas apresentados pelos veículos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente, como problema 

encontrado em veículos automotores, 

selecionamos o acionamento do sistema 

de frenagem, considerado, em muitos 

casos, lento e ineficiente. Para tratar 

este problema, verificamos a forma 

como diversas aves realizam o controle 

de velocidade durante o voo, através da 

alteração do coeficiente aerodinâmico, 

bem como algumas realizamos 

considerações sobre características 

geométricas ideais para o aumento do 

mesmo sem perda de estabilidade, 

presentes na estrutura corporal dessas 

aves. 

No que tange a relação do controle dos 

coeficientes aerodinâmicos com 

soluções biomiméticas encontradas em 

aves, é possível afirmar, segundo 

Hickman, Roberts e Larson (2004), que 

as asas das aves variam muito, seja em 

tamanho ou forma, tudo isso a depender 

das necessidades e do habitat. Desta 

forma, as asas podem ser classificadas 

de acordo com suas características ou 

formato, o que garante a diferentes 

aves, naturalmente, variações no 

coeficiente aerodinâmico, permitindo 

maiores ou menores acelerações, a 

depender das suas respectivas 

necessidades, como é o caso do beija-

flor, que consegue pairar no ar através 

de seus mecanismos de voo. 

O estudo da aerodinâmica avalia as 

interações entre corpos sólidos e o ar 

em movimento, sendo descrita na 

Revista Superinteressante (2018) como 

“a capacidade que um determinado 

corpo, um veículo ou um ser vivo, tem 

para enfrentar a barreira de ar que se 

forma à sua frente durante um 

deslocamento em alta velocidade”. 



Caderno de Resumos da VI Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2019 

Página | 114  

Desta forma, “ao se moverem, os 

veículos têm que passar por uma 

„parede‟ de ar, que provoca em sua 

superfície uma força de resistência, em 

sentido contrário ao movimento do 

mesmo” (SOUZA e GONÇALVES, 2013, 

p.3). Sendo assim, é correto afirmar que: 
 
Qualquer objeto que se movimenta 
na atmosfera sofre a ação de forças 
que atuam em sua superfície de 
contato com o ar.[...] A força 
resultante gera o arrasto, D 
(componente na direção do 
escoamento), e a sustentação, L 
(atua na direção normal ao 
escoamento). O arrasto e a 
sustentação podem ser obtidas pela 
integração das tensões de 
cisalhamento e normais ao corpo 
que está sendo considerado. 
(MUNSON et al., 2004, p.483) 
 

Com isso, é possível entender que a 

aceleração de um corpo gera forças 

contrárias e a favor do movimento, 

aumentando ou reduzindo a sua 

capacidade de se locomover. Com isso, 

é possível deduzir, a partir de uma 

lógica reversa, que o processo de 

amplificação do coeficiente de 

aerodinâmico envolve pontos 

estratégicos do veículo, para que haja 

um concreto aumento do coeficiente 

durante frenagem, sem fazer o veículo 

perder estabilidade. 

Desta forma, realizar modificações 

específicas na carcaça do veículo, com 

alterações nas regiões dianteira, traseira 

e superior do mesmo, podem promover 

um aumento do coeficiente 

aerodinâmico, similar ao que ocorre com 

as aves. Estas alterações podem estar 

vinculadas ao acionamento de 

atuadores pneumáticos, comandados 

por gatilhos presentes no eixo do pedal 

do freio, gatilhos estes similares aos 

presentes no vegetal dionae mascipula 

ellis, visando maior rapidez e 

efetividade. 

O gatilho biomimético está pautando na 

forma como a dionae mascipula ellis 

captura suas presas acionando sua 

mandíbula rapidamente, sobre isso, 

Volkov et al (2008) considera que: 
 
A dionae muscipula ellis possui um 
mecanismo ativo para capturar 
insetos com um dos movimentos 
mais rápidos no reino vegetal, 
conforme descrito por Darwin. O 
fechamento da armadilha consiste 
em três fases distintas: uma fase 
silenciosa sem movimento 
observável; um movimento 
acelerado dos lobos; e o 
relaxamento dos lobos em seu 
estado fechado, resultando em um 
novo equilíbrio. A transmissão de 
uma única carga elétrica entre um 
lobo e o meio-diafragma causa o 
fechamento da armadilha e induz 
um sinal elétrico se propagando 
entre os lóbulos. A armadilha da 
Vênus pode acumular pequenas 
cargas subliminares e, quando o 
valor limite é atingido, a armadilha 
fecha. (VOLKOV et al., 2008, p.1, 
tradução nossa) 
 

Como indicam os estudos, essa planta 

possui memória elétrica e cargas que 

forneçam pequenos estímulos se tornam 

cumulativas até atingir o valor limite, 

passando a atuar quase que 

instantaneamente, isso é, num curto 

período de tempo, ao detectar a 

presença de uma presa. Sendo assim, 

Volkov et al (2008) acrescenta ainda 

que: 
O tempo e a velocidade do 
fechamento não dependem do tipo 
de estímulo; as armadilhas de 
Vênus estimuladas mecânica e 
eletricamente e fecham em 0,3 s. 
[...] Os pelos de gatilho que se 
projetam da epiderme da folha 
superior da armadilha de Vênus 
ativam canais iônicos 
mecanossensíveis e geram 
potenciais receptores, que induzem 
um potencial de 
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ação[...]pesquisadores anteriores 
publicaram velocidades de 
propagação variando de 6 a 20 cm / 
s, amplitudes de 8,4 a 200 mV e 
durações de 300 ms aos 10 s 
(VOLKOV et al., 2008, p.1, tradução 
nossa) 
 

Desta forma, fica evidente a 

potencialidade do sistema de 

acionamento eletromecânico da dionae 

mascipula ellis, tendo em vista sua 

possível aplicação na mecânica 

automotiva necessária ao projeto, 

integrando o sensoriamento e o 

acionamento dos atuadores 

pneumáticos utilizados para 

proporcionar desacelerações mais 

seguras e eficientes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo definiu-se alguns 

conceitos relacionados à biomimética de 

forma sintetizada para facilitar a 

compreensão do que foi apresentado 

posteriormente, onde o foco se deu em 

uma forma de aplicação no âmbito 

cotidiano, especificamente, num sistema 

de frenagem veicular. 

Para isso, foram apresentadas algumas 

definições e características básicas para 

maior entendimento do desempenho e 

funcionamento desse tipo de 

mecanismo, o que torna o processo 

deveras importante, pois os 

conhecimentos adquiridos nos cursos 

técnico em eletromecânica e superior 

em engenharia mecânica se mostraram 

de grande relevância para o 

desenvolvimento da pesquisa. 
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Resumo: Discute-se a importância de observar como a linguagem se relaciona com a construção da 
sociedade, para entender como ela afeta a realidade em que se vive. Neste trabalho, buscou-se, por 
meio de uma análise fílmica e bibliográfica, explicar esse contexto e relacioná-lo com exemplos, como 
o da escritora nigeriana Chimamanda Adichie e a sua teoria do perigo que envolve a “história única” e 
a história de William Kamkwamba, um menino nigeriano que salvou sua aldeia da seca, contada na 
versão cinematográfica, intitulada “O menino que descobriu o vento”. Além disso, discute-se questões 
que envolvem a construção de estereótipos, principalmente, sobre o povo africano. 
Palavras-chave: áfrica, estereótipos, história única, cinema. 
 

LANGUAGE, SOCIAL CONSTRUCTION AND THE DANGER OF THE UNIQUE 

HISTORY: AN ANALYSIS OF THE FILM “THE BOY WHO DISCOVERED THE 

WIND” 
 
Abstract: The importance of observing how language relates to the construction of society is 
discussed, to understand how it affects the reality in which one lives. In this paper, we sought, through 
a filmic and bibliographical analysis, to explain this context and relate it to examples, such as Nigerian 
writer Chimamanda Adichie and her theory of danger that involves the “one story” and the story of 
William Kamkwamba, a Nigerian boy who saved his village from drought, told in a film version titled 
"The Boy Who Harnessed the Wind." In addition, we discuss issues involving the construction of 
stereotypes, mainly about the African people. 
Key-words: africa, stereotypes, unique history, cinema. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que a língua, uma forma de 

linguagem, não é neutra, mas sim, 

ideológica, pois “[...] toda formação de 

discurso é uma posição do indivíduo 

sobre o mundo[...]” (FERREIRA MELO, 

2011, p.2). Além disso, carrega consigo 

crenças e culturas de um povo. 

A construção social por sua vez, é a 

elaboração de valores, normas, 

significados e símbolos sociais 

realizados pela sociedade a partir das 

práticas individuais e coletivas de cada 

um. O corpo social está sempre em 

construção e a linguagem o acompanha. 

Um exemplo da linguagem na 

construção social é evidenciada pela 

escritora nigeriana Chimamanda Adichie 

quando discute a teoria da história 

única. Como ela mesma afirma: “[...] é 

assim que se cria uma história única: 

mostre um povo como uma coisa, como 

somente uma coisa, repetidamente, e 

será o que eles se tornarão” (ADICHIE, 

2009, p.3). Desse modo, percebe-se 

como a história única possui poder 

sobre as pessoas, “[...] a habilidade de 

não só contar a história de uma outra 

pessoa, mas de fazê-la a história 

definitiva daquela pessoa” (ADICHIE, 

2009, p.3), evidenciando que a 

linguagem pode permitir uma visão 

equivocada da realidade. 

O filme “O menino que descobriu o 

vento”, por exemplo, lançado em 1º de 
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março de 2019, baseado em fatos reais 

e dirigido pelo britânico Chiwetel Ejiofor, 

relata a história de William, um garoto de 

14 anos da República do Malawi, o qual 

presenciou uma sequência de períodos 

de seca na região onde sua família 

cultivava. Diante disso, ele embarcou 

em uma iniciativa de produzir um 

moinho de vento com a finalidade de 

fornecer energia para o funcionamento 

da bomba d‟água, permitindo a 

plantação de alimentos e a 

sobrevivência das pessoas daquele 

local. Caracteriza-se, portanto, como 

uma narrativa sobre a realidade daquele 

local. 

Diante do exposto, o presente trabalho 

tem como objetivo discutir a relação 

entre a linguagem e a ideia de 

construção social, buscando entender 

como ela afeta a realidade, ou seja, qual 

o perigo da história única na construção 

de narrativas. Para tanto, será analisado 

o filme “O menino que descobriu o 

vento”. 

 

METODOLOGIA 

 

Através da pesquisa bibliográfica e 

análise fílmica, no que diz respeito à 

narrativa cinematográfica 

(fundamentada na compreensão das 

mensagens sonoras e visuais pelo plano 

estético), serão estabelecidas 

discussões sobres visões da linguagem, 

associadas à construção social, bem 

como com o perigo da história única 

apresentada por Adichie e a construção 

de estereótipos. É importante ressaltar 

que esta é uma pesquisa que está em 

andamento, logo, a análise fílmica está 

em estágio inicial, sendo relevante neste 

momento, destacar alguns aspectos do 

enredo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Stuart Hall, “uma cultura 

nacional é um discurso [...]” (HALL, 

2006, p.50), e, portanto, ela constrói a 

identidade do indivíduo, logo, cada 

nação vai possuir seu discurso e dessa 

forma as pessoas vão se diferenciar, ou, 

“como argumentou Benedict Anderson 

(1983) citado por Hall, a identidade 

nacional é uma “comunidade 

imaginada”” (HALL, 2006, p.51), cada 

qual produz a sua, até porque não é 

algo que nasceu junto com o Estado, 

mas sim que foi se criando ao longo do 

tempo e sofrendo alterações durante 

esse percurso. 

O lado negativo disso tudo é o egoísmo 

que se forma a partir dessa união entre 

seus semelhantes, que no caso são os 

cidadãos, eles se identificam tanto com 

sua cultura que não conseguem 

estabelecer empatia com outros povos, 

e muitas vezes o produto disso é o 

preconceito. Um grande exemplo desse 

equívoco que a sociedade gerou, é a 

criação de estereótipos sobre os 

africanos, que desde o processo de 

colonização, são vistos como pessoas 

que vivem em guerra, fome, doenças, 

não são civilizados e nem possuem 

educação. Em seu estudo sobre “O 

estereótipo do continente e cultura 

africana presente nos canais midiáticos”, 

por exemplo, Abreu (2014) evidencia 

que: 
 
A mídia apresenta o continente 
africano através de suas 
características negativas: quase 
não se encontra questões positivas 
que se refiram à sua grande 
diversidade religiosa, cultural e 
étnica. Há, portanto, uma visão 
unilateral do povo africano que 
impossibilita que o conhecimento 
acerca da cultura africana seja 
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ampliado, ficando restrito às ideias 
comumente divulgadas, 
fortalecendo o preconceito e 
desigualdade mundial. 
 

Em outras palavras, quando se fala da 

África, fala-se sobre piedade e 

infelicidade. Segundo Adichie: 
 
[...] insistir somente nessas histórias 
negativas é superficializar minha 
experiência e negligenciar as 
muitas outras histórias que 
formaram-me. A única história cria 
estereótipos. E o problema com 
estereótipos não é que eles sejam 
mentira, mas que eles sejam 
incompletos. Eles fazem uma 
história tornar-se a única história 
(ADICHIE, 2009, p.4). 
 

Percebe-se com isso que os 

estereótipos podem ser formados 

através de uma única informação e dela 

ser feita uma generalização. Nesse 

ponto, quanto mais poder a pessoa do 

discurso tiver, maior vai ser a 

disseminação do conteúdo. A própria 

Adichie comenta sobre isso: 
 
É impossível falar sobre única 
história sem falar sobre poder. Há 
uma palavra, uma palavra da tribo 
Igbo, que eu lembro sempre que 
penso sobre as estruturas de poder 
do mundo, e a palavra é "nkali". É 
um substantivo que livremente se 
traduz: "ser maior do que o outro." 
Como nossos mundos econômico e 
político, histórias também são 
definidas pelo princípio do "nkali". 
Como são contadas, quem as 
conta, quando e quantas histórias 
são contadas, tudo realmente 
depende do poder (ADICHIE, 2009, 
p.3). 
 

Dessa forma, o poder expande 

identidades rasas, ou, até mesmo falsas 

sobre uma cultura e isso tende a 

regredir seu progresso, pois cria uma 

imagem negativa e dificulta que todos os 

aspectos de um povo sejam vistos. O 

filme “o menino que descobriu o vento”, 

por exemplo, mostra, já nos primeiros 

minutos, uma aldeia onde as pessoas 

trabalham arduamente no cultivo da 

terra, são alegres, unidas e algumas 

crianças frequentam a escola, 

dependendo da renda financeira dos 

pais. Tudo é normal e semelhante a 

outros povos, eles também passam por 

dificuldades e fome, mas sempre lutam 

e conseguem fazer isso sem 

participação estrangeira. Infelizmente, 

nos discursos disseminados sobre a 

África não ouvimos sobre esse outro 

lado dela. Como já citado, fala-se 

apenas sobre a fome e de como todos 

devem ter piedade e cuidar daqueles 

africanos. O filme em questão, portanto, 

mostra um outro lado da história 

conhecida sobre a África. 

O filme também revela sobra a 

importância do estudo naquele contexto. 

Enquanto estudava, o pai de William o 

obrigou a trabalhar no cultivo e a largar 

a escola, uma vez que ele acreditava 

que, naquele momento, o importante era 

colocar a comida na mesa. Mesmo 

nessa situação, William não desistiu do 

seu objetivo. Para aquela região, 

Kamkwamba foi um herói e uma pessoa 

que geraria respeito para suas gerações 

futuras, pois o mesmo permitiu uma 

nova oportunidade para aqueles 

aldeões. Assim, fica claro que certas 

histórias contadas da África são nada 

mais que especulativas e 

preconceituosas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A linguagem é importante para o 

processo de construção social, pois se 

concretiza pelo discurso, e esse possui 

uma grande carga ideológica que leva 

consigo crenças, tradições e histórias. A 
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construção social é constante 

justamente por causa da língua, já que a 

mesma é volátil e acompanha as 

gerações. A linguagem permite que 

tenhamos a possibilidade de conhecer 

novas culturas e disseminá-las, mas, ao 

mesmo tempo que pode ser uma 

salvação para alguns devido ao 

conhecimento passado, ela pode 

prejudicar outros, pois ela é capaz de 

criar histórias únicas. 

Além disso, a linguagem possui a 

capacidade de difundir estereótipos, 

espalhando concepções únicas, como 

vimos anteriormente. Utilizando do 

poder do orador para tal, ela também 

pode disseminar o conhecimento, 

mostrar as pessoas uma outra versão da 

“verdade”, permitir que elas mudem 

seus preconceitos e cresçam a partir 

daí. Portanto, é preciso sempre lutar em 

busca do rompimento de construções 

sociais pré-estabelecidas como faz o 

filme em questão. 
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Resumo: O objetivo desse projeto é fabricar um 
desengraxante ecológico para ser utilizado no 
ambiente de oficinas mecânicas, reutilizando 
óleos de cozinha e vasilhas de material 
polimérico, preservando o meio ambiente em 
que vivemos. O primeiro processo de fabricação 
deste produto é a produção do sabão em barra. 
Para confeccionamos esse primeiro 
componente, utilizamos dois litros de óleo de 
cozinha usado, sendo recomendado filtrar 
impurezas para obter melhor resultado, 
trezentos e cinquenta gramas de soda cáustica 
em escamas, trezentos e cinquenta mililitros de 
água e dez mililitros de essência, de forma 
opcional. Primeiramente deve-se aquecer o óleo, 
sem ferver, diluir a soda em escamas com a 
água e, posteriormente, agregar à soda 
misturando por, aproximadamente, trinta a 
quarenta minutos, acrescenta-se a essência, 
opcional, antes de despejar na forma, deixando 
a substância esfriar. Para a segunda etapa é 
necessário utilizar duzentos gramas do sabão 
em barra, produzido anteriormente, com 
seiscentos mililitros de água e trinta mililitros de 
glicerina vegetal, produzindo um detergente que, 
misturado com a mesma quantidade de suco de 
limão, para equilibrar a mistura, produzirá o 
desengraxante. Com a produção deste 
desengraxante, espera-se um menor descarte 
de óleo de cozinha na natureza, com diminuição 
do impacto ambiental. É válido salientar que o 
limão deve estar bem conservado, pois limões 
estragados alteram a efetividade do produto, 
bem como não é possível, inicialmente, utilizar 
óleo lubrificante de motores. O resultado é um 
desengraxante sustentável, simples, barato e 
eficiente. A eficácia do produto foi testada e é 
garantida, pois a combinação detergente com 

limão permite a quebra das moléculas de 
gordura, limpando peças engraxadas como, por 
exemplo, equipamentos de oficina. Além disso, é 
biodegradável, evitando a poluição da natureza. 
 
Palavras-chave: desengraxante; ecológico; 
oficinas; óleo. 
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Resumo: A análise dos níveis de turbidez da 
água é um dos principais parâmetros para se 
medir a qualidade da água. A turbidez está 
relacionada com a cor e o índice de refração da 
água, essa propriedade é influenciada pela 
presença de partículas sólidas no fluido que 
interferem na passagem da luz pelo mesmo. 
Visando a sustentabilidade, através de um 
reaproveitamento mais eficiente da água, esse 
trabalho tem o objetivo de desenvolver uma 
ferramenta capaz de replicar essa análise, 
porém, de forma mais acessível, utilizando 
materiais de baixo custo e conhecimentos da 
física. O trabalho consiste na utilização de LED, 
LDR, resistores e um cano PVC. Ao acionar o 
LED, a luz atravessa o fluido que está entre o 
próprio LED e o LDR, com base na intensidade 
de luminosidade que o LDR recebe, sua 
resistência é variada, produzindo uma diferente 
DDP de acordo com as leis de Ohm. No 
experimento será mostrado pelo 
microcontrolador Arduino Uno. O projeto é um 
experimento protótipo de um eletrônico inovador 
e viável economicamente. Pretendemos na 
sequência das pesquisas, estabelecer 
parâmetros matemáticos que sejam capazes de 
uma correlação direta entre o nosso protótipo e 
aos sensores de turbidez comerciais. Por fim, o 
projeto mostrou-se promissor, visto que, o 
sensor de turbidez pode ser utilizado para medir 
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os parâmetros de qualidade da água com um 
menor custo de produção. 
 
Palavras-chave: sensor, sustentabilidade, 
turbidez da água, LDR. 
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Resumo: Esse experimento feito a partir do 
estudo dos alunos do colégio estadual 
governador Luiz Vianna filho, Guanambi (BA). 
Nos trás a descoberta da reutilização do papel 
como adubo. Feito a partir de fibra de celulose 
(constituição das paredes das células vegetais 
que formam as fibras de cujo entrelaçamento 
resulta o papel) retirada da madeira. Desde que 
começamos o projeto observamos que a terra 
ficava úmida por mais tempo, a onde a adubo 
diminuiu a chegada de isentos e o crescimento 
dos fungos, diferente do experimento sem o 
adubo. 
Observando o processo de crescimento, o 
experimento nos monstra sua importância não 
só para o crescimento da planta mas também 
para o meio ambiente e as pessoas que irão 
consumir o plantio, sendo o nosso projeto feito a 
parti da plantação do feijão. 
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Resumo: O presente experimento se 
fundamenta em um protótipo que apresenta a 
potencialidade em aproveitar água da chuva, 
objetivando reduzir gastos com o abastecimento 
de água, pautando-se na automação do sistema 
de irrigação dos jardins do Instituto Federal da 
Bahia, campus Jequié. O sistema utilizará 
circuitos microprocessados para realizar 
acionamentos periódicos de válvulas 
controladoras de fluxo, com isso será possível o 
uso da água reaproveitada no sistema de 
captação pluvial, que é coletada através de 
calhas e gerenciada pelo projeto “Sistema de 
captação e tratamento de água da chuva”, 
também em desenvolvimento no campus, e que 
permite que o projeto possa se estender para 
residências de famílias de baixa renda. De modo 
geral, este experimento se integra a outro 
projeto em desenvolvimento e busca otimizá-lo, 
possibilitando o uso da água captada e tratada 
para irrigar o gramado e os jardins do instituto. 
Todo o processo de automatização se pauta no 
uso do Arduino, em que é feito o processamento 
dos dados advindos do temporizador e dos 
sensores de umidade presentes no chão, 
permitindo, nos horários pré-definidos, o 
acionamento das válvulas que comandam a 
irrigação, a depender das condições do solo. 
Todas as predefinições variam entre setores, 
havendo uma válvula para cada setor, sendo 
designadas de acordo com as necessidades das 
plantas presentes na respectiva área a ser 
irrigada. Com isso, o experimento mostra sua 
potencialidade, fazendo o uso da captação 
pluvial para irrigação dos jardins do IFBA, dando 
sobrevida para as áreas verdes de convivência 
com base em técnicas de automação. 
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Resumo: O descarte inadequado dos resíduos 
sólidos urbanos ainda é um desafio às políticas 
públicas de gestão ambiental, sobretudo resíduo 
sólido orgânico (RSO) devido à grande 
quantidade gerada pela população urbana, 
diminuindo a vida útil dos aterros sanitários ou 
causando a contaminação da águas superficiais 
e subterrâneas em caso de disposição do RSO 
em locais não recomendados tecnicamente 
como os "lixões". Uma alternativa é a 
compostagem por ser uma técnica que 
possibilita a utilização adequada desses 
materiais, minimizando a contaminação 
ambiental. Diante disso, o presente experimento 
consistiu em construir dois tipos de 
composteiras, de baixo custo, reutilizando 
materiais descartados a fim de reduzir o impacto 
ambiental resultante do RSO gerado. Essas 
composteiras serão utilizadas para o tratamento 
de resíduos orgânicos do refeitório e cantina do 
IFBA Campus Jequié como uma medida 
econômica, social e ambientalmente viável a fim 
de diminuir os impactos ambientais do descarte 
desse tipo de resíduo. A relevância deste estudo 
consiste na fabricação de duas composteiras 
com materiais reutilizados, a primeira construida 
com caixas de madeiras que são utilizadas para 
o transporte de frutas nas feiras; e a segunda 
confeccionada com material de garrafa de 
polietileno tereftalato (PET). Ambas foram 
construidas com reutilização de torneiras de filtro 
comum, reutilizadas para o projeto. Os 
resultados do experimento mostram-se 
promissores em relação ao baixo custo, 
viabilidade econômica, necessidade de espaço 
pequeno para uso desses dois tipos de 
composteiras em âmbito doméstico, bem como 
em instituições escolares. Espera-se que esse 
trabalho contribua com a difusão de alternativas 
de reutilização dos resíduos orgânicos com 
baixo custo, incentivando a comunidade a adotar 
ações mais sustentáveis no seu cotidiano, 
proporcionando menores impactos ambientais, 
além de ser uma alternativa aplicável num curto 
prazo. 
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materiais, compostagem. 
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Resumo: A necessidade de novas tecnologias 
voltadas para a produção de energia de forma 
limpa e sustentável está no cerne do 
desenvolvimento humano e, em decorrência do 
atual cenário de mudanças climáticas, o estudo 
de fontes alternativas de energia é de suma 
importância. Diante desse contexto, o objetivo 
deste experimento foi o desenvolvimento de um 
protótipo de um biodigestor de baixo custo com 
a finalidade de produzir biogás a partir de 
resíduos orgânicos gerados nas residências e/ou 
estabelecimentos comerciais que, geralmente, 
são descartados nos lixos comuns, para o uso 
domiciliar nas comunidades em situação de 
vulnerabilidade social do município de Jequié-
Bahia. Os materiais para confecção do 
biodigestor foram reaproveitados e o protótipo 
será utilizado para entendimento de alguns 
conceitos básicos de termodinâmica, já que o 
biogás produzido tem a finalidade de gerar 
energia térmica através da combustão (queima) 
do combustível denominado gás metano, 
reduzindo assim, a dependência da sociedade 
aos combustíveis fósseis que não são fontes 
renováveis e poluem a natureza. Por fim, através 
de testes realizados é possível ver que o 
experimento apresenta resultados significativos 
na geração de biogás, visto que o mesmo tem 
uma produção suficiente para o consumo 
domiciliar, dessa forma ele consegue alcançar o 
seu principal objetivo. 
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Resumo: Um sistema simples, usando Arduino 
para automatizar a irrigação de pequenos vasos 
de planta ou plantações. Ele faz o controle da 
umidade do solo, fazendo indicações através de 
display e em caso de solo seco emitindo um 
aviso sonoro. Se o solo estiver seco ativa o 
sistema de irrigação, bombeando água para 
regar as plantas. O uso de um display LCD 
possibilita notificar todas as ações que estão 
ocorrendo além de um relógio em tempo real. O 
sistema faz uso de um sensor de umidade 
(higrômetro), através do qual, é possível 
monitorar a quantidade de água (umidade) 
presente no solo. Este sensor higrômetro 
entrega ao Arduino um sinal que varia entre 0 a 
5V (0 a 1023 no arduino), deste modo, é 
possível especificar alcances de umidade 
relativa do solo e assim caracterizar se o solo 
está: mais, ou menos úmido. Por exemplo: entre 
0 a 500, umidade excessiva (solo encharcado); 
entre 500 a 800, umidade normal (solo úmido); 
entre 800 a 1023, umidade escassa (solo seco). 
Todas estas etapas, serão indicadas em display 
LCD. 
 
Palavras-chave: arduino; irrigação; 
automatização; sensores; monitoramento. 
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Resumo: O experimento consiste na aplicação 
dos conceitos de eletromagnetismo e eletrônica 
para mostrar, de uma maneira didática, o modo 
de funcionamento de uma bobina de Tesla. Para 
tal, foi montado um circuito envolvendo 
transistor, resistor, fio de cobre, uma fonte de 32 
Volts, e fio de cobre enrolado em forma de 
bobina para atuar como um transformador. Ao 
ligar a fonte, o transistor fica polarizado, por 
conta do efeito Joule (aquecimento de um 
condutor devido a passagem de corrente) o 
transistor deve estar em contato com um 
dissipador de calor. Seu terminal de coletor está 
ligado à bobina primária do circuito, que consiste 
em aproximadamente 5,5 voltas de fio de 6mm 
(milímetros), sendo gerado, portanto, um campo 
magnético. Haverá, portanto, a indução de uma 
corrente na bobina secundária, que consiste em 
um enrolamento de aproximadamente 350 
voltas, e esta bobina será ligada no terminal da 
base do transistor, havendo uma realimentação. 
Para realizar o teste de funcionamento da 
bobina de Tesla, será utilizada uma lâmpada 
fluorescente a uma distância máxima de 
aproximadamente de 9cm (centímetros), que 
será acesa quando estiver neste limite de 
distância, com um arco voltaico formado a uma 
distância de até 1 cm. Por meio deste 
experimento, será possível uma demonstração 
do quão eficiente é a energia proveniente do 
eletromagnetismo, haja vista que é uma 
transmissão sem fio, tentando evitar o máximo 
possível de perdas. Logo, percebe-se a 
importância de tal experimento, uma vez que o 
eletromagnetismo pode ser considerado um 
meio de aumentar a eficiência energética. 
 
Palavras-chave: eletromagnetismo; tesla; 
condução; eficiência. 
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Resumo: Nos últimos tempos, as grandes 
corporações têm voltado seus investimentos 
para a produção de energia limpa. Ao optar por 
isso, elas conseguem diminuir a poluição do 
meio ambiente, já que, essas novas tecnologias 
não liberam agentes poluentes, dessa forma, 
visam alcançar a preservação do nosso planeta. 
Pensando nisso, um carregador que trabalha 
utilizando energia solar seria uma alternativa 
viável, por conta da grande utilização deles, já 
que grande parte do mundo utiliza um aparelho 
celular. O objetivo principal do nosso 
experimento é dar a possibilidade do usuário de 
carregar seu dispositivo em qualquer lugar que 
tenha a presença de raios solares, e 
principalmente na ausência de uma fonte de 
energia elétrica, abrindo assim um caminho para 
o uso de outro tipo de energia renovável, a 
energia solar. Os materiais utilizados serão um 
painel fotovoltaico que, por meio da agitação dos 
elétrons existentes no silício que compõem o 
mesmo, gerará a energia elétrica a partir da 
radiação solar. Além disso, será utilizado um 
regulador que será encarregado de controlar a 
tensão gerada pelos painéis solares, evitando 
assim sobrecargas no sistema. Esse 
experimento ocorre com a recepção da luz solar 
nas placas, as quais gerarão energia elétrica 
para alimentar a fonte do carregador onde será 
convertida para uma saída de 5,0 Volts e 1,5 
Ampère, onde, será conectado o cabo USB, que 
por sua vez, será responsável por transportar 
essa energia e carregar a bateria do celular. 
 
Palavras-chave: energia limpa, carregador, 
raios solares, painel solar. 
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Resumo: O experimento consiste em um 
protótipo de um aquecedor solar. O objetivo do 
experimento foi projetar um aquecedor solar 
utilizando materiais de baixo custo. A produção 

de energia elétrica no Brasil é feita 
principalmente por meio de usinas hidrelétricas. 
Mesmo que este seja um método que não gera 
resíduos poluentes em grande escala, como as 
usinas nucleares e termoelétricas, ainda assim 
geram impactos ambientais como a destruição 
de vegetação natural, o desmoronamento de 
margens, o assoreamento nos leitos dos rios, e 
impacto na fauna e flora da região explorada. 
Por esses motivos, existe um crescente 
interesse na aplicação de fontes de energia 
renováveis e que causem um menor impacto 
ambiental. Dentre as formas alternativas de 
energia renovável, a energia solar é uma fonte 
promissora. Especialmente devido a alta 
incidência de luz durante todo o ano na nossa 
região. Como o objetivo de entender melhor a 
aplicação da energia solar como uma forma 
alternativa de energia renovável, desenvolvemos 
um protótipo de um aquecedor solar utilizando 
materiais de baixo custo. Utilizamos um balde, 
canos de pvc e uma torneira para montar um 
protótipo de demonstração de um aquecedor de 
água solar. Quando exposto ao sol, o cano de 
PVC aquece transferindo calor para a água, que 
pode ser usada para economizar a energia 
elétrica gasta por um chuveiro elétrico, por 
exemplo. O protótipo montado serve como um 
excelente instrumento para o aprendizado e 
divulgação do tema, tendo o potencial de ser 
melhorado para o uso doméstico. 
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Resumo: O gerador eólico ou turbina eólica é 
um equipamento que tem a capacidade de 
captar a energia cinética contida nos ventos e 
transformá-la em energia elétrica. Denomina-se 
energia eólica a energia cinética contida nas 
massas de ar em movimento (vento).Seu 
aproveitamento ocorre por meio da conversão 
da energia cinética de translação em energia 
cinética de rotação, com o emprego de turbinas 
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eólicas, também denominadas aerogeradores, 
para a geração de eletricidade, ou cata-ventos, 
para trabalhos mecânicos como bombeamento 
d‟água. O projeto foi criado com a intenção de 
economizar energia elétrica, através do próprio 
fenômeno da natureza. A hélice capita o vento, 
fazendo-a girar, fazendo gerar energia. Motor de 
ventilador doméstico, capacitor do ventilador( 1.5 
microfarad,máxima tenção alternada 
450V,frequência 50 ou 60HZ ), luminária 
autovolt, dois ímãs com polo norte e polo sul que 
substituíra o enrolamento do rotor, três barras de 
ferro metalon com 2,5m de altura e um 
rolamento, tais peças foram retiradas de sucatas 
com o intuito de baratear o projeto e também 
estar de acordo com o novo padrão sustentável 
da sociedade. Com as medições sendo testadas 
em laboratório para que pudesse ser testado a 
alternabilidade da corrente. 
 
Palavras-chave: gerador eólico, economizar, 
sucatas. 
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Resumo: O experimento consiste no 

desenvolvimento de um indicador de 

continuidade elétrica de baixo custo. O 

experimento tem como objetivo a criação de um 

protótipo que funciona testando a condutividade 

elétrica entre dois pontos e exibindo a existência 

desse fluxo em um mostrador. Pode ser aplicado 

na área de manutenção de cabos ou fios que 

interligam uma rede de qualquer natureza. Com 

tal dispositivo é possível efetuar testes para 

verificação da integridade física dos cabos ou 

fios, uma vez que, caso haja algum ponto de 

ruptura o fluxo de energia será inferior ou 

inexistente. Enfim, podendo evitar o descarte 

prematuro de uni recurso que por muitas vezes 

possui reparo quando analisado com maior 

cautela. Para sua construção utilizados materiais 

oriundos de sucatas, sendo constituído por dois 

trimpots (em miniatura), quatro resistores, dois 

transistores BC548, que funcionam como um 

resistor variável e um galvanômetro utilizado 

para mostrar a diferença de resistividade entre 

os dois poios, sendo inicialmente no máximo e 

quando em contato com a superfície a ser 

analisada indica numa escala sua resistividade 

elétrica. 
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Resumo: As aulas práticas envolvendo 
conceitos de eletricidade e a sua interação com 
elementos utilizados em sistemas que controlam 
a proteção e partida de motores encontram 
como aliados os kits de comandos elétricos. 
Estas aulas expõem o aluno ao conteúdo 
aplicado possibilitando uma maior imersão no 
mesmo. Ele interage com elementos que 
traduzem a realidade do trabalho para o qual 
dedica a sua formação. Nesse sentido, foi 
desenvolvido um kit de comandos confeccionado 
a partir de atuadores botoeiras e chaves, cabos 
conectores, bornes, contatores e relés. Foi 
utilizado para isto, materiais reciclados, peças 
reutilizadas e de baixo custo. O conjunto 
possibilita opções de chaveamento que 
permitem experimentar possibilidades de 
conexões para o acionamento seguro das 
cargas. A peça fundamental do kit é o contator, 
dispositivo que permite o acionamento de cargas 
que exigem correntes maiores. Associado ao 
contator, um relé térmico permite uma maior 
proteção do sistema, definido como um 
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dispositivo de proteção que é responsável por 
proteger motores elétricos de possíveis 
anomalias. Este sistema de proteção desarma o 
circuito assim que a alteração se processa, que 
pode ser um travamento ou um aquecimento 
anormal. O Kit foi testado com a aposição de 
cabos a diferentes bornes, simulando circuitos 
diversos, tendo o acendimento de lampadas do 
Kit como feedback. A sua utilização intuitiva e a 
sua plasticidade com relação a aplicação em 
diversos circuitos mostrou-se eficaz em sua 
pretensão didática. 
 
Palavras-chave: kit de comandos elétricos. 
Baixo custo. Comandos elétricos. 
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Resumo: Atualmente o transporte público é 
amplamente utilizado pelas pessoas, mesmo 
assim esse sistema conta com vários problemas, 
entre eles está a imprecisão nos horários dos 
coletivos, esse fato causa constrangimento aos 
usuários que tem que esperar muito tempo para 
a chegada da sua condução. O projeto proposto 
para solucionar esse empecilho é de um 
aplicativo que possa mostrar a localização do 
coletivo em tempo real e que também informe a 
hora estimada em que ele irá chegar. O sistema 
de localização usa o Arduino como 
microcontrolador que tem os demais 
equipamentos ligados a ele. Para mostrar as 
pessoas onde o coletivo está situado, os 
materiais irão formar uma mini central que ficara 
acoplado em pontos estratégicos de forma que, 
ela irá passar informações para uma central e 
essa por sua vez, vai enviar dados para um 
aplicativo, que servirá para fazer o contato entre 
o sistema e o usuário de transporte público. 
Nesse aplicativo vão ter tabelas que com base 

na localização do ônibus, vai ser estipulado o 
horário que a condução estará no ponto. A partir 
de testes pode-se concluir que a utilização 
desse experimento nas cidades é possível, já 
que é uma inovação tecnológica nos ônibus, que 
irá facilitar a vida dos passageiros em suas 
viagens. 
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Resumo: Esse experimento apresenta um motor 
solenoide, uma proposta de geração de energia 
elétrica a partir da energia cinética. A geração da 
energia será possível devido à passagem de 
imãs de neodímio no interior de uma bobina com 
aproximadamente 700 voltas. De acordo com a 
lei de Faraday-Lenz, será gerada uma força 
eletromotriz induzida na bobina proveniente de 
uma variação de um fluxo magnético, devido ao 
movimento harmônico simples dentro do motor. 
Será aplicada uma força manual para dar início 
ao movimento e, à medida que os ímãs passam 
no interior da bobina, o campo magnético ficará 
maior, havendo portanto, um aumento da 
velocidade. No entanto, o atrito gerado entre o 
disco de comutação e o interruptor ocasiona na 
perda de velocidade. A estrutura do projeto é 
relativamente simples, serão necessários uma 
base, ímãs de neodímio, fios de cobre, disco 
para comutação, volante, rolamentos, haste, 
interruptor e um eixo. Primeiramente, deveremos 
posicionar sobre a base o disco de comutação 
ligado ao volante por meio de um eixo e 
rolamentos em suas extremidades. Em seguida, 
a haste dos ímãs deve ser ligada a essa junção, 
com a bobina. Por fim, o interruptor deve ser 
colocado abaixo do disco de comutação. Em 
conclusão, com a voltagem de aproximadamente 
0,7 V e uma corrente de 1 A será obtida uma 
rotação do motor de 5 RPS (rotações por 
segundo). 
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Resumo: O experimento consiste em uma 
tecnologia aderida em diversos países, o 
Banheiro Seco é uma solução ecológica, a 
estrutura do vaso sanitário é semelhante a de 
um banheiro comum, o que se difere é que ele é 
dividido em duas camadas, para as fezes e 
urina, e ao invés de dar descarga com água, se 
dar com serragem (é aí que se deriva o nome 
Banheiro Seco), que misturada com as fezes, 
cria-se adubo orgânico. O objetivo do presente 
experimento foi avaliar detalhadamente cada 
parte que forma o Banheiro Seco, desde o vaso 
sanitário até o sistema de compostagem e 
encanação, levando assim, o espectador a 
entender melhor como funciona essa tecnologia 
e que cada parte apresentada são essencias 
para a sua formação e seu funcionamento. Foi 
utilizado no experimento proposto materiais 
biodegradáveis para a representação do 
banheiro em si, tais como, papelão para a 
representação do vaso sanitário, e papel para os 
desenhos nos formatos 2D e 3D em diferentes 
ângulos para melhor entendimento do 
espectador, levando-o assim, a conhecer o 
Banheiro Seco mais profundamente e todo o seu 
funcionamento, o desenho em diferentes 
ângulos não faz parte do experimento em si, 
mas será uma ferramenta crucial para adaptar o 
banheiro. Para a parte física da encanação e 
comporta de fezes, utilizaremos materiais 
reutilizados, tais como, canos pvc e tonel de 
plástico. O experimento vem da criação do 
brasileiro, Mário Benedito com a ajuda da 
Associação Nacional de Inventores (Ani) que 
tem como objetivo dar um melhor destino ao 
esgoto negro além de economia de água. Os 
resultados do experimento mostraram-se 
promissores no que se refere a sustentabilidade 

quando se transforma o que é visto como 
problema (os dejetos humanos) em adubo 
orgânico, recurso muito valioso para a 
agricultura e a parte líquida (urina) como 
fertilizante para as hortas. 
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Resumo: Hoje em dia, as redes sociais tem 
grande importância em diversas áreas e estão 
crescendo cada vez mais. Assim, esse projeto 
tem como objetivo divulgar eventos, projetos e 
demais informes do Instituto Federal da Bahia - 
campus Jequié em perfis não oficiais criados por 
acadêmicas do curso técnico integrado em 
informática, atuando principalmente em eventos 
como a Semana de Educação, Ciência e 
Tecnologia (SECITEC), bem como promover a 
interação social entra a comunidade interna e 
externa, visando também a inclusão de pessoas 
com deficiências auditivas e visuais. Para 
alcançar o objetivo, foram utilizados 
smartphones e aplicativos neles instalados, tais 
como Facebook e Instagram para a criação dos 
perfis e PicsArt, StoryArt e InShot para 
elaboração e edição do conteúdo visual em 
forma de imagens e vídeos. As redes sociais 
(@divulgaifba.jqe e Divulga IFBA Jequié) 
Instagram e Facebook respectivamente, foram 
escolhidas para a expansão dessa ideia, por 
serem meios pratidos de interação social, 
alçando um total de 213 seguidores desde sua 
criação, uma média de 10 curtidas por postagem 
e as publicações tendo um alcance médio de 
1324 pessoas. Conclui-se que, essas mídias 
sociais não oficiais, contribuem para o 
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fortalecimento da identidade institucional e para 
aproximar a comunidade externa do IFBA e seus 
acontecimentos. 
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acadêmico do Curso Técnico em Informática 
Modalidade Subsequente; 

2
 Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié, 

acadêmica do Curso Técnico em Informática 
Modalidade Integrada; 

3
 Instituto Federal da Bahia, IFBA/Jequié 

Docente da Língua Inglesa e Orientadora. 
E-mail: Sheila.ladeia@ifba.edu.br. 

 
Resumo: Visando a necessidade de criar 
propostas em favor da redução das faltas de 
interação entre os discentes e docentes do 
campus com os intercambistas, o referido 
experimento consiste na produção de um 
glossário de Biologia associada a Língua 
Inglesa. Apresentando um vocabulário básico de 
Biologia produzido pelos discentes do IFBA 
campus Jequié. Para o desenvolvimento do 

experimento proposto, utilizamos uma lista de 
vocabulários básicos, enriquecidos pelo uso de 
explicações sobre os assuntos Reino Animal e 
Divisão Celular, visto que, são os próximos 
assuntos que serão abordados em sala de aula 
pelos docentes de biologia. Tendo como objetivo 
facilitar a comunicação entre intercambistas, 
discentes e docentes, bem como ampliar 
conhecimentos para que haja uma compreensão 
mútua, desenvolvemos um material que visa 
aproximar os envolvidos em sala de aula, já que 
há uma imensa dificuldade no aprendizado 
dessa disciplina. O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
Campus Jequié tem promovido, dentre suas 
ações inclusivas, o acolhimento de discentes de 
outros países a fim de aprender e conhecer 
nossas culturas e assim, contribuir para o 
aprendizado de intercambistas. No entanto, o 
campus ainda não dispõe de material próprio 
que colabore com o ensino e aprendizagem de 
Biologia em Língua Inglesa, que é a língua que 
ambos conhecem. Observando a situação 
descrita, decidimos criar um material de fácil 
acesso que será disponibilizado em arquivo no 
formato pdf e impresso. Desse modo, a 
produção deste glossário corroborará na difusão 
da Língua Inglesa, facilitando a aprendizagem 
destes discentes, além de tornar-se uma 
ferramenta de integração no processo de ensino, 
diminuindo desta forma as dificuldades 
causadas pela diferença dos idiomas. 
 
Palavras-chave: biologia; interação; língua 
inglesa. 
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SESSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 

Mostras 
 

Modalidade: Fotografia – Exposição 

 

FOTO E GRAFIA: A LITERATURA EM FOTOS 

 

Temática Literatura e fotografia – releitura de obras da década de 30. 

Orientadora Marine Souto Alves 

E-mail marine.alves@ifba.edu.br 

Envolvidos Anne Victória Novaes Cruz; Beatriz Rocha Martins; Raíza Silva de Araújo; Kamille 
Ferreira Costa; João Pedro Oliveira Borges; Fábio Santos Frutuoso; Amanda Josete 
Cruz Souza; Kelvin Santos Silva; Bianca Campinho da Silva; Antônio Cajaíba Souza 
Neto; Ana Beatriz Hora dos Santos; Fabrício Melo da Silva Junior; Alexandre Santos 
Cardoso; Naislana Barbosa dos Santos; Waldemir Araujo Fonseca Neto; Bruno Andrade 
Marinho; Nicole Adrielle Galvão Terra Nova; Vitória Silva Souza Reis; Vanessa da Silva 
Marques; Wanessa Santos Silva Raimundo; Victoria Meneses Lima Pinto; Raphael 
Vieira Nascimento; Gilvanna de Aquino Cavalcante; Clara Couto Santana; Vittor 
Fernandes Dias Britto. 

Resumo A fotografia é a escrita da luz e a literatura, a arte das palavras. São linguagens 
distintas, mas que dialogam e se complementam através da transposição da linguagem 
literária para a linguagem fotográfica, por exemplo. Enquanto o escritor traduz uma 
realidade, o olhar do fotógrafo ou da equipe de fotografia decodifica e expõe, através de 
outros recursos, aquela realidade literária e a realidade do presente. O resultado desse 
diálogo resulta em uma produção criativa e significativa. 

Justificativa Atualmente, o incentivo à leitura de obras literárias tem sido um desafio para os 
professores de Língua Portuguesa. Por outro lado, percebe-se que os jovens dominam 
os recursos tecnológicos como smartphones e máquinas fotográficas e adoram 
fotografar. Desse modo, um projeto que contemple a leitura, tão desafiadora nos dias de 
hoje, e a arte de fotografar, tão valorizada pelos jovens, se justifica, pois os alunos 
sentem-se motivados a ler as obras literárias e a darem sentido à leitura não apenas 
para responder uma prova. Desse modo, o processo de ensino aprendizagem se 
efetiva, tornando-se prazeroso. Ademais, a exposição das fotografias realizadas pelos 
alunos após a leitura de obras literárias é plausível, pois seria a culminância de um 
projeto que não estaria preso unicamente ao universo da sala de aula. 

Objetivos Expor as fotografias realizadas pelos alunos (como fotógrafos e fotografados), baseadas 
na leitura das seguintes obras literárias consagradas, ligadas ao modernismo de 1930 e 
ao nordeste: 
- Vidas Secas, de Graciliano Ramos; 
- O Quinze, de Rachel de Queiroz; 
- Capitães da areia, de Jorge Amado; 
- Tieta do agreste, de Jorge Amado; 
- Grabriela, cravo e canela, de Jorge Amado; 
- A morte e a morte de Quincas Berro D‟água, de Jorge Amado. 

Figura 1 – Foyer, seguindo o modelo de exposição. 
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Referências AMADO, Jorge. Capitães da areia. Rio de Janeiro, Record, 2002. 
______. Tieta do agreste. São Paulo, Companhia das letras, 2009. 
______. Gabriela, Cravo e Canela. São Paulo, Companhia das letras, 2012. 
______. A morte e a morte de Quincas Berro D‟água. São Paulo, Companhia das letras, 
2008. 
QUEIROZ, Rachel. O Quinze. São Paulo, Siciliano, 1997. 
RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. Rio de Janeiro, Record, 74ª edição, 1998. 
SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo, Companhia das letras, 2004. 

 

Modalidade: Instalação – Exposição 

 

COMO JÁ FOI MANCHADO O DINHEIRO EM NOSSAS MÃOS 

 

Temática Exposição de Cédulas – Numismática. 

Orientador André Luís da Silva Santos 

E-mail andreluis@ifba.edu.br 

Envolvidos Ítalo Miguel Vital Sampaio; Jamile de Jesus Silva. 

Resumo O Projeto que vamos apresentar na SECTEC vai ser notas brasileiras de dinheiro, 
apresentado em um mural explicando e mostrando o imposto que era dado encima das 
notas As notas são euros cruzados dólar e etc. vamos contar ater quanto valeu cada 
nota também vamos explicar todos os caracteres que tem nas notas como a fabrica de 
Gertulio Vargas, Dom Pedro 1 e, Dom Pedro 2 e entre outros. Também, vamos tirar 
todas as duvidas contando para as pessoas sobre elas. As notas são todas verdadeiras 
vai ser apresentado 15 notas entre elas notas de 1785 e 1875. O projeto vai ser 
apresentado em um mural a vista para todo publico. 

Justificativa Apresentar cédulas antigas ao público do evento. 

Objetivos Fazer conhecer a história através de cédulas antigas ao público do evento. 

Referências BANCO CENTRAL DO BRASIL. Dinheiro no Brasil. 2ª ed. Brasília: BCB, 2004. 
COSTILHES, Alain Jean. O que é numismática. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985. 
SOUZA, Dimas S. Cédulas Brasileiras. 6ª edição. São Paulo. DNL, 1993. 

 

Modalidade: Instalação – Exposição 

 

FLIPERAMA 

 

Temática Informática. 

Orientador Ícaro Souza Gavião Beijoino 

E-mail ikarogaviao@gmail.com 

Envolvidos Adriely Lima Novais; André Luca Lopes Lima; Caio Sidartha Maia Lima Almeida; Caliane 
Magalhães Evangelista; Cássio Dias Almeida; Flávio Souza Fernandes; Gabriel Couto 
Oliveira; Isabelle dos Santos Gomes; Layla Andrade de Almeida; Luan Amaral Viana; 
Luiz Felipe Soares Lopes; Michell Lincoln Barreto Dias. 

Resumo Sob a premissa de que o “velho não presta” foi-se dado um novo uso aos computadores 
praticamente abandonados que foram doadas a instituição, com isso não gerou-se 
custos para a criação e execução do projeto. Tendo como objetivo principal mostrar que 
mesmo com suas configurações modestas tais máquinas podem ter a mesma utilidade 
de uma nova, sendo apenas necessário adaptações para que seu uso seja coeso com a 
tarefa. Então fora instalado e implementado emuladores compatíveis com jogos de 
consoles clássicos para que possamos trazer de forma intuitiva e divertida uma nova 
visão do “velho”, assim também promovendo o laser nos momentos de convivência dos 
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próprios discentes. Melhorando as relações pessoais e incluindo todos num momento 
descontraído que posteriormente pode resultar em melhoras significativas no 
desempenho da coletividade. 

Justificativa Mostrar um novo conceito de que o “velho” não é descartável, podendo ser 
reaproveitado com uma nova perspetiva assim podendo ser trazido ao público mais 
jovem a vivência de jogos de consoles clássicos. 

Objetivos Apresentar jogos clássicos tendo em vista o reaproveitamento de computadores sem 
uso disponíveis na instituição. 

 

Modalidade: Literário – Declamações, jogral, poemas, poesias, textos e contos 

 

SOCORRO!! GRITA O PLANETA 

 

Temática Desenvolvimento Regional e Sustentável. 

Orientador Rita de Cassia Souza de Queiroz e Alantiara Peixoto Cabral 

E-mail rcritinha30@gmail.com / alantiara@gmail.com 

Envolvidos Gabriele dos Santos Teixeira. 

Resumo A poesia precisa ser valorizada no espaço escolar, é importante a construção da 
apreciação do cultivo pela leitura e construção de textos poéticos e reflexivos. A poesia 
é um gênero carregado de riqueza interpretativa permitindo ampliar a formação dos 
indivíduos como leitor crítico, reflexivo e atuante. Assim, buscaremos a partir da 
temática “Desenvolvimento Regional e Sustentável” e do gênero literário, poesia, 
construir um ato, um exercício crítico para todos os presentes na Semana de Educação, 
Ciências e Tecnologia - IFBA - Campus Jequié. 

Justificativa O desenvolvimento sustentável é a capacidade de atender às necessidades atuais 
garantindo o atendimento às gerações futuras (BRUNDTLAND, 1987). No entanto, o 
consumismo exacerbado, os tipos de obsolescências criados pelas indústrias, dentre 
outros fatores, têm reduzido a vida útil dos produtos e acelerado a comercialização e 
produção. Dessa forma, o impacto ambiental negativo tem aumentado 
consideravelmente. A ação antrópica tem interferido diretamente nos ciclos naturais 
locais e planetário, causando alterações climáticas, perda de biodiversidade e redução 
de recursos naturais.  
Neste contexto, o desenvolvimento sustentável não está ocorrendo e é necessário que 
as discussões sejam cada vez mais amplas, principalmente na academia, onde é local 
de difusão do conhecimento. A poesia é uma expressão artístico-cultural que pode 
levantar reflexões sobre esta temática, alcançando todos os tipos de público na busca 
do desenvolvimento sustentável. 
Como aponta Drummond a escola precisa ser a facilitadora do processo que eleva a 
importância “de um ensino voltado para a criatividade como meio formador da 
criatividade como meio formador da sensibilidade” (AVERBUCK , 1988 , p . 67), assim 
durante a mesa redonda da SECITEC declamaremos o poema “Socorro! Grita o 
planeta”. 

Objetivos O objetivo principal é declamar a poesia “Socorro! Grita o planeta” norteada pela 
discussão do desenvolvimento sustentável. 
Objetivos específicos: 
- Promover a reflexão dos participantes da VI SECITEC sobre o seu papel ambiental na 
sociedade em que estão inseridos; 
- Estimular ideias e emoções através dos recursos tão expressivos da linguagem poética 
e as infinitas possibilidades da palavra estimulando o pensamento crítico; 
- Declamar a poesia antes do início da Mesa redonda com o tema "Tecnologia e 
inovação para o desenvolvimento regional e sustentável”, do dia 22/10 às 14h30. 

Referências AVERBUCK , Lígia Marrone . A poesia e a escola . In : ZILBERMA N , Regina (org) . 
Leitura em crise n escola: as alternativas do professor . 9 . ed . Porto Alegre : Mercado 
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Aberto , 1988 . 
BRUNDTLAND, G. H. et al. Our common future: Report of the 1987 World Commission 
on Environment and Development. United Nations, Oslo, p. 1-59, 1987. 

 

Modalidade: Música 

 

BANDA PLURAL 

 

Temática A pluralidade de cada ser. 

Orientador Giseli Novais da Silva Pires 

E-mail ginovaiss@live.com 

Envolvidos Bianca Costa da Hora; Dickson Borges Santos; Felipe Novaes Ralile; Jhonatan Costa da 
Silva; Maria Luísa Souza Peixoto; Rebeca Kethelin Barbosa; Vitória Silva Souza Reis; 
Pedro Henrique de Azevedo. 

Resumo A música esteve presente desde o começo da história, quando tribos antigas faziam 
cultos de cunho religioso através do uso de instrumentos de percussão, que 
contribuíram para o processo de contato espiritual com suas respectivas divindades. 
Com o passar do tempo, a música transcendeu o campo religioso e místico, e passou a 
ser utilizada como mecanismo de combate a frentes políticas e ideológicas que tinha 
intuito de outorgar seus valores interesses sobre uma determinada massa popular, a 
exemplo das composições durante o período da ditadura militar (1964-1985). O presente 
trabalho tem como objetivo incentivar, persuadir, e trazer o conhecimento da música 
(que envolve contexto histórico, influência, e impacto sociopolítico) para os ouvintes. 
Para que o objetivo seja alcançado as canções apresentam enfoque na apresentação 
de conceitos e reflexões acerca de sentimentos, ideias, culturas etc. Pretende-se que o 
projeto alcance não somente a cidade local, mas seja exposto em outras localidades, 
resultando na formação e capacitação de novos indivíduos (sejam em grupo, ou não) na 
área musical e demais manifestações artísticas. 

Justificativa A bioeconomia envolve o estudo de ecossistemas ao longo do espaço e do tempo, de 
modo que nesse cenário surge a necessidade de falar criticamente acerca do assunto. A 
música é somente umas das artes a qual durante a história teve um papel fundamental 
na retratação de acontecimentos e estudos sociais, bandas que abordam, no sentido 
místico/religioso, as questões que dizem respeito ao ambiente, a natureza, a exemplo 
de Movimento Africano da banda Ponto de Equilíbrio. A característica da visão holística 
do ambiente e das questões do trabalho leva a um maior entendimento dos fatos 
sociais, haja vista as relações que estabelecemos diariamente nas mais variadas 
atividades. Com a música é possível discutir e conscientizar o ouvinte acerca das 
questões ambientais. É importante saber que a música é um dos mecanismos mais 
importantes e eficientes no que se refere a transmissão e promoção do entretenimento, 
através dessa arte é possível se manifestar culturalmente e até mesmo politicamente. 

Referências ADORNO, Theodor W. “Sobre música popular”. In COHN, Gabriel. Coleção Grandes 
Cientistas Sociais: volume 54. 2a ed. São Paulo: Ática, 1994, pp. 115-146. 
AGUIAR, Wisley, F. “Música e crítica social em Adorno”. In Controvérsia. V. 4(1), pp. 27- 
38, jul-dez, 2008. Disponível em http://www.controversia.unisinos.br/pdf/92.pdf. Acesso 
em 23 de maio de 2012. 
CARMO, Paulo Sérgio do. Culturas da rebeldia: a juventude em questão. 2a ed. SÃO 
PAULO, SP: Editora SENAC, 2000. 
https://www.vagalume.com.br/rap-box/ladeira-da-vida-organico-8.html Acessado em: 
06/10/2019 às 20:21. 
https://www.letras.mus.br/5-seco/em-paz/ Acessado em: 06/10/2019 às 21:10. 
https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44758/ Acessado em: 06/10/2019 às 20:51. 
https://www.letras.mus.br/pineapple/todo-mundo-odeia-acustico/ Acessado em: 
06/10/2019 às 21:22. 
https://www.letras.mus.br/choice/descompasso-do-compasso/ Acessado em: 06/10/2019 
às 21:43. 
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Modalidade: Música 

 

BANDA SEM NOME DEFINIDO 

 

Temática Música no universo escolar de cursos técnicos subsequentes como forme de interação 
socioeducacional. 

Orientador Fabiano Borges 

E-mail fabiano.borges@ifba.edu.br 

Envolvidos Bruna Oliveira dos Santos; Zaqueu Pires de Andrade; Cleison Sena Almeida; Rafael 
Oliveira Souza; Daniel Silva Sales; Carla Carine Silva Santos Andrade. 

Resumo O evento cultural é de grande importância para os alunos e população local, organizado 
pelo IFBA, no qual os discentes têm a oportunidade de apresentar seu talento, seja ele 
musical ou teatral, esses momentos são de grande relevância para o crescimento 
pessoal, pois proporciona uma diversidade cultural. Sabendo-se que durante o evento a 
instituição irá receber visitantes para participar das programações da VI SECITEC, 
haverá a possibilidade de trazer a música popular brasileira para o meio da pesquisa 
com letras suaves e agradáveis, em ritmos e temas diversos, como ação de inclusão e 
contra a discriminação, respeitando a todos os presentes no evento. A música, como é 
de domínio público, tem poderes considerados sobrenaturais, que permitem desde a 
comunicação dos seres humanos entre si, com a natureza e com o universo. Do tema 
“Bioeconomia” podemos retirar um ensinamento de que esferas inicialmente 
consideradas divergentes, como desenvolvimento e sustentabilidade, podem 
tranquilamente coexistir, neste sentido podemos demonstrar isto desconstruindo 
músicas nacionalmente conhecidas e adaptando-as a ritmos diferentes, provando que 
sempre existirá um caminho diferente e potencialmente favorável a ser seguido. 

Justificativa A presença constante de equipamentos de som portáteis, alguns instrumentos musicais 
e discentes utilizando fones de ouvido indica que existe um cenário educacional 
coabitado por um universo musical, com maior frequência entre os adolescentes, mas 
ainda bastante expressivo na educação de jovens e adultos, público alvo dos cursos 
técnicos subsequentes ao ensino médio do IFBA. Segundo Haddad (2002, apud RIBAS, 
2006) são escassos os estudos sobre educação musical e o universo da educação de 
jovens e adultos, principalmente ligados a cursos técnicos subsequentes ao ensino 
médio, já que isso não faz parte do itinerário formativo obrigatório dos mesmos. 

Objetivos Neste sentido, o projeto tem o intuito de apresentar práticas musicais de discentes de 
cursos técnicos subsequentes como forma de estabelecer relações sociais entre grupos 
de faixas etárias diversas, de diferentes contextos socioculturais, práticas estas 
habituais no contexto escolar extraclasse. Especificamente, visa, a partir de conceitos 
adquiridos no ambiente educacional, que são alicerçados em atividades escritas, 
práticas e/ou orais, auxiliar, através da música, o discente no trânsito por um universo 
complexo, composto por ações e conhecimentos sociais que tranversalizam e 
ultrapassam os “muros” da própria instituição escolar. Além disso, este projeto visa a 
utilização da música como forma de demonstração da viabilidade de construção de 
caminhos diversos dos originais, filosofia esta a ser aplicada nas soluções para os 
problemas do dia a dia, alinhado com o pensamento inovador da Bioeconomia. 

Referências ARROYO, M. Juventudes, músicas e escolas: análise de pesquisas e indicações para a 
área da educação musical. Revista da ABEM, Porto Alegre, V. 21, 53-66, mar. 2009. 
HADDAD, S. (coord.). Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Brasília/DF: 
MEC/INEP/COMPED, 2002. 
KATER, C. O que podemos esperar da educação musical em projetos de ação social. 
Revista da ABEM, Porto Alegre, V. 10, 43-51, mar. 2004. 
RIBAS, M. G. de C. Música na Educação de Jovens e Adultos: um estudo sobre práticas 
musicais estre gerações. Porto Alegre/RS: UFRGS, 2006. 
SOUZA, J. Educação musical e práticas sociais. Revista da ABEM, Porto Alegre, V. 10, 
7-11, mar. 2004. 

 



Caderno de Resumos da VI Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2019 

Página | 134  

Modalidade: Música 

 

CORAL MUSICAL “TRIBUTO A QUEEN” 

 

Temática A expressão artística como meio para integração e desenvolvimento físico e psíquico. 

Orientador Sheila Rocha Ladeia 

E-mail sheila.ladeia@ifba.edu.br 

Envolvidos Ana Beatriz Dias Lopes; André Moraes Oliveira; Davi Sousa Lima; Ellen Correia Alves; 
Djalma Lima do Nascimento Filho; Felipe Fraga Lopes; Erick Vinicius de Oliveira Teles; 
Gabriel Fonseca Leite; Gabriel Rosa Galdino; José Heitor de Oliveira Reis; João Pedro 
Nascimento Sousa; Karoll Calheira Sampaio; Laís de Souza da Silva; Leticia Carvalho 
Santos Alves; Maria Carolina Ramos da Silva Carvalho; Matheus Bertoldo de Ferreira; 
Nathan Carvalho Santos; Pamella Rebeca B. da Silva Nascimento; Ricardo Costa dos 
Santos; Thaissa Santos Miranda. 

Resumo A apresentação cultural “Tributo a Queen”, visa fazer uma representação da banda 
inglesa “Queen”, em que os alunos reproduzirão em forma de coral e interpretação 
artística algumas das principais músicas da banda em forma de pout - pourri como: Love 
of my Life, We will rock you, I want to break free e Bohemian Rapsody. 

Justificativa O presente trabalho, justifica – se pelo reconhecimento da banda que marcou gerações 
e criou o conceito de Opera – Rock, influenciando artistas e mudando a vida de pessoas 
ao redor do mundo. Nesse contexto faz – se necessário a promoção destas boas 
músicas, a fim de enriquecer a cultura geral do público. 

Objetivos Representar musical e culturalmente o grupo britânico, que teve grande influência, 
participação e aperfeiçoamento no rock mundial, inspirando outras personalidades 
artísticas a serem o que são atualmente; Apresentar o impacto e sucesso internacional 
causado pelo grupo. 

Referências FUKS, Rebeca. Música Bohemian Rapsody, dos Queen. Rio de janeiro, RJ. 
JUNIOR, Andre. A História da Banda Queen. 12 de Janeiro de 2011. Disponível em: 
<https://www.webartigos.com/index.php/artigos/a-historia-da-banda-queen/56708>. 

 

Modalidade: Música 

 

SATURADOS 

 

Temática Impactos da “civilização” sobre o meio social cultural e ambiental. 

Orientador Rosemary Souza Santos 

E-mail rosemary.souza@ifba.edu.br 

Envolvidos Adriely Lima Novais; Hilary Ranna Santos Cardozo; Gisele Gomes Oliveira; Juliana 
Ferreira Damasceno; Emile Rocha Cavalcante; Milena Cruz Brochine Almeida; Thais 
Andrade Couto; Michelle dos Santos Pinto; Layla Andrade de Almeida; Flávio Viana 
Martins Júnior; Kaique Brazil D'Emidio; Bruno Andrade Marinho; Marcello Ruan Sales 
Lima; Guilherme Silva Barbosa; Fabrício Melo da Silva Filho; Fábio Almeida de Santana 
Filho; Douglas Sousa de Almeida; Victória Meneses Lima Pinto. 

Resumo A equipe descrita nesta proposta de atividade cultural busca realizar uma apresentação 
clara, organizada e principalmente agradável e inclusiva no grande evento realizado 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - campus Jequié, a 
VI SECITEC. Além de distrair e contemplar o público com uma boa apresentação, o 
grupo propõe também levantar questionamentos quanto a pouquíssima importância que 
tem se dado ao meio ambiente por parte da sociedade como um todo e majoritariamente 
por parte das grandes indústrias e multinacionais, tendo assim uma grande relação com 
o tema da VI SECITEC, BIOECONOMIA. 
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Justificativa Observa-se que a música continua a ter um caráter universal, em todos os espaços ela 
assume sua função de diferentes maneiras e estilos, em muitas culturas ela tem uma 
grande importância. Com a música é possível desestressar-se, agitar-se, recordar 
momentos, fazer uma crítica social, expressar sua religiosidade e até mesmo publicitar. 
De acordo com Gregory (1997), a música é um fenômeno social que vem mantendo 
funções tradicionais e sentidos próprios em diferentes sociedades, durante o decorrer da 
história. A música também promove facilmente a aproximação de indivíduos e constitui a 
base da dança (Crozier, 1997). 

Objetivos A equipe tem o objetivo de através de uma apresentação cultural, que envolve música, 
dança e recital, distrair os participantes do evento, demonstrar a importância de se ter 
uma consciência crítica quanto aos avanços econômicos e industriais que não levam em 
conta a biodiversidade do meio ambiente e sua importância, resgatar a cultura 
tipicamente brasileira, difundir um pensamento amplo com relação a importância de se 
pensar métodos alternativos para o progresso e movimento econômico, métodos esses 
que preservem o meio ambiente. 

Referências CROZIER, W. R. (1997). Music and social influence. In D. J. Hargreaves & A. C. North 
(Eds.). The social psychology of music, (pp. 67-83). Oxford: Oxford University Press. 
GREGORY, A. H. (1997). The roles of music in society: the ethnomusicological 
perspective. In D. J. Hargreaves & A. C. North (Eds.). The social psychology of music. 
(pp. 123-140). Oxford: Oxford University Press. 

 

Modalidade: Música 

 

OCEANS 

 

Temática Música no universo escolar de cursos técnicos subsequentes como forma de interação 
socioeducacional. 

Orientador Sheila Rocha Ladeia 

E-mail sheila.ladeia@ifba.edu.br 

Envolvidos Milena Silva Ferreira; Ingred Almeida Nery Santos; Maria Luiza Nascimento Almeida; 
Jaqueline Andrade da Silva; Dickson Borges Santos. 

Resumo Será apresentado um trabalho artístico musical em que, os componentes inscritos irão 
expor oralmente uma música na língua inglesa com o auxílio de instrumentos tocados 
pelos participantes. Palavras-chave: Educação, Língua Inglesa, Música. 

Justificativa A música tem se tornado um instrumento útil na aprendizagem de Língua Inglesa, desse 
modo, pretendemos expor uma canção que tem demostrado o bom desempenho dos 
discentes inscritos quando trata-se da aprendizagem através da música. 

Objetivos Expandir a importância da Língua Inglesa através de uma música; Facilitar a pronúncia 
de palavras em Língua Inglesa; Aprender palavras da Língua Inglesa em contextos. 

Referências Não consta. 

 

Modalidade: Teatro – Expressões cênicas e esquetes 

 

A MORAL, DINHEIRO E O PODER 

 

Temática Anel de Giges – O Ser Humano e o Poder 

Orientador Michel Menezes da Costa 

E-mail michel.erga@gmail.com 

Envolvidos Víctor Daniel Santos de Araújo; Ana Maria Almeida; Iury Gomes dos Santos; Iasmin 
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Almeida de Moura; Angélica Vitória Silva Santana; Dálete Gabrielly Santos Silva; Joyce 
Adriane Almeida Gomes 

Resumo A peça narra a trajetória de quatro pessoas que faziam parte de uma igreja e seguiam 
certa doutrina. Os quatro trabalhavam em projetos sociais para arrecadar dinheiro e 
ajudar pessoas sem interesses pessoais. Todavia as coisas vão mudando quando 
percebem que a posição de vida que alcançaram pode lhes trazer benefícios bem 
maiores. 

Justificativa Após produção do roteiro como atividade avaliativa da terceira unidade da disciplina de 
Filosofia, o grupo considerou a possibilidade de expandir o projeto para apresentação na 
SECITEC, já que, assim, se poderia alcançar uma visibilidade maior, pois há um público 
maior no evento. Então, apoiados pelo professor Michel Menezes da Costa, decidiu-se 
realizar a submissão da peça teatral, na tentativa de expor a interpretação do grupo 
acerca da influência do poder na vida das pessoas, como mostrado no mito do Anel de 
Giges. 
O Mito do Anel de Giges é narrado por Sócrates no Livro II de República (Platão). Em 
síntese, Giges encontra um anel e, após perceber que este pode deixá-lo invisível 
quando quisesse, começa a praticar atos considerados antiéticos ou imorais para 
benefício próprio, já que, não sendo visto, não teria como ser punido. Dessa forma, na 
montagem do roteiro, o poder da invisibilidade foi relacionado a poderes que tornam 
alguns invisíveis a punições na sociedade, como grandes representantes da lei, da 
religião, políticos e empresários muito ricos. 
Com isso, o objetivo era criticar essa prática e abrir uma reflexão e relembrar do que 
estamos sendo vítimas todos os dias e, por vezes, sem nem perceber. Podendo 
também levantar a questão interna: “será que estou me aproveitando de alguma 
vantagem que tenho em relação aos outros para me beneficiar, independente do que 
isso signifique para os outros?” 
Na montagem ainda há a representação crítica ao Marketing Social, uma prática que 
usa de pessoas em situações precárias para promover uma imagem mentirosa de 
solidariedade e progresso contra a pobreza. Em que a perversidade midiática se 
aproveita da imagem triste e comovente que tais pessoas podem passar e fazem 
parecer que estão fazendo bem a população. Desta feita, a alta sociedade banca uma 
imagem caridosa perante à massa para esta se contentar com o que pensa que vê. Fato 
este, muito presente na política, quando o governo, ao mesmo tempo que desvia a 
verba, promove uma imagem revolucionária perante a população por meio da 
publicidade. 

Objetivos Ilustrar que o poder corrompe as pessoas, demonstrando alguns casos muito notados 
na sociedade atual. Representando a corrupção por trás de pessoas envolvidas com 
dinheiro, com religião, com a lei e a política. 

Referências PLATÃO. República. Trad. Maria Helena da Rocha.- Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996. 

 

Modalidade: Teatro – Expressões cênicas e esquetes 

 

AUTO DA BARCA DO INFERNO 

 

Temática Expressões cênicas 

Orientador Giseli Novais Pires 

E-mail ginovais@live.com 

Envolvidos Anderson Souza Lirio; Antonio Alves Junior; Ariane Dos Santos Andrade; Emanuelle de 
Araujo; João Felipe Leal Pires; Juan Pablo da Silva; Kauã Pereira Silva; Keily Aragão 
Vieira; Letícia Moreira Santos; Livia Santos de Souza; Lucky Uzochukwu Ramos; Maria 
Gabriella Lemos; Maria Júlia Silva; Marllus Gabriel Bispo; Micaele Souza Oliveira; 
Ramon Miller Souza; Raul Bethiol Mansano; Tawanny Ferreira Tito; Thales Correia 
Durões; Uitalo Cerqueira Moreno. 

Resumo Com um teor cômico, o auto conta a história dos divinos barqueiros, o Anjo e o Diabo 
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com seu companheiro. No purgatório, eles recebem as almas dos passageiros que vão 
para o céu ou o inferno. A maioria vai para a barca do inferno, pois durante suas vidas 
não seguiram o caminho de Deus e cometeram diversos pecados. Porém, quem seguiu 
a Deus e viveu de maneira simples e honesta vai para a barca do céu. 

Justificativa Estamos enviando a peça pois é uma atividade cultural que agrega valor ao evento, com 
sentido de descontração. Além de mostrar um clássico do renascimento para a 
comunidade estudantil do Campus IFBA Jequié. 

Objetivos Apresentar uma encenação de um clássico do renascimento e fazer com que a obra 
seja apreciada por outras pessoas. 

Referências Não consta. 

 

Modalidade: Teatro – Expressões cênicas e esquetes 

 

ERA UMA VEZ MARIA 

 

Temática Sertão nordestino, Cidadania e Estado. (Ciências Sociais). 

Orientador Isis Emanoela do Amor Divino Borges 

E-mail isis.borges@ifba.edu.br 

Envolvidos Bruna Vitória dos Santos Souza; Eloisa Matos da Silva; João Pedro Alves Souza; Karen 
Amaral Lima Santos; Joanna Ribeiro Cruz; Gabriele dos Santos Teixeira; Júlia Galindo 
Cavalcante França; Roberta Castro Souza; Érick Gustavo Silveira Sales; Marianna Reis 
Andrade; Guilherme Pires Silva; Lucas Braga Carneiro; Guilherme Souza Oliveira; Iago 
Melo Chaves; Daniel Pessoa Olivino; Carine Sampaio Campos; Luis Victor Bacelar 
Morais; Jônathas Lomanto Fernandes Filho; Sabrina Miranda dos Santos; Adriel 
Barbosa Dias Batista. 

Resumo “Era uma vez Maria” conta a história de Maria Rosinha, uma garota de 17 anos que 
sonha em poder mudar a realidade que ela e sua família vivem. Às vésperas de uma 
nova eleição o prefeito em campanha eleitoral, promete inovações tecnológicas e 
sustentáveis para salvar a cidade, mas será que isso realmente vai acontecer? Ou é 
mais uma de suas falsas promessas? O desenrolar dessa história estará nas cenas de 
“Era uma vez Maria”. A trama se passa na década de 70 na cidade de Cariri no sertão 
nordestino, época em que este enfrentava período de longas secas, pobreza e fome. 

Justificativa A peça teatral “Era uma vez Maria” conta o drama de muitos brasileiros do sertão 
nordestino, que a décadas enfrentam a seca, a fome e a negligência do Estado. O 
desenrolar da trama nos possibilita refletir acerca das vivências e sofrimento que o povo 
nordestino do sertão enfrentou e ainda enfrenta para mudar a sua realidade, a partir da 
luta por desenvolvimento socioeconômico sustentável e reivindicação de seus direitos 
enquanto cidadão deste país. 

Objetivos Refletir sobre o uso da bioeconomia como estratégia de combate à pobreza e de 
promoção do desenvolvimento socioeconômico no sertão nordestino. - Estimular a 
reflexão acerca das vivências e enfretamentos do povo nordestino, na luta por seus 
direitos e cidadania. 

Referências GOMES, Dias. O Bem Amado; adaptação Mauro Alencar. São Paulo: Globo, 2008. 
TEIXEIRA, Humberto. GONZAGA, Luiz. Asa Branca. São Paulo: RCA Victor, 1947. 
DE MORAES, Guio. GONZAGA, Luiz. Pau-de-Arara. São Paulo: RCA Victor, 1952. 
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Modalidade: Teatro – Expressões cênicas e esquetes 

 

O MATADOR 

 

Temática “O culpado, quem mata e quem é morto?” 

Orientador Marine Souto Alves 

E-mail marine.alves@ifba.edu.br 

Envolvidos 
xxxxxxxxxxx
xx 

Victor Daniel Santos de Araújo; Iury Gomes dos Santos; Jheivson Gabriel Santos 
Pereira; Iasmin Almeida de Moura; Felipe Lemos da Rocha; Laysa Maria Oliveira Leal; 
Maira Sampaio Almeida Santos; Gustavo Bastos de Almeida; Vitor Emanuel Barbosa 
Gonçalves; Ana Maria Almeida Souza; Bianca Sena dos Santos; Guilherme Silva 
Barbosa; Raffael Andrade Alencar; Ryan Sales Araújo; Daniel Caribé de Jesus; Ryhan 
Santos Andrade; Alysson Rebouças Gomes; Joyce Adriane Almeida Gomes; Angélica 
Vitória Silva Santana; Felippe Sande dos Santos. 

Resumo Trata-se de uma cena teatral na qual serão tratados assuntos como moral, respeito e 
identidade na sociedade. O enredo consiste na acusação de um “matador”, a partir de 
uma série de acusações e julgamentos, onde se questiona quem realmente é o culpado 
e por que. 
 
Roteiro: 
*Atores entram em cena de diferentes pontos do auditório enquanto a música toca, vão 
cantando a canção e se juntando em uma roda no meio do palco, continuam cantando 
até a música acabar* 
Música: Matador, mata mato atirador, que vem do mei do mato, mato atirador (3x). 
Homem: - Alto lá caros senhores e senhoras: entoamos a canção e desejamos a morte, 
mas de quem? Do quê? Quem é que mata? Quem é que sofre? Quem acusa e quem é 
acusador? 
Mulher: - A culpa é do homem machista q que me sequestra os dias, me rouba as 
palavras, me mata de amores doídos. A culpa é do homem, que acha que espada entre 
as pernas é coroa de rei! 
Negro: - Acho eu que culpado é o rico, este sim, é matador. Matou os meus, derramou 
meu sangue, rasgou minha pele. O homem rico sim é culpado, tirara minha liberdade, 
até sorrisos já não existem. A cor branca do miserável faz de mim tinta em papel, é 
colocando a mão em mim que ele escreve sua história. 
Bicha: - Pois eu discordo! A culpa é da vida, queme fizera assim para que eu sofra, 
para que eu morra, para que eu chore as lágrimas de dor. A culpa é da vida, que me 
fez homem-mulher para ser nenhum dos dois, e viver de escárnio da sociedade! 
Homem: - Estão todos errados, meus caros. A culpa é da puta! Ela é templo do diabo, 
dona do pecado, onde habita a imundícia. As meretrizes são servas da Pomba, é a 
desgraça das nossas famílias, destrói lares e vidas. A culpa é da puta! 
Puta: - E se eu for puta? Que tens tu a ver com isso? Não te obriguei a passar em mim 
tuas mãos, não te obriguei a beijar meus lábios, não te obriguei a rasgar meu véu 
branco. Não te obriguei miserável! Fostes tu ao meu encontro e dissera “vamos rápido 
que a mulher me espera". A culpa é do pobre, trouxe essa doença pro mundo. Se eu 
não fosse comida eu também não comeria, desgraçado. Não destranse as transantes, 
não julgue as ficantes, não mate as amantes, são todas frutos da miséria. 
Pobre: - Por que me culpas, vagabunda!? Por acaso não percebe que sou tão 
miserável quanto tu? Pois tu achas que faria mal aos meus? A culpa é dele * aponta 
pro ateu*, se não tivesse desafiado o de lá de cima não estaríamos sofrendo. A culpa é 
dele, que disse que a palavra de Deus era mentira. Matem o ateu. 
*Ateu permanece em silêncio* 
Crente: - A culpa é do diabo, irmãos. Somos todos filhos de Deus e devemos 
permanecer com ele. Com o Senhor Jesus. Menos as bichas, as putas e as mulheres 
livres. Esses não são dignos do Reino de Deus. A culpa é do Diabo, que trouxe o 
pecado pro mundo. 
Ateu: - Se procuras a quem culpar, culpem uns aos outros, é de certo que estão 
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corretos em culparem-se. Mas não em culpar um, mas sim em culpar todos. São todos 
vós, culpados. Matem uns aos outros. 
Mulher: - Diz isso mas se matarmos uns aos outros, ainda assim sobrará um vivo, que 
esse fará? 
Ateu: - Procurará um outro para culpar. É mais fácil julgar o outro que aceitar a sua 
culpa, ainda que neguem, matamos todos os dias. Suas mãos estão sujas, os lábios 
imundos derramam sangue, ainda que encubram, ainda que mintam. Assim como o Sol 
e a Lua não se demoram a aparecer, a verdade também sempre virá à tona. E o Deus 
de vocês, seja o mesmo, ou diferente. Não faz nada para que isso não aconteça. Ele 
não tem cara, e nem provas, portanto se não se prova, não existe. 
*A cena congela e entra um orador e recita o poema* 

Primero levaram os negros 
Mas não me importei com isso 

Eu não era negro 
Em seguida levaram alguns operários 

Mas não me importei com isso 
Eu também não era operário 

Depois prenderam os miseráveis 
Mas não me importei com isso 
Porque eu não sou miserável 

Depois agarraram uns desempregados 
Mas como tenho meu emprego 

Também não me importei 
Agora estão me levando 

Mas já é tarde. 
Como eu não me importei com ninguém 

Ninguém se importa comigo. 
Pobre: - Estás dizendo então que ainda que eu não mate, ainda assim eu matei? 
Bicha: - Quem com ferro fere, com ferro será ferido, confere? Muito bem, acredito eu 
que seja carma meus senhores. O mal que fizestes te serás feito. 
Homem rico: - Vamos apressem-se. Estamos perdendo tempo, e não se pode perder 
tempo porque tempo é dinheiro. Vamos lá, quem é que mata e quem é que morre? 
Mulher: - Pois para mim, quem mata também morre! O culpado depende do acusador! 

E que tempo tu perde se mesmo tu já estás perdido, ora? 
Ele se perdera nos dias Fora de si, fora do mundo 

Se perdera nas horas Fora de quem já fora, 
Vagava nas ruas De quem quisera ser, 

E mesmo dentro, sentia-se fora E tudo, absolutamente tudo, 
Resumia-se à ele, o Capital. 
Pois ele também foi vítima 

Escravo das contas, Morrera dentro dele a vontade de ser, 
Dos números e de quem sabe contar, O desejo da arte, 

“Estude pra ser alguém na vida” Já não voava nem cantava 
É o que lhe diziam, A maldita vontade ser pássaro, 

E mataram nele os sonhos, O fez grande águia 
Este, já não era capaz de sonhar Mas essa não sabia voar. 

Bicha: - Então a culpa é nossa! Se matei um homem, matei à mim, se abusou de uma 
mulher, matou à mim, se descriminou um negro, matou à mim, se olhou e gritou “OLHA 
LÁ, É UMA BICHA” matou à mim. Se olhou pro pobre e o tratou mal, matei à mim. 
Miserável ser, eu sou um desgraçado! 
Homem: - Matamos todos os dias aos nossos, o homem é o lobo do homem, disse 
Thomas Hobbes. Eu fui o caçador da minha própria espécie, em busca do bem, fui meu 
próprio. 
Crente: - E eu que vira diabo nos outros, não vi quando fui demônio aos meus. 
Ateu: - Minha ignorância, avidez de conhecimento, me reduziu à ignorância humana. 
Pobre: - Fui assassino dos meus quando julguei que tu era pior do que eu, fui 
assassino dos meus quando fiz de você menor do que eu, fui assassino dos meus 
quando me conformei em ser vítima e desisti de lutar! E tu humano desgraçado? 
Quantos tu já matou hoje? 
*Retornam com a música Matador, quando terminam de cantar pulam do palco e saem 
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gritando como quem vai para guerra “matem o matador” e “quem é o matador”* 
*A peça termina com um vídeo rápido mostrando manchetes e imagens que 
demonstram a tragédia por ação humana, matas queimadas, aquecimento global e 
acúmulo de lixo, assassinatos, atentados e guerras.* 

Justificativa Alguns alunos do IFBA tem mais afinidade com a área das artes e das linguagens e 
este é o caso deste grupo. Sendo assim, tal proposta se justifica, pois este é um 
momento ímpar no Instituto em que podemos exercer atividades dessa proporção, 
podendo trazer reflexão e quem sabe, possíveis mudanças para o meio onde estamos 
inseridos, salientando a importância do respeito e da empatia, através da arte. 

Objetivos Despertar nos espectadores o autoquestionamento de quem eles têm sido na 
sociedade, qual tem sido a contribuição deles para o povo, e fazê-lo pensar, se na 
cena, ele seria o matador ou a vítima ou, quem sabe, os dois. 

Referências CURY, Augusto. Prisioneiros da Mente: Os Cárceres Mentais. 1. Ed. HarperCollins, 
2018. 
CHRISTIANSEN, Rupert. Paris Babilônia. 1. Ed. Record, 1998. 
BROWN, Dan. Ponto de Impacto. 1. Ed. Arqueiro, 2005. 
CURY, Augusto. A Fascinante Construção do Eu. 2. Ed. Academia, 2014. 
MAIA, Maria Carlota. Ciranda de Nós. 1. Ed. Grua Livros, 2009. 
PLATÃO. Apologia de Sócrates. 1. Ed. L&PMPocket, 2008. 
FERNANDES, Nathan. Bandido bom não é bandido morto. Revista Galileu. 21 de mar. 
De 2016. Disponível em: 
<https://www.google.com/amp/s/revistagalileu.globo.com/amp/Revista/noticia/2016/03/b
andidobom-nao-e-bandido-morto.html>. Acesso em: 20 de set. de 2019. 

 

Modalidade: Teatro – Expressões cênicas e esquetes 

 

O MENINO QUE DESCOBRIU O VENTO EM JEQUIÉ 

 

Temática Seca, Bioeconomia, romance, nordeste. 

Orientador Marine Souto Alves 

E-mail marine.alves@ifba.edu.br 

Envolvidos Adriel Rocha Santana; Agnnes Adrielly Silva de Aguiar Mendes; Emanuelle Pires 
Moreira; Émerson Rodrigo Cruz de Almeida; Gabriel Andrade Cecchini; Herbert Aragão 
Oliveira; Igor Silva Santos; Ingrid Barreto dos Anjos; Joe Antony Rocha Fontes; Joyce 
Ellen Bomfim Cruz; Kevin De Melo Pereira Guedes; Luanderson Santos Neres; Luis 
Felipe Rocha Silva; Luis Marcelo Santos Soares; Micael Duarte de Amorim; Nathã 
Santos Teles; Oscar De Brito Meira Neto; Rafael Pessoa Da Silva Santos; Bianca Costa 
da Hora; Brenda Oliveira Santos; Cláudio Souza Das Virgens Junior; Dickson Borges 
Santos; Felipe Novaes Ralile; Fernanda Marcelle Souza Almeida; Gabriel Pereira 
Sampaio; George Heinrich Noronha Oliveira; Guilherme Souza Pimentel; João Ricardo 
Costa Brito; Luan de Jesus Marinho; Lucas Cerqueira de Oliveira; Maria Eduarda 
Alexandre Rebouças; Maria Fernanda Miranda Oliveira; Maria Luísa Souza Peixoto; 
Marya Fernanda Hipólito Santos; Matheus Cajaíba Tavares; Mell Senna Mascarenhas 
Pita Brandão; Nathan Pereira Moura; Rebeca Kethelin Barbosa; Yasmin Alves Norberto. 

Resumo A peça teatral “O Menino Que Descobriu O Vento Em Jequié” é inspirada no filme “O 
menino que descobriu o vento” e na leitura de obras literárias dos anos 30, como “Vidas 
Secas” de Graciliano Ramos, e envolve questões pertinentes ao tema da SECITEC, a 
Bioeconomia, na medida em que aborda a criação de um moinho de vento responsável 
por acionar uma bomba para a captação de água para a região representada. 
SINOPSE: A peça se baseia no romance de Jesuíno e Francisca, cidadãos jequieenses, 
que estão enfrentando, juntamente com toda a população, o grande problema da seca 
no Nordeste. Aborrecido com os grandes obstáculos gerados por este transtorno, José - 
pai de Francisca - decide migrar de Jequié, cidade do interior da Bahia, para Brasília, 
visando um futuro melhor para sua família. No entanto, falece durante a jornada e, com 
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isso, as situações não ficam fáceis para Francisca e sua irmã Maria do Socorro. A falta 
de domínio no que se refere aos trabalhos da zona urbana e a gritante necessidade de 
moradia e alimento fazem com que Francisca não veja outra saída para seu sustento e 
de sua irmã que não seja a prostituição. Paralelamente, Jesuíno não abre mão de onde 
vive e permanece sofrendo com a seca. Na tentativa de oferecer condições mínimas de 
sustento para a população, visando manter a cidade viva, Jesuíno cria um moinho de 
vento responsável por acionar uma bomba capaz de captar água dos poços e irrigar o 
solo seco da região onde mora. O fato de não possuírem muitas saídas viáveis para a 
sobrevivência faz com que estes dois cenários em que os protagonistas se apresentam 
os levem a sofrer demasiadamente. Além disso, o desejo de se reencontrarem 
novamente os leva a uma imensa vontade de reviverem o amor que possuem um pelo 
outro, não como em um conto de fadas “felizes para sempre”, mas, felizes enquanto 
dure. Enquanto a água dure. 

Justificativa Há muito tempo, os problemas causados pela seca no Nordeste brasileiro tem sido tema 
pertinente em diversos estudos e conferências. A necessidade de trazer soluções nesta 
esfera discursiva transformou este assunto em um conteúdo altamente significativo, 
sobre o qual surgem diversos pontos de vista no que toca a resolução deste infortúnio. 
A seca que, desde 2012, castiga a região semiárida do Nordeste do Brasil já é mais 
severa do que a registrada entre 1979 e 1983, a mais prolongada do século 20. Mas 
agora não causa as tragédias do passado. Não estão ocorrendo as mortes em massa 
por fome e sede, nem o êxodo de multidões castigadas pela falta de água, que invadiam 
cidades e saqueavam seus comércios, ou buscavam melhor sorte em terras distantes 
no centro-sul, região mais desenvolvida do país. (ENVOLVERDE, 2017) 
Mesmo que esse informe não se trate de uma notícia atual, é importante trazê-lo nessa 
discussão, visto que, foi através do desenvolvimento de estudos como os citados acima 
que esses acontecimentos se reduziram. Além disso, vale ressaltar que estes 
acontecimentos ainda deixam sua marca na história do Brasil, e principalmente na vida 
dos que tiveram a infelicidade de vivenciar esse momento. A seca de 1777 é outro 
período de suma importância a ser citada para exemplificar este fato, visto que, a 
mesma perdurou durante três anos e, como consequência, centenas de milhares de 
nordestinos morreram. Sabendo que, mesmo com o passar dos anos, os transtorno 
trazidos pela seca ainda ocorrem, a busca do entendimento do problema e a exposição 
desse assunto são totalmente necessárias na criação de possíveis soluções que 
venham gerar qualidade de vida para que deixemos de evidenciar notícias como esta 
relatada pelo jornal brasileiro sustentado pelo Grupo Globo, G1 (2017 p.1) 
Gado morrendo. Barragens sem uma gota de água. Rio virando mar. É tanta secura que 
até os cactos estão sentindo. Para quem passa despercebido pelo interior do Nordeste, 
o horizonte seco e monocromático pode parecer o mesmo de sempre, mas um segundo 
olhar revela os açudes vazios, a terra rachada e as carcaças dos animais. É a seca. 
Esta realidade miserável é constatada pelos habitantes das regiões afetadas que, 
geralmente, necessitam migrar das cidades onde cresceram para os grandes centros 
urbanos em busca de melhores condições de vida, onde, habitualmente, passam a ser 
subjugados pela população local devido a seu lugar de origem. A obra literária “Vidas 
Secas”, ainda que ficcionalmente, também evidencia essa mesma dificuldade pela qual 
os personagens passam dentro desse contexto de seca. 
Dentro de pouco tempo estaria magra, de seios bambos. Mas recuperaria carnes. E 
talvez esse lugar para onde iam fosse melhor que os outros onde tinham estado. 
Fabiano estirou o beiço, duvidando. Sinhá Vitória combateu a dúvida. Porque não 
haveriam de ser gente, possuir uma cama igual à de seu Tomás da bolandeira? Fabiano 
franziu a testa: lá vinham os despropósitos. Sinhá Vitória insistiu e dominou-o. Porque 
haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo no mato como bichos? Com certeza 
existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos, como bichos? 
Fabiano respondeu que não podiam. - O mundo é grande. Realmente para eles era bem 
pequeno, mas afirmavam que era grande – e marchavam, meio confiados, meio 
inquietos. (RAMOS, 1938, p. 68) 
Com base nessa discussão, é importante destacar que, ainda que o clima do sertão não 
seja o mais favorável para a que as pessoas vivam confortavelmente, as secas, mortes 
e processos de desertificação não são simplesmente culpa da vegetação, mas sim da 
falta de olhar e investimentos por parte dos governantes que fazem da seca uma 
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indústria, onde, quem possui água e terras têm o poder e, normalmente, controlam as 
cidades. Nelas, a desigualdade social só aumenta e o nordeste é o mais prejudicado. 
Além disso, é extremamente necessário destacar que, múltiplas vezes, a cidade de 
Jequié já sofreu graves prejuízos ao entrar em contato com estes infortúnios 
proporcionados pela seca. O blog de notícias regionais gerenciado pelo repórter 
jequieense Ari Moura descreve que “No município de Jequié as queixas são as mesmas 
com a falta de chuvas e a região da caatinga é quem mais sofre porque os rios secaram 
a exemplo do Jequiezinho obrigando os produtores rurais a transferir o gado para outras 
regiões.” (MOURA, 2017, p.1). Outrossim, em 2015 a prefeita de Jequié, na época Tânia 
Brito, assinou um decreto de 90 dias alegando que o município não teria como arcar 
com as consequências que o período de seca traria. Esse período de estiagem trouxe 
consigo muitos prejuízos para a população local como, por exemplo, a perda de 
lavouras, pastagens e a morte de animais. 
No mais, esses fatos expostos servem para reafirmar que a seca não está tão longe da 
nossa realidade atual, visto que, a possibilidade da diminuição da água nos rios e 
barragens é tangível tornando ainda maior a necessidade da criação de discussões 
fundamentadas nessa temática visando alcançar soluções efetivas que auxiliem Jequié 
e região no que toca esse transtorno. 

Objetivos A presente proposta tem por objetivos: 
- Trazer, a partir da arte e do ideal de bioeconomia, uma possível proposta de controle 
da seca tanto no nordeste quanto em outras regiões brasileiras; 
- Transmitir as(os) espectadoras(es) diversos fatores provenientes da herança 
nordestina visando instigá-las(os) a ampliar o desejo de empoderamento nesse sentido; 
- Demonstrar, através dos muitos cenários desenvolvidos ao longo do enredo, as 
diversas situações que os personagens enfrentam por falta de opções; 
- Envolver o público com o romance vivenciado por Francisca e Jesuíno, a comédia 
proporcionada pelos demais personagens e o drama baseado nos diversos meios que 
cada um deles buscam para sobreviver durante este grande período de dificuldades; 
- Abordar a temática a ser discutida no evento – A Bioeconomia; 
- Discutir subtemas como a violência doméstica contra a mulher; 
- Apresentar artisticamente uma obra que só será possível através da pesquisa, aliando 
conhecimento teórico e prático do curso de eletromecânica, bem como do teatro, da 
literatura e do cinema. 

Referências EJIOFOR, Chiwetel. O menino que descobriu o vento. Netflix, 2019. 
ENVOLVERDE. Adeus às secas com milhões de mortos. [S. l.], 10 jan. 2017. Disponível 
em: https://envolverde.cartacapital.com.br/adeus-as-secas-com-milhoes-de-mortos/. 
Acesso em: 4 out. 2019. 
FRAHN, Marcos. Em decorrência da seca, Prefeita decreta Estado de Emergência em 
Jequié. Jequié/BA, 12 jun. 2015. Disponível em: <http://blogmarcosfrahm.com/em-
decorrencia-da-seca-prefeita-decreta-estado-de-emergencia-em-jequie/>. Acesso em: 1 
out. 2019. 
G1. Nordeste em emergência: histórias de uma seca sem fim. Brasil, 2 abr. 2017. 
Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/nordeste-em-emergencia-
historias-de-uma-seca-sem-fim.ghtml. Acesso em: 4 out. 2019. 
MOURA, Ari. SECA: Situação piora na região de Jequié. Jequié/BA 28 fev. 2017. 
Disponível em: <https://arimoura.com.br/?p=38322>. Acesso em: 1 out. 2019. 
RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 45. ed. Bahia: Record, 1938. 94 p. ISBN 8501114782. 
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LISTA DE MINICURSOS E OFICINAS 
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Apresentaremos nessa Oficina o esporte alternativo, ULTIMATE FRISBEE, que 
tem uma filosofia e proposta pedagógica de Inclusão, integração entre os 
gêneros, igualdade de condições, cooperação, cultura de paz e não violência. 
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O marketing pessoal é uma estratégia que ajuda o indivíduo a alcançar o sucesso 
através da “venda” de sua imagem. Participação de Bruno Cruz de Carvalho e 
Caroline Nunes de Jesus. 
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Imagine ser capaz de manipular a luz de acordo com o seu desejo. Muitas 
descobertas na ciência foram realizadas com esse objetivo em mente. No 
entanto, passamos muito tempo limitados ao comportamento dos materiais 
encontrados na natureza. Em anos recentes, muito esforço vem sendo 
empregado no estudo de materiais que nos permitam manipular o comportamento 
da luz de formas inovadoras. Esses materiais ficaram conhecidos como 
metamateriais. O surgimento dessa nova classe de materiais tornou possível 
aplicações como a construção de um "manto de invisibilidade". Neste minicurso 
faremos uma introdução a conceitos fundamentais de óticas . Discutiremos como 
nosso cérebro processa o sinal luminoso captado pelos olhos, bem como, efeitos 
relacionados a propagação da luz em materiais como refração. Por fim, 
mostraremos como é possível projetar um "manto de invisibilidade" capaz de 
camuflar objetos utilizando metamateriais. 
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Em tempos onde diálogos sobre gênero e diversidade no âmbito educacional 
configuram elementos acusatórios de doutrinamento e partidarismo político, as 
ciências sociais tem por obrigação resistir, garantindo a autonomia das suas 
pautas discursivas, metodológicas e teóricas. O fazer socioantropológico consiste 
em apresentar ferramentas para construção do pensamento crítico acerca das 
questões sociopolíticas e culturais da sociedade, além de educar para 
diversidade, alertando sobre os marcadores sociais da diferença e pontuando o 
diverso enquanto aspecto constitutivo da pluralidade humana. Nesse movimento 
do diferente, o respeito é o ponto principal para construirmos sociabilidades 
saudáveis sob a garantia das liberdades e direitos individuais. 

  



Caderno de Resumos da VI Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2019 

Página | 144  

Palestrante(s) 

Tema 

C
ar

g
a 

H
o

rá
ri

a
 

D
at

a 

H
o

rá
ri

o
 

Breve Descrição 

N
o

m
e 

V
ín

cu
lo

 

A
tu

aç
ão

 
 

 

  

Jo
ão

 F
lo

rê
nc

io
 

D
am

as
ce

no
 N

et
o

 

S
ec

re
t. 

S
aú

de
 d

e 
Je

qu
ié

 

P
si

có
lo

go
 

In
tr

od
uç

ão
 a

 T
er

ap
ia

 

C
om

un
itá

ria
 In

te
gr

at
iv

a
 

4h
 

21
/1

0/
20

19
 

14
:0

0h
 à

s 
18

:0
0h

 

A terapia comunitária integrativa é um espaço de encontros que nos permite 
construir redes solidárias de promoção da vida e mobilizar os recursos e 
competências dos indivíduos, das famílias e comunidades. 
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Algumas dicas para implementar seus slides, criar designs e causar boa 
impressão. Vamos elevar o jogo a outro nível. 

Li
nc

ol
n 

A
gu

ia
r 

S
an

to
s 

U
E

S
B

 -
 J

eq
ui

é
 

P
ro

fe
ss

or
/ A

to
r/

 C
om

po
si

to
r 

C
ria

çã
o/

C
om

po
si

çã
o 

de
 

D
ra

m
at

ur
gi

as
 C

ur
ta

s 

4h
 

21
/1

0/
20

19
 

14
:0

0h
 à

s 
18

:0
0h

 

Práticas com técnicas de criação e composição de textos dramatúrgicos de cenas 
curtas. Experimentação de técnicas e caminhos criativos para o desenvolvimento 
e escrita das cenas, bem como reflexões acerca dos formatos contemporâneos e 
pós dramáticos. 
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A qualidade do atendimento ao cliente é fator determinante para sobrevivência e 
sucesso dos empreendimentos. Participação de Marcos Felipe Saraiva Novaes. 
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O minicurso abordará questões que envolvem a sexualidade, desde a concepção 
até o seu desfecho - o parto e nascimento- buscando trazer conceitos e novas 
percepções acerca do corpo, do respeito ao outro e das possíveis experiências de 
parto. 
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Qual já não se irritou com uma ferramenta de corte sem fio? Mesmo uma simples 
faca de cozinha, sempre queremos que ela esteja afiada. Nesta oficina serão 
vistos as diferentes técnicas e materiais de afiação e analisaremos os resultados 
através de microscópios. Participação de Gabriel Couto Oliveira e Luiz Felipe 
Lopes Soares. 
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Contextualização e comentários sobre aspectos gerais da filosofia cínica e leitura 
de trechos selecionados do chamado "corpus" cínico. 
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O minicurso buscar dialogar a respeito de uma formação, escolar, social e 
profissional, direcionada a Bioeconomia. 
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Ler é estabelecer diálogo com autor e às vezes o leitor não se sabe nessa 
condição. Esse minicurso socializa estratégias e protocolos para que o leitor 
tenha uma experiência de leitura. 
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O minicurso tem por objetivo discutir os fundamentos básicos da educação 
financeira pessoal, bem como as diversas opções de investimentos em renda fixa 
e variável. 
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A oficina objetiva proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos na 
produção se cerveja e linguiça artesanal objetivando a produção doméstica para 
fins de consumo ou comercialização bem como discutir sustentabilidade e 
geração de renda. 
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O aprendizado e a prática da modelagem computacional pode se tornar um 
importante instrumento na compreensão do espaço e no desenvolvimento de 
habilidades vinculadas com a percepção espacial, além de contribuir com a 
formação do estudante em diversos aspectos. Nessa oficina uma modelagem 
computacional do campus IFBA Jequié será elaborada visando o entendimento 
espacial deste por parte dos estudantes no decorrer do processo. 
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Treinamento técnico na aplicação da ferramenta Avaliação do Ciclo de Vida 
(ACV) de produtos e serviços, de acordo com as normas NBR: ISO 14040 e NBR: 
ISO 14044. O foco será na categoria Mudanças Climáticas (Pegada de Carbono) 
utilizando para isso a ferramenta computacional SimaPro® e Banco de Dados 
ecoinvent®. 
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Neste minicurso os participantes terão a oportunidade de aprender a criar 
aplicativos para mobile sem recorrer a códigos complicados de programação. 
Com conceitos básicos de lógica de programação e algoritmos é possível criar 
aplicativos dinâmicos e interativos sincronizados diretamente com o Google Drive 
que pode ser utilizado como Banco de Dados da aplicação. 
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1. A atuação do Observatório Social do Brasil; 2. A importância do trabalho 
voluntário; 3. Lei n.º 12.527 - Lei de acesso a informação; 4. Métodos de detecção 
de fraudes e corrupção em contratações públicas; 5. Análise de uma planilha de 
obra do município de Jequié. 
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A terapia comunitária integrativa é um espaço de encontros que nos permite 
construir redes solidárias de promoção da vida e mobilizar os recursos e 
competências dos indivíduos, das famílias e comunidades. 
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A proposta da oficina é capacitar os participantes a usar planilhas Excel na 
construção de formulários. 
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Manutenção básica de ar condicionado tipo janela e Split com definição, 
identificação de componentes, principais defeitos e prática. 
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Ensinar as regras, a forma como jogar, os diversos tipos de cartas e suas 
diferenças, realizar demonstrações de partidas e, após a parte teórica, teremos 
um momento de prática. 
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O minicurso pretende discutir a ação das ITCPs (INCUBADORAS 
TECNOLÓGICAS DE COOPERATIVAS POPULARES) e seu papel junto a 
empreendimentos populares a partir dos princípios da economia solidaria. 
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Apresentação do software SolidWorks e suas funcionalidades no projeto de 
máquinas e equipamentos mecânicos. 
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Imagine ser capaz de manipular a luz de acordo com o seu desejo. Muitas 
descobertas na ciência foram realizadas com esse objetivo em mente. No 
entanto, passamos muito tempo limitados ao comportamento dos materiais 
encontrados na natureza. Em anos recentes, muito esforço vem sendo 
empregado no estudo de materiais que nos permitam manipular o comportamento 
da luz de formas inovadoras. Esses materiais ficaram conhecidos como 
metamateriais. O surgimento dessa nova classe de materiais tornou possível 
aplicações como a construção de um "manto de invisibilidade". Neste minicurso 
faremos uma introdução a conceitos fundamentais de óticas . Discutiremos como 
nosso cérebro processa o sinal luminoso captado pelos olhos, bem como, efeitos 
relacionados a propagação da luz em materiais como refração. Por fim, 
mostraremos como é possível projetar um "manto de invisibilidade" capaz de 
camuflar objetos utilizando metamateriais. 
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Nesse curso, será ensinada a melhor forma de começar a jogar League of 
Legends, assim como técnicas e estratégias, do nível básico ao avançado, dentro 
de jogo. Por fim, uma partida personalizada será realizada como atividade prática. 
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Relacionamento Interpessoal é a conexão ou vínculo entre duas ou mais pessoas 
dentro de um determinado contexto. Este, por sua vez, pode ser o ambiente de 
trabalho, familiar, social, religioso, amoroso ou educacional, por exemplo. É da 
natureza do ser humano se relacionar. Para isso, busca sempre estar vinculado a 
alguém e alimentar uma intensa troca de energia, conhecimentos e emoções com 
outras pessoas. Portanto, quanto melhores e mais positivos forem os nossos 
relacionamentos interpessoais, maiores são as chances de construirmos 
conexões verdadeiras com as pessoas com as quais convivemos. P ara isso, 
elementos como empatia e respeito são fundamentais. 
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Aprenda a desenvolver o clássico jogo para Arcade Pong, para dispositivos 
móveis com Android, usando MIT App Inventor. Não é necessário conhecimento 
de programação, basta ter uma conta Google ativa e começar a desenvolver. 
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Considerando a importância de que além de estar incluso na sala de aula, é 
necessário que o discente Surdo se sinta respeitado e valorizado em suas 
singularidades, no minicurso será discutido a experiência visual dos surdos, a 
construção das identidades surdas e como trabalhar com a pessoa surda 
observando seus aspectos culturais. E considerando que o tema proposto para 
SECITEC este ano é “Bioeconomia: diversidade e riqueza para o 
desenvolvimento sustentável”, será trabalhado vocabulário básico da Libras na 
área da Economia e meio ambiente, entre outros. 
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Apresentação do software SolidWorks e suas funcionalidades no projeto de 
máquinas e equipamentos mecânicos. 
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Introdução à criação de aplicativos para sistema operacional Android utilizando 
App Inventor. 
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A Astronomia encanta as pessoas a séculos. Neste mini-curso iremos ver os 
conceitos básicos desta ciência e observar os corpos celestes com telescópios. 
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O minicurso tem por objetivo discutir os fundamentos básicos da educação 
financeira pessoal, bem como as diversas opções de investimentos em renda fixa 
e variável. 
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Minicurso voltado à elaboração de placas de circuito impresso. A primeira etapa 
será voltada à concepção do circuito e a pré-visualização da PCI através do 
software EasyEDA. A segunda etapa será voltada à impressão do circuito, 
corrosão da placa, fixação de componentes e teste do circuito elaborado. 

Li
nc

ol
n 

A
gu

ia
r 

S
an

to
s 

U
E

S
B

 -
 J

eq
ui

é
 

P
ro

fe
ss

or
/ A

to
r/

 C
om

po
si

to
r 

P
rá

tic
as

 e
m

 Im
pr

ov
is

aç
ão

 T
ea

tr
al

 e
 

C
on

ta
çã

o 
de

 H
is

tó
ria

s 

8h
 

21
/1

0/
20

19
 e

 2
2/

10
/2

01
9 

18
:0

0h
 à

s 
22

:0
0h

 

Oficina prática com técnicas e jogos de improvisação teatral diversos. 
Experimentação de criação de cenas curtas a partir do improviso, e práticas 
criativas em contação de história para todas as idades. 
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